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RESUMO 
As visualidades, através de imagens fixas ou em movimento, cores, símbolos etc., presentes 
nas ruas, em casa, na escola, nas redes sociais, e em tantos outros lugares físicos ou 
virtuais nos quais circulamos, nos formam e nos informam. Este artigo é parte da pesquisa 
de doutorado em Arte e