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A oficina Como eu vejo: mapeamento afetivo da escola Canuto do Val foi realizada em cinco encontros, entre 
os dias 14/05 e 05/06, dentro do Conexões SP, projeto do Aprendiz. Os oficineiros Bianca Oliveira, Breno 
Castro Alves e Hermes dos Reis foram os responsáveis pelo trabalho, que aconteceu junto aos alunos da 8ª 
B daquela escola estadual da Barra Funda, em São Paulo. 

O objetivo de um mapeamento afetivo é buscar perceber e dar forma palpável a algumas das relações 
invisíveis que acontecem entre indivíduos e os espaços que ocupam. O que agrada? O que agride? O que 
se quer transformar? Durante o processo da oficina, cada jovem participante foi provocado a responder 
estas perguntas livremente, expressando seus pontos de vista e posicionamentos travados com a escola e 
seus espaços. 

Esta experiência de mapeamento afetivo aconteceu ao longo de cinco encontros com cerca de 25 jovens. 
Buscamos provocá-los a expressar relações com a escola e seus habitantes, posicionando estas relações em 
três grandes mapas da escola, desenhados por eles. Além disso, convidamos os participantes a escrever 
estes afetos em folhas coloridas e espalhar pela escola, apontando precisamente o local aonde aquele 
sentimento/desejo/ideia está associado.

No primeiro encontro buscamos extrair questões e locais com os quais os jovens se relacionam. Baseados 
neste material, no segundo dia dividimos a sala em três e cada grupo realizou seu mapa da escola, criando 
três representações livres, distintas, organizando ali informações espaciais e sensíveis sobre o Canuto. Esses 
foram os mapas base da oficina.

No terceiro encontro fizemos um exercício em busca das camadas, os olhares que deitaríamos sobre os 
mapas base. Encontramos ali as lentes com as quais olhar a escola, seja buscando os lugares de Sólove 
ou os de Agressão, além de comportamentos individuais como os Lugares onde eu vacilo e questões 
pedagógicas administrativas, como os Lugares que existem e não são utilizados e as Insatisfações. 
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 As oito camadas, construídas em dinâmica com jovens, são:

•	 Local de agressão (vermelho)
•	 Lugares onde eu vacilo (laranja)
•	 Lugar de SóLove (rosa)
•	 Eu queria que aqui fosse (azul)
•	 Eu queria que aqui não fosse (verde)
•	 Insatisfação (marrom)
•	 Lugares que existem e não são utilizados (cinza)
•	 Lugares onde eu me sinto bem (amarelo)

Nos dias quatro e cinco realizamos a conclusão da oficina. Começamos estes encontros com longas 
conversas individuais com cada participante, que saiam um de cada vez da sala de aula e nos encontravam 
na biblioteca. Ali, conversamos tranquilamente com cada um em busca de um espaço onde cada um 
poderia se expressar livremente sobre questões delicadas. Pedimos que começassem a pensar por Locais de 
Agressão e Lugares onde eu vacilo, mas qualquer um poderia colar quantas folhas coloridas quisesse pela 
escola, em qualquer lugar. 

Registramos 81 intervenções, desde o banheiro até a sala da coordenação. Os três mapas base desenhados 
por eles no segundo dia foram impressos e expostos na parede do corredor. Sobre estes mapas foram 
marcadas as intervenções realizadas pela escola, o posicionamento das folhas coloridas foi representado 
por marcas de cor com giz de cera nestes mapas. 

O resultado final foi um painel apontando os locais das  intervenções realizadas nos muros da escola, que 
ao longo da oficina foi preenchida com a subjetividade dos alunos. 
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Neste documento iremos compilar tudo que foi produzido nesta oficina, na seguinte ordem:

1) esta apresentação, que resume o trabalho
2) o texto original submetido ao Aprendiz 
3) os roteiros detalhados de cada um de nossos encontros 
4) fotos dos mapas base em branco e preenchidos
5) compilação das 81 intervenções, divididas em suas camadas 
6) análise destes dados
7) conclusões
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Descrição da proposta (RH utilizados, o quê e como)

Realizar a oficina Como eu vejo: Mapeamento afetivo da escola Canuto do Val, onde os participantes 
construirão uma representação gráfica de sua escola, um ou mais grandes desenhos, criando em um 
processo coletivo o mapa base da atividade. Então começaremos a entender em grupo como atuar em cima 
desta representação, amadurecendo quais serão as camadas cartográficas que criaremos.

