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RESUMO 
 

Este projeto visa investigar visualidades de uma escola pública através da 

observação, registros e análise de imagens expostas no interior dos espaços institucionais, 

especificamente aquelas vinculadas às festas e datas comemorativas que a escola celebra. 

Três questões iniciais provocaram o interesse por este estudo: (1) como a escola ‘traduz’ 

visualmente os eventos que celebra e festeja? (2) que visualidades se configuram na escola 

através das festas e celebrações? (3) como alunos e professores percebem e reagem às 

visualidades que se instalam na escola? 

As imagens que esta pesquisa toma como objeto são aquelas expostas em espaços 

internos de trabalho e convivência, tais como salas de aula, corredores, pátios, e locais de 

avisos como murais, quadros e painéis. É uma prática comum na rotina das escolas 

organizar um calendário anual de atividades em torno de datas especiais, celebrações ou 

festas.  

As transformações que as festas e celebrações fazem acontecer na escola, muitas 

vezes ocorrem de forma a mudar quase que integralmente o visual daqueles ambientes. A 

visualidade que este trabalho pretende analisar e discutir se caracteriza, primeiro pela sua 

“efemeridade”, segundo pela reunião, num mesmo local, de imagens produzidas tanto 

pelos alunos como pelos professores e, terceiro, pela maneira como as imagens evidenciam 

e indicam – direta ou indiretamente - aquilo que a escola privilegia.  

Festas e celebrações produzem imagens que constroem uma visualidade e educam 

para e sobre os temas que a escola elege. Coletar e organizar evidências para uma 

discussão sobre relações entre espaço escolar e cultura visual tomando como foco a 

visualidade de festas e celebrações é o objetivo principal deste estudo.  
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 Vivemos em um mundo repleto de imagens efêmeras. A televisão, o cinema, 

os meios de comunicação, o mundo virtual, a publicidade e propaganda, a moda, dentre 

outras manifestações imagéticas, nos cerca de representações visuais. Somos 

cotidianamente seduzidos, influenciados ou simplesmente bombardeados por imagens que 

(re)-constroem o nosso mundo, ensinando muitas vezes como nos comportar, nos vestir, 

nos relacionar com o outro e com a sociedade. A produção e disseminação destas imagens 

não estão isentas, elas embutem conceitos, dogmas, regras, desejos, que podem determinar 

a formação do sujeito. 

  A escola além de receptora também se constitui produtora de imagens. 

Alunos, funcionários administrativos, professores e em alguns casos a comunidade escolar, 

estão diariamente inseridos num ambiente repleto de visualidades. Quem as produz, quem 

as seleciona e como, movidos por quais interesses, porquê estas imagens são expostas em 

ambientes comuns como corredores e pátios, são algumas das questões inicias desta 

investigação. 

 Podemos pensar que “os espaços educativos, como lugares que abrigam a 

liturgia acadêmica, estão dotados de significados e transmitem uma importante 

quantidade de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao mesmo 

tempo em que impõe suas leis como organizações disciplinares”.(Frago & Escolano, 2001, 

p. 27) As imagens expostas dentro do ambiente escolar constituem um currículo paralelo, 

que apresenta, ensina e forma os indivíduos que convivem neste espaço. 

O calendário escolar de datas comemorativas é presente na maioria das escolas 

brasileiras e as festas são realizadas, em sua maioria, em função deste calendário. Segundo 

Itani (2003, p. 8) “produzir a festa é também aprender.” Nestes momentos celebrativos 

são construídos significados, apresentados discursos e compartilhadas experiências 

coletivas que contribuem no processo de formação dos alunos. 
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Por esta investigação ainda não estar concluída, neste texto apresentamos 

apenas as escolhas metodológicas para o objeto em questão e as colocamos para um 

possível debate. 

 

Descrição do Contexto 

 
Este trabalho propõe investigar visualidades de uma escola pública através da 

observação, registros e análise de imagens expostas no interior dos espaços institucionais, 

especificamente aquelas vinculadas às festas e datas comemorativas que a escola celebra. 

Para tanto foi selecionada uma escola da rede pública municipal de Goiânia, situada no 

bairro Santa Genoveva, na região norte da cidade e que possui uma particularidade, pois 

funciona num prédio cedido pelo Ministério da Defesa, ao lado de um quartel do exército – 

42o Batalhão de Infantaria Motorizada (42o BIMtz). Atualmente denominado 1o Batalhão 

de Ações e Comandos. 

Esta instituição de ensino foi fundada em 1966 e iniciou suas atividades com 

educação pré-escolar e o ensino fundamental de 1a a 4a série, nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. Em 1980 estendeu suas atividades à segunda fase do ensino 

fundamental de 5a a 8a série, nos períodos matutino e noturno, com a meta de atender 

alunos oriundos do 42o BIMtz e da comunidade circunvizinha. 

A Escola Municipal Marechal Castelo Branco (EMMCB) tem um total de 739 

alunos matriculados em 2004, divididos nos seus três turnos de funcionamento. O 

estabelecimento trabalha, no período matutino e vespertino, por Ciclos de Aprendizagem, 

que é uma proposta implantada pela rede pública municipal de Goiânia no final da década 

de noventa. No período noturno permanece a divisão por séries. 

