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RESUMO

As grandes transformações pelas quais os espaços urbanos têm passado nos últimos tempos exigem reflexões quanto às formas de apropriação e (re) produção dos espaços

públicos da cidade. Considerando as práticas educativas escolares, pretendeu-se aqui refletir sobre os espaços públicos de acesso sem restrições à população e de livre

circulação como são os espaços de lazer, recreação ou aqueles destinados aos movimentos de pessoas, como as praças, os quarteirões fechados etc. Partiu-se do princípio de

que esses espaços geralmente são resultados das contingências cotidianas, da ausência de reflexão e de planejamento.

Os sujeitos desta pesquisa foram os gestores das escolas públicas municipais urbanas, que foram entrevistados com base em um roteiro semi-estruturado. As informações

coletadas nas entrevistas se encontram em fase de sistematização e análise a partir do referencial teórico realizado sobre o tema. “Minha cidade lê” e “Fazendo arte” são os

projetos das escolas municipais que efetivamente incorporam os espaços públicos urbanos de lazer nas práticas educativas. Essas atividades acontecem anualmente ou

semestralmente. Nesse sentido os espaços urbanos não estão integrados às atividades escolares conforme previsto hipoteticamente no projeto de pesquisa. A falta de segurança

e a dificuldade de transporte são as maiores dificuldades enfrentadas pelas escolas quando os espaços públicos são utilizados com finalidades educativas. Os alunos são

preparados para o lazer fora da escola através de projetos e orientações e não por meio de experiências para esse fim nos espaços públicos. Segundo as gestoras os espaços

públicos urbanos de lazer e recreação não são utilizados de maneira positiva pela a sociedade, deteriorando-os e transformando-os em espaços de violência. Portanto, pode-se

concluir que os espaços urbanos públicos de lazer ainda não foram assimilados nas práticas escolares como espaços educativos.
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