Cartografia é a disposição de camadas de pontos de vista sobre um mapa base. Por exemplo, podemos 
cartografar relevo, hidrografia ou divisão política. Nosso objetivo, porém, é cartografar os afetos 
dos participantes, ou seja, o que os diferentes locais da escola representam para seus alunos. O 
amadurecimento em grupo das camadas a serem trabalhadas é um trabalho subjetivo que pode resultar 
em escolhas como “locais de estudo” e “locais de brincar” ou até mesmo possibilidades como “sonhos”, 
“medos”, “brigas”, “amores”, enfim, o que estiver mais latente para o grupo participante.

O último encontro desta proposta ocorrerá no dia do sarau, 02/06, onde construiremos um painel formado 
pelo mapa-base, impresso em grande escala (2m x 4m). Os participantes da oficina e também os outros 
presentes no sarau poderão preencher este mapa de acordo com as camadas criadas nos encontros anteriores, 
interferindo no painel e registrando ali seus pontos de vista. Além disso, nesse dia distribuiremos também 
marcadores de subjetividade, folhas de sulfite marcadas com as cores e o nome de cada camada, contendo 
também espaço para textos ou desenhos. A proposta é que os participantes possam colar essas folhas nas 
paredes dos locais mapeados e assim marcar fisicamente sua subjetividade, utilizando a própria escola como 
base para esta cartografia em escala 1:1.

O RH utilizado são os três mediadores, Hermes, Breno e Bianca, em encontros semanais.

 

proposta inicial
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proposta inicial
Potencial educativo da proposta

Os participantes da oficina serão convidados a lançar um novo olhar sobre seu espaço cotidiano, 
desenvolvendo uma representação de sua escola onde eles poderão interferir e imprimir as suas 
singularidades ao espaço comum. Além disso, também serão convidadas a imaginar a escola possível, 
construindo camadas cartográficas para mapear espaços e usos de espaço que poderiam existir ali.

Buscaremos a valorização da subjetividade individual, desde os desenhos diferentes da mesma escola até as 
diversas visões sobre um mesmo local.     
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roteiro dia 1
10” – apresentação
•	  se apresentar ( não somos professores, não tem nota )
•	  dividir os alunos em um grupo para cada oficineiro, de acordo com a chamada
•	  chegar cedo, escolher o lugar antes e dividir de acordo

40” produção – cada um levar os materiais conosco (papeis, canetinhas, pranchetas)
•	  antes de muita teoria já cair na prática: damos dois papeis para cada um e explicamos: neste papel quero 

que vc coloque o que tem de melhor na escola (pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser uma 
historia que aconteceu com você, pode ser um desenho etc) e neste outro papel, você vai colocar o que 
tem de pior na escola (mesma coisa). Pode ser dois ruins, pode ser dois bons. Depois, faça o mesmo com 
estes dois papéis, mas agora queremos saber o lugar que voês mais gostam e o que menos gostam.

<>  coisas chave: representar a escola, como for interessante para cada participante, respeitando 
individualidades, ou seja, pode ser desenho, texto, ou o que for. 

50’ retorno e considerações
•	  Bia e Hermes colam os papéis produzis por eles nas paredes, deixando a lousa lisa. Breno introduz com 

o panorama geral
•	  panorama geral (objetivos nossos, qual proposta toda da oficina) 5’ a 10’
<>  encontros de 100 minutos, temos que ser práticos
<>  falar dos próximos encontros, pontos de vista: subjetividade x objetividade
<>  leitura do painel criado pelas folhas na parede e discussão de subjetividades apontadas ali
<>  começar a extrair locais e tags, melhores e piores, do painel nas paredes para a lousa
<>  deixar claro que estamos fazendo essa extração
<>  encaminhar para o próximo encontro: dizer que vamos construir um mapa coletivo unindo diferentes 
pontos de vista. Usaremos esses locais aqui listados e vocês podem escolher livremente o que trazer para 
compor essa mapa >> texto, desenho, foto, objeto, ideias
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Início - 10’
•	  qual foi a repercussão dos papeis que ficaram colados nas paredes da sala?
•	  no grupão: retomar o dia 1 e dividir : lembra que levantamos lugares e tags? agora vamos usar eles para 

construir mapas da escola
•	  apresentar os materiais que usaremos no dia
•	  separar em três grupos e vamos lá 