Nos Ciclos os alunos são distribuídos nas turmas, no ato da matrícula, de 

acordo com sua idade e cada ciclo tem a duração de três anos. A partir de 2003 todas as 

escolas municipais de Goiânia já estavam inseridas no sistema de Ciclos, sendo que o 

“Ciclo I” possui as turmas A, B e C com agrupamentos por faixa etária de 6 a 8 anos 

respectivamente. O “Ciclo II” possui as turmas D, E e F com agrupamentos de alunos de 9 

a 11 anos e o “Ciclo III” com as turmas G, H e I de alunos de 12 a 14 anos. 

A escola possui em sua estrutura arquitetônica os seguintes espaços, assim 

divididos: 

- A – Administração: uma sala de secretaria e uma sala para direção.  



 

- B – Apoio Administrativo: uma sala de professores, coordenação de 

turno e mecanografia e uma sala de biblioteca e coordenação 

pedagógica.  

- C – Infraestrutura de Apoio: um almoxarifado, uma cozinha, um 

depósito para merenda escolar, um depósito para material de 

limpeza, um depósito para material de educação física, um depósito 

para material pedagógico, um banheiro masculino para alunos, um 

banheiro feminino para alunas e um banheiro na sala de direção. 

- D – Oito salas de aula. 

 

A parte física da escola está bastante desgastada pelo tempo. Várias reformas já 

foram feitas, mas muitas paredes continuam sujas e estragadas, os muros descascados e 

mofados, alguns vidros das janelas quebrados e a tela que cerca a frente da escola possui 

buracos.  Por se tratar de uma estrutura antiga as instalações hidráulicas e elétricas 

necessitam de reparos constantes. Além disso, o Plano Político Pedagógico de 2004 

(PPP/2004) da referida escola aponta a precariedade do espaço físico, a necessidade de 

reformas urgentes e ainda salienta sobre “a ausência de sala de vídeo, auditório, pátio, 

quadra de esportes, biblioteca ampla, sala para coordenação pedagógica, banheiro para 

funcionário e uma secretaria geral com espaço adequado”. 

Existe um terreno nas proximidades que foi doado, pelo quartel, à escola. Há 

uma solicitação e uma expectativa de ser construído um novo prédio. A comunidade 

escolar aguarda essa construção que poderia melhorar o desenvolvimento das atividades 

escolares rotineiras, dos eventos e comemorações. 

O turno matutino selecionado para o foco do trabalho, corresponde ao Ciclo III, 

possui um coordenador pedagógico, um coordenador de turno, uma secretária, 12 

professores e 08 turmas, cada uma com aproximadamente 35 alunos, sendo 03 turmas “G” 

(G1, G2 e G3, que corresponderia à sexta série), três turmas “H” (H1, H2 e H3, 

correspondente à sétima série) e duas Turmas “I” (I1 e I2, relativas à oitava série). 

 

Opções metodológicas 

 
Os dados para este trabalho foram obtidos através de três processos: (1) registro 

fotográfico dos espaços de convivência, como corredores, pátios e salas de aula, durante as 



 

celebrações e no dia-a-dia (2) observação de uma turma e (3) coleta de depoimentos 

individuais e com grupo focal. Esta investigação possui um caráter qualitativo e 

etnográfico, entendendo que praticar a etnografia segundo Geertz (1989, p.4) “ é 

estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, 

mapear campos, manter um diário e assim por diante”. 

A seleção do local para essa investigação levou em conta a opção de que o 

trabalho fosse feito em uma escola pública da cidade, de fácil acesso, pois os dias e 

horários para a observação não foram definidos a priori. As definições do cronograma de 

observação foram acontecendo após os primeiros contatos e de acordo com o calendário 

escolar de datas comemorativas e das festas e celebrações que o estabelecimento de ensino 

se propunha a realizar.  

Mesmo a escola possuindo um calendário anual de datas comemorativas e 

atividades a serem realizadas, e este calendário fazer parte do PPP/2004, observou-se que 

alterações de datas e até mesmo exclusão de proposta de festividades ou comemorações, 

para inclusão ou não de outras, aconteciam durante as reuniões semanais de planejamento 

do grupo de professores. As reuniões de planejamento do grupo docente aconteciam 

sempre às sextas-feiras, das 9:30h às 11:30 h, de modo que neste dia as aulas terminavam 

mais cedo, os alunos eram liberados e os professores permaneciam na escola.  

Foram feitas 23 visitas à escola no período de março a junho de 2004. Os 

registros fotográficos foram feitos em todos os dias que se esteve na escola para o trabalho 

de campo, com exceção das três últimas visitas, após a festa junina, onde nenhuma imagem 

ou comunicação foi acrescentada aos espaços de convivência. O dinamismo do cotidiano 

escolar com sua volatilidade de propostas e a grande construção e apresentação de imagens 

no espaço coletivo de convivência foi o que permitiu essa freqüência.  