Produção – 70’
1a parte = peças individuais do mosaico 
nos grupinhos, apresentar a lista de lugares e deixar a proposta clara: sair daqui com o mapa da escola feito
•	  reflexão: a escola é isso? falta algum lugar? vocês que escolheram isso, por que este espaço é 

importante para vcs? podemos falar individualmente com cada um: o que esse lugar representa pra 
você e como vc vai representar esse lugar no mapa? ir dividindo os lugares por interesse.

<> p/ gente: anotar os espaços que eles não quiseram incluir ou retiraram da lista e anotar porque
•	  produção das peças do mosaico: representar cada espaço em imagens, texturas, objetos, linha 

delimitando espaço, textual (história, parágrafo que defina/remeta ao lugar) se quiser sair da sala e tal 
para trazer coisas que representam o lugar.

2a parte = montagem do mosaico 
•	  montagem: posicionar as representações sobre o papel duplex, criando o mapa
•	  reflexão: o que tem na escola que não está no mapa? discutir
•	  comunicação: esse mapa funciona? quem olhar para isso vai entender que esse é o mapa da escola? 

tem que aumentar/diminuir algum desenho? e as outras salas precisam ter o mesmo tamanho? precisa 
colocar o nome dos lugares? … considerações sobre essas coisas.  

•	  é o espaço para nós apontarmos aquilo que nos incomodou também (não achei legal tal coisa, achei 
legal tal coisa)

•	  colagem é a última coisa a se fazer

roteiro dia 2
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Momento 2 – considerações finais - 20’

•	  Chegou com os mapas de cada grupo e colocou na parede
•	  Está funcionando? precisa colocar as identificações nos espaços? Funciona para quem vai chegar no dia 

do sarau e ver? Decidir se precisa ou não de mais identificações.
•	  Começar a falar de cartografia
•	  Ultimo momento de considerações: retomada do dia e apresenta cronograma próximo dia.

roteiro dia 2
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descobrindo as possibilidades 
cartográficas...
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roteiro dia 3
Programação na lousa:

•	  16h40: Fazer uma roda com todos da sala.
•	  16h45: Considerações sobre o último encontro
•	  17h: Iniciar definição das camadas e escolha das cores 
•	  18h00 : Encerramento e considerações sobre o próximo encontro

<> chegar e espalhar os papeis coloridos colar na lousa
<> colar os mapas do dia 2 nas três paredes fora a lousa
<> anota programação na lousa
<> mapa desenhado na lousa

16h45 Considerações sobre o último encontro:

•	  primeiro encontro, levantamos a partir da visão dos alunos, alguns locais e alguns assuntos 
relacionados. Com os locais fizemos os mapas, com os assuntos vamos fazer as camadas hoje.

•	  sobre a características de cada mapa que foi gerado: físico (como a escola é), sensível (como você 
percebe a escola), projeções (como gostaria que fosse)

•	  apresenta a proposta: definição das camadas

17h00 Encaminhamentos da discussão: (10 min)

•	  explicar para eles o que são as camadas e qual a utilidade delas através do mapa de Sao Paulo
•	  entrar na discussão de quais podem ser essas camadas Canuto do Val
•	  puxar a discussão para eles
•	  após algum tempo, apresenta o exemplo de espaços de agressão (bulling), existem esses espaços? onde 

eles estão? colar postits com as cores (dentre aquelas cores vamos selecionar uma para a violência então?)
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18h enceramento e considerações para o próximo encontro

•	  criamos as camadas mas ainda estamos mostrando o que vocês querem e pensam, isso a gente vai 
fazer no próximo encontro

•	  faremos o seguinte: pegar o mapa, marcar com as cores as camadas que a gente definiu e depois, com 
as folhas coloridas, vocês vão escrever histórias ou ideias que contem porque aquele lugar é o lugar de 
tal coisa.

roteiro dia 3
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a lousa no fim do 3o dia ... exemplos de cartografia
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1º momento - chegada

•	  Montar o mapa e colá-lo no mural do corredor
•	  Se estabelecer na biblioteca, dividindo ela em três espaços
•	  Conversar com o professor que estiver na 8ª B e explicar que faremos a atividade com os alunos

2º momento – conceituação e reflexão individual

•	  Chamar os alunos para a biblioteca na medida de um aluno para cada oficineiro
•	  Apresentar novamente as camadas e a proposta do que estamos fazendo ali
•	  Sentar com eles individualmente, buscando uma conversa tranquila, sem pressão de outros alunos ao 

redor 
•	  propor a produção dos marcadores de subjetividade, folhas coloridas representando as camadas, 

que serão preenchidas com opiniões/histórias/sensações/desejos e coladas pela escola, nos locais 
equivalentes

•	  começar pelas camadas “Local de agressão” e “Lugares onde eu vacilo”, propondo uma autorreflexão 
inicial que levará a conversa por um rumo mais sério, minimizando a “participação piada” ou superficial

•	  cada um poderá fazer quantos marcadores quiser, de qualquer cor
<> dar espaço para cada um se abrir da melhor forma possível, convidando cada um a expressar o que 
preferir, da forma que preferir

3º momento – marcação do mapa e colagem pela escola

•	  acompanhar os participantes até o mapa do corredor e pedir que eles marquem com giz de cera no 
mapa os locais onde eles irão colar os marcadores de subjetividade

•	  levá-los a colar nas paredes, em qualquer lugar da escola, estes marcadores
•	  fotografar todos os marcadores já colados, sem mostrar os alunos responsáveis por eles

roteiro dia 4 e 5
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mapa preenchido
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lugares de
agressão
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Aki eu já vi pessoas apanhando por 
ser nerd. Sendo xingada por ser 
roqueira, por ser lésbica....

Um dos lugares que tem agressão 
também é a quadra, porque nos jogos 
sempre tem alguém que perde a cabeça
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Patio Agreção.  
Quando os menino esta 
quieto eles batem

AGRESSÕES VERBAIS:  
alunos que gritam e  
professores que perdem 
a cabeça
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No Patio.  
Pq: Porque tem muita discussão

No patio e na quadra é o lugar de agressão.  
Pq. a diretora não está lá. Brigas,  
mto preconceito e agressão verbal...
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No refeitorio por causa que  
acontece briga no refeitorio e fica  
jogando comida um no outro 
depois acaba dando briga em 
qualquer lugar da escola

Acontece agresões na sala de aula   
Pegam o boné do colega e chigam...
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Bati no menino por causa 
que o menino tava batendo 
num menino menor ai num 
tem que deixar bater nos 
menores. Depois vem um 
maior e bate na pessoa que 
tava batendo no menor.
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Agressão 
Verbal: Existe muita agressão verbal dentro 
de sala de aula. Eu acho muito errado  
mais verbal. Eu não posso falar nada porque  
te vezes que eu pratico. 
Física: Eu quase não vejo mas existe muita 
agressão física contra os “nerds” isso deve 
acabar até porque eles são gente igual nóis
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Lugar de agressão 
Na sala: porque é o lugar 
que nós mais usamos, e ás 
vezes as pessoas brigam 
por nada, por ficarem muito 
tempo no mesmo lugar

Aqui na 8ª B ouve uma 
agressão 
um menino zoou o outro, 
e o que foi zoado reagiu 
agressivamente encheu 
ele de porrada. Eu acho 
que isso é errado por que 
escola não é lugar de briga
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Eu tenho um irmão de 13 
anos que estudou aqui o 
ano passado ele foi agredido 
dentro desse banheiro por 
um bando de moleques da 
8ª B e porisso ele não estuda 
mais aqui ele se machicou 
muito e agora estuda em outra 
escola então não vamos deixar 
que isso aconteça denovo
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Aqui é um lugar de agressão porque: os outros 
ficam perturbando algum colega de classe e 
isso acontece porque a pessoa que perturba se 
acha forte e o alvo delas são os fracos, ficam 
chingando, e as vezes acontece uma briga