Os registros fotográficos feitos durante as visitas podem ser divididos em três 

tipos principais: 

1 – Imagens das Festas que a escola realizou 

2 – Cotidiano/avisos/campanhas 

3 – Atividades de sala de aula expostas em espaços coletivos. 

A quantidade destes registros não pressupõe tampouco uma diversidade de 

propostas, temas ou tipos.  

A escolha de observação de uma turma durante o processo de coleta de dados 

foi uma definição anterior ao trabalho de campo. O objetivo desta observação é buscar um 



 

aprofundamento sobre as relações dos alunos com o ambiente escolar principalmente com 

a escolha, produção e organização dos materiais e/ou imagens que fariam parte das 

comemorações/decoração da escola. No entanto a definição da turma a ser observada 

aconteceu depois do primeiro contato com o grupo de professores do período matutino 

No primeiro dia que procurei a escola, a diretora do estabelecimento se mostrou 

interessada pela proposta de pesquisa sobre visualidades escolares, concordando de 

imediato com a minha presença no ambiente escolar. Porém solicitou que antes do inicio 

dos registros e da observação, a proposta fosse explicitada para o grupo de professores.  

Neste encontro especialmente agendado para a apresentação da proposta e após 

conhecê-la, alguns docentes, levantaram considerações sobre uma turma de sexta série. Tal 

turma denominada “G3” é composta de alunos com idades superiores a 12 anos e que, 

segundo os professores, possuem dificuldade de aprendizado. Esta dificuldade teria 

resultado na retirada desses alunos das turmas correspondentes a sua faixa etária e no 

reagrupamento na turma G3. Esse remanejamento aconteceu alguns meses após o início do 

ano letivo. Os professores consideram que os estudantes deste grupo são os mais 

indisciplinados da escola e pela discussão que se seguiu atribuiu-se esse comportamento à 

configuração arquitetônica da sala. Esta sala de aula é a única de formato quadrado, sendo 

as outras mais espaçosas e retangulares. A partir dessa afirmação surgida na reunião com o 

grupo de docentes decidi que a turma que seria observada seria a turma G3. 

O fato do grupo de professores ter levantado a possibilidade do espaço 

arquitetônico da sala de aula influenciar o comportamento dos alunos foi bastante 

significativa, pois relacionar a estrutura física da escola como fator de alteração ou 

mudança de comportamento dos alunos era algo não esperado. Apesar do foco do trabalho 

não ser a estrutura física da escola, Tavares in Garcia(2003, p. 49) lembra que: 

 

“A arquitetura escolar (em especial da escola pública) não 

vem se constituindo como um problema de investigação dos educadores, o 

que dificulta sobremaneira que o espaço escolar do ponto de vista 

arquitetônico seja compreendido, enxergado e lido como um dos 

componentes materiais e simbólicos do discurso, da política e da teoria 

pedagógica contemporânea”. 

 



 

A escolha do procedimento de observação pressupõe desafios, como a 

influência da presença do observador no cotidiano da turma, e a identificação e seleção de 

fatos e situações que podem ser imprescindíveis ao encaminhamento da pesquisa. A 

observação não era participante, no entanto, no decorrer do processo houve momentos em 

que o pesquisador era solicitado, tanto pelos professores quanto pelos alunos.  

A presença do observador modifica, ao menos em parte, a dinâmica da sala de 

aula. Uma maneira encontrada para minimizar esse problema foi aumentar a freqüência 

desta presença, inclusive durante outros momentos do cotidiano escolar, como o recreio, 

por exemplo. As anotações no caderno de campo foram feitas em sua maioria, após a saída 

da sala de aula. Foram anotações de memória para que esse procedimento de coleta de 

dados não inibisse ainda mais o comportamento dos alunos. 

As coletas de depoimentos - individuais e com grupo focal - foram uma opção 

surgida após o início do trabalho de campo. Estes depoimentos individuais foram 

realizados em dois momentos: durante a Festa das Mães e durante a Festa Junina. Foram 

ouvidos três professores, um funcionário administrativo, seis pais de alunos e sete alunos 

de dois turnos (matutino e vespertino), num total de 17 pessoas. Algumas declarações já 

apontam caminhos para auxiliar a discussão pretendida com esta investigação, como por 

exemplo, quando um professor do ciclo III diz: “(...) Cria-se um ambiente meio farsa nas 

datas festivas, querem dar uma cara pra escola, escondem mais ou menos o feio, mas é só 

naquele dia, o dia-a-dia fica em haver”. 

A coleta de depoimentos com grupo focal é uma escolha metodológica que será 

realizada na primeira semana de agosto. A turma escolhida para a observação – turma G3 – 

será dividida em três grupos com dez alunos cada. Tal procedimento servirá para reunir 

dados sobre como a comunidade escolar participa, compreende, lida ou percebe as 

celebrações que acontecem na escola. 

O cotidiano escolar como “um espaço/tempo de produções, enredamentos de 

saberes, imaginações, táticas, criações, memórias, projetos, artimanhas, representações e 

significados” Ferraço in(Oliveira e Alves, 2002, p.93), por si só constitui um rico corpus 

de análise e observa-lo leva o pesquisador a buscar diferentes caminhos metodológicos e a 

construir outros durante o processo. 
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