Agressão dentro da escola. 
Porque muitas pessoas agridem fisicamente e verbalmente. 
Teve uma vez que mexeram com minha amiga sem ela 
fazer nada. Ameaçaram falaram que vão bater nela na 
saída. Até que pegar minha amiga entre 5 meninas
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Lugares de agressão: na saída 
Porque: 
O pessoal faz uma pré briga dentro da escola 
para chamar atenção mas depois na saída gera 
uma confusão maior depois das aulas

Eu sofro agressão quando pegar o meu boné
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Lugar de Agressão 
Odeio pessoas que chogam 
comida nos outros. 
Uma vez chogaram comida 
em mim fui reclama com a 
tia da cozinha ela reclamou 
mas não adiantou nada, eles 
continuaram jogar comida 
em mim e me chingaram

Agressão: 
Na porta da escola, porquê, 
é um lugar da que ninguém 
da escola (diretora etc) pode 
interferir. Ex. Levar para a 
direção, e ligar para os pais
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Aqui é um lugar de agressão porque: 
Ficam jogando comida nos outros (até pode ser 
de brincadeira, mas é de mal gosto). E ficam 
desobedendo as tias que servem a comida. 
E desrespeitam as tias do refeitório.

Lugar de Agressão 
No refeitorio por exemplo ninguém respeita 
as tias e jogam comida por todos os lados, os 
mulekes brigam, xingam um ao outro se batem 
e tudo mais, e eu queria que isso mudasse
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Lugar de agressão: no pátio 
É tipo costume ver briga no 
lugar que a gente conversa 
com os amigos, é mais ou 
menos todo dia que vejo 
briga no pátio ou no placo

Agressão  
Odeio quando obrigam uma 
pessoa a fazer uma coisa contra 
a vontade dela e o pior se essa 
pessoa não fizer batem nela
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insatisfações
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NA SALA 
Pq: mta lição

As tias da escada são muito legais mas a 
gente não obedece ou respeita elas
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Muitas áreas não utilizadas 
MUITO DESPERDICIO 
Espaço praia por exemplo

PODERIA TER AULA DE QUÍMICA!! 
sendo que já tem sala para isso, e numa escola 
particula já tem aula de química desde 89.
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Banheiro sem papel 
e nem tem espelho

Um dos motivos que me 
encomoda é nas aulas 
vagas não ter nem uma 
atividade pra fazer
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Eu estou insatisfeito com a 8ª B porque eles são 
muito crianças eles são muito imaturos  começam 
a brincar mais não sabem a hora de acabar a 
brincadeira são mais imaturos que a 5ª série mais 
vamos dar um desconto eles são crianças já a 8ª 
série não já vão entrar no ciclo adulto 
Precisa mudar muito pois professores 
já desistiram de dar aula lá  porque eles 
não sabem se comportar como gente

Insatisfações 
Desde que estudo aqui (2009) 
que só teve 2 passeios
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Insatisfação 
Eu queria que tivesse mais 
passeios para lugares como: 
museus, memoriais mas 
para parques também

 

Insatisfação 
Eu queria que todo funkeiro 
tivesse fone 
Pra não atrapalhar os 
outros na aula
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Insatisfação 
As coisas da cantina que é pra comprar é muito cara!!

Insatisfação 
As pessoas poderiam ter mais educação com as outras e 
não chingar  
Ex. quando você pergunta alguma coisa e 
a pessoa responde com ignorancia
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lugares que 
existem e não 
são utilizados
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SALA DE INFORMÁTICA 
Pq: a gente não usar

Onde eu gostaria de usar é a sala de informática 
porque pra mim se você precisa fazer um trabalho e 
tem essa sala mas nos não utilizamos essa sala
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Sala de artes 
Pq: a gente 
não usar +

A sala de 
informática não é 
utilizada.. 
Pq eu gostaria de 
usar a internet..
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Lugares não utilizados: Laboratório 
o laboratório existe nesse andar 
mesmo! Mas a gente não usa

Lugares que existem mas não são utilizados: 
sala de informática, não tem computador suficiente 
para todos os alunos e não é utilizada
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Este lugar não é utilizado:   
Existe mas não usamos. Tô 
aqui desde a 5ª série no Canuto 
e quando finalmente iam 
utilizar eles os computadores 
foram roubados e agora 
compraram os computadores 
e não á utilizamos
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Lugar não utilizado: 
SALA DE INFORMÁTICA

Lugar que existe mas não é usado: 
A sala de laboratório. Nas outras escolas eles utilizam 
mas nessa não e gostaria muito de utilizá-lo
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queria 
que aqui não 
fosse...
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Queria que aqui não fosse: 
Tão barulhento na hora de ter aulas vaga

Queria que não fosse 
Que a sala não fosse tão desorganizada e 
que os alunos fossem mais maduro
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queria 
que aqui 
fosse...
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Queria que aqui fosse a sala de 
informática. 
Porque seria mais perto 
de todas as salas.

Queria que nesse corredor 
tivesse armários para nossos 
materiais. 
Porque estamos 
levando muito pezo

índice



Queria que fosse 
Usar uma sala que tiver vazia , pra ser 
sala de dormir. Pra descansar.

Eu queria que fosse: 
Um corredor com armário  
Porque: a gente traz peso de casa na  
mochila e pro pessoal parar de tá  
pegando as coisas do colega na mochila 
Também é, ia ser legal ter armario

índice



lugares 
onde me
sinto bem
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Aki me sinto BEM 
Porque posso escutar música sem 
ninguém a me perturbar

índice



Na quadra 
Pq. jogar bola com meus amigos

Quando tem vaga e quando tem passeio
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No patio eu me sinto bem 
Por causa que quando você senta 
em qualquer lugar do patio você 
pode ver tudo que acontece

No patio me sinto bem 
Pq. é o lugar que estou kom 
as parcerias e fiko zuando

índice



Eu me sinto bem aqui por está ao ar livre, 
e longe dos professores chatos

Eu me sinto bem.  
Dentro da sala de aula porque eu faço a minha lição 
ouvindo a minha música. Eu colocar meus pés na 
cadeira sem que ninguém me encha o saco

índice



Me sinto bem no pátio ai eu 
posso escutar música sem 
ninguem meche comigo!!

Lugar onde eu me sinto bem 
Me sinto bem quando estou 
com minhas amigas num 
cantinho só nosso. Ai eu fico 
com elas e me diverto

índice



Lugar onde eu me sinto bem 
No pátio / no placo 
Porque: eu converso com meus amigos  
Eu fico zuando com o pessoal

Lugares onde eu me sinto bem!!! 
Em lugar nenhum pq todo mundo briga, xinga, bate, etc...

índice



lugar de 
só love

índice



Pq eu já vi pessoas se 
beijando aqui..... 
(Só Love .....)

NAS AULAS VAGAS 
Pq: não tem professor

índice



Aqui é onde eu beijava minha  
ex-namorada, e outras meninas.

Eu já abracei um garoto no 
corredor no patio e na quadra.

índice



lugares 
onde eu 
vacilo...

índice



Um lugar onde eu vacilo é a sala de aula 
quando eu respondo os professores eu 
sei que esta errado mais eu continuo 
fazendo sei que isso é errado eu só 
me prejudico fazendo isso é isso

índice



Um dos lugares onde eu mais vacilo é jogando bola, 
porque nem sempre sóu um ótimo jogador

Eu poderia prestar mais atenção à aula

índice



Na sala de aula 
Pq eu converso mto  
e atrapalho a aula... 
(lugares onde eu vacilo)

Na sala de aula 
Por que as pessoas pega 
as coisa sei pidir

índice



Lugar onde eu vacilo 
Na sala: Porque ás vezes eu não presto atenção na aula.

Na sala de aula da 8ª B, por que ao invés de prestar atenção 
na aula, eu fico zoando com os alunos e professores

índice



Lugar onde eu vacilo 
Na quadra: Porque as vezes eu não faço aula de física.

Vacilo nos estudos as vezes não levo muito interesse nos 
estudos. Eu sei que isso pode me prejudicar futuramente 
mais vou tentar me interessar mais nos estudos.

índice



Aqui eu vacilo quando pegam 
minha borracha e o lápis

Lugares onde eu vacilo: 
Eu mais vacilo é na minha sala 
Porque: 
a professora passa lição mas  
as vezes eu não faço  
Eu fico zuando o colega e depois 
o colega fica mal comigo

índice



total de marcadores 
colados pela escola 81

queria que aqui fosse

queria que aqui não fosse

lugares onde eu me sinto bem

lugares onde eu vacilo

lugares que existem e não são utilizados

lugar de só love

lugares de agressão

insatisfações

índice



24agressão

4 %

4 %

8 %

4 %

16,5 %

37,5 %

16,5 % 

16,5 %

quadra

sala

corredor

banheiro

porta da escada

refeitório

pátio

saída

índice



13
assuntos levantados:

•	 falta de respeito com os funcionários
•	 sala 8a B
•	 queriam ter aula de química 
•	 lugares não utilizados
•	 sem atividades nas aulas vagas
•	 banheiro
•	 falta de passeios
•	 alunos que ouvem música nas aulas alto
•	 preço da cantina

insatisfações

índice



13
lugares onde 
eu vacilo

75 %

25 %

quadra

sala

índice



lugares onde 
eu me sinto bem 11

8,5 %

16 %

8,5 %

50 %

8,5 %

8,5 %

sala

palco

espaço praia

quadra

pátio

outros

índice



9

66 %

12 %

22 %

lugares que existem 
e não são utilizados

laboratório

sala de artes

sala de informática

índice



lugares 
x afetividade

corredor

espaço praia

palco

sala de informática

sala de artes

laboratório

diretoria

quadra

sala 

pátio

refeitório

banheiro

saída

porta da escada

lugares onde eu me sinto bem

lugar de só love

lugares onde eu vacilo

lugares de agressão

lugares que existem e não são utilizados

insatisfações

índice



•	 A camada da Agressão, proposta por nós, encontrou bastante eco. Vinte e quatro locais foram marcados, 
seis vezes mais do que Sólove. Foi a mais presente.

•	 Os alunos foram convidados a começar por Lugares onde eu vacilo e Locais de agressão. Houve 13 
respostas ao primeiro e 24 ao segundo. Alguns alunos não quiseram marcar um Lugares onde eu vacilo, 
mas todos fizeram Locais de agressão, alguns várias vezes.

•	 A Sala foi o local mais marcado, com quase 37,5%. Porém Pátio, Refeitório e Quadra, se considerados 
como um ambiente só, levam 49.5%  do total. 

•	 Guerras de comida são um apontamento muito presente neste ambiente

•	 Pátio, palco e espaço praia são os lugares onde a maioria se sente bem

•	 O palco, mesmo fazendo parte do ambiente pátio-quadra-refeitório, não possui nenhum marcador de 
agressão

•	 Quase todos os Eu queria que aqui fosse apontam para a necessidade de armários no corredor. Um 
defende mais usos para a sala de informática e outro gostaria que uma sala vazia fosse usada como sala 
de dormir.

•	 A sala de informática foi questão recorrente, 2/3 de todos Existe e não é utilizado foi para a porta desta 
sala. Os alunos não sabem qual a situação da sala e dos equipamentos e não tem perspectivas sobre 
como lidar com isso, mas lá está o desejo difuso de usar esta sala e os computadores. Laboratório e sala 
de artes também foram citados

•	 Sala de aula é o grande Lugar onde eu vacilo

•	 Insatisfações são variadas e devem ser aprofundadas individualmente

análise
dos dados

índice



•	 Adoramos trabalhar na biblioteca.  
Espaço suficiente para a proposta, poucas interrupções e ambiente rico.

•	 Não tivemos qualquer problema especial ou fora de controle junto aos alunos da 8a B.

•	 Além disso, temos a certeza que só conseguimos trabalhar com eles desta forma relativamente tranquila 
por que éramos 3 dividindo uma sala de 25 alunos.

•	 O levantamento reforça a necessidade de aprofundar estratégias para diminuir a  
violência nos espaços coletivos.

•	 Espaço praia e palco foram os únicos locais sem marcações negativas.

•	 O palco, mesmo fazendo parte do agressivo ambiente quadra-pátio-refeitório, não teve marcações desta 
camada. O fato dele ser um ambiente “destacado”, local onde se reúne um grupo específico de alunos, 
fãs de música, talvez aponte para a não-agressao neste espaço. 

•	 Uma possibilidade é pensar na criação de mais locais, mais ambientes, onde os alunos possam se agrupar 
por interesses, ao contrário do que acontece hoje, onde praticamente todos estão misturados no mesmo 
ambiente. Que tal pensarmos em usos para a sala de artes ou para a biblioteca durante os intervalos?

•	 Refeitório, banheiro, saída e escada tiveram apenas marcações negativas,  
entre Locais de agressão e Insatisfações. 

•	 Estudar a possibilidade de armários no corredor.

•	 A ausência de uso da sala de informática é universalmente sentida entre os alunos. Resolver este problema 
talvez seja uma boa oportunidade para tentar aproximar os alunos do processo de pensar a escola.

conclusões pontuais: 
Canuto do Val
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•	 Sala de artes e laboratório poderiam seguir o mesmo caminho.

•	 A camada Lugares onde eu vacilo contou apenas com contribuições superficiais, do tipo “vacilo na quadra 
porque não sei jogar bola” ou “vacilo quando pegam minha borracha”, e contribuições formatadas, 
discursos prontos como “vacilo quando não presto atenção à aula pois sei que isso me prejudica”. 
Não conseguimos chegar ao nível de autocrítica que buscávamos, onde os participantes realmente 
reavaliariam suas ações.

conclusões pontuais: 
Canuto do Val
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A primeira conclusão é que precisamos de mais tempo para aprofundar este trabalho. A verdade é que 
realizamos um processo acelerado, com pouco tempo disponível e muitos jovens participando. Nos faltou 
tempo para realizar com mais calma algumas etapas fundamentais do processo, como o amadurecimento 
das camadas, as discussões sobre uso dos espaços e a construção dos mapas conceituais realizados. 

Consideramos o resultado obtido como um diagnóstico parcial, uma indicação do que podemos aprofundar 
para realizar mapeamentos afetivos mais consistentes, onde possamos dar mais tempo para que afetos 
genuínos dos participantes possam aflorar e se tornar representação, seja em texto, desenho, foto, música, 
vídeo, enfim. Idealmente, realizaríamos esta ação ao longo de um semestre, um encontro por semana. 

Depois desta etapa, ou até mesmo ao longo dela, enxergamos outra fase deste trabalho, onde o 
mapeamento afetivo já está maduro a ponto de começarmos a discutir as implicações que estamos 
levantando ali, aprofundando  de que forma os próprios jovens podem atuar para transformar as questões 
críticas que os cercam. A sala de informática não é utilizada? Por que? E o que podemos fazer em relação 
a isso? Será que queremos mesmo aula de informática? Pra que? Então que aula queremos e que aula é 
possível? E esse local de agressão, vamos pensar como fazer alguma coisa a respeito? 

É este tipo de trabalho que buscamos, proporcionar uma discussão profunda acerca das possibilidades e 
responsabilidades disponíveis e entender como desenvolvê-las junto aos jovens interessados. 

Também seria um trabalho longo, idealmente mais um semestre para aprofundar e criticizar tais questões, 
explorando subjetividades para entender como agir coletivamente para transformar a realidade que os cerca.

conclusões 
gerais

índice



| Bianca Oliveira (designer)
 biadesignfau@gmail.com

| Breno Castro Alves (jornalista) 
 brenocastroalves@gmail.com

| Hermes do Nascimento (artista plástico) 
 hermes.nascimento@gmail.com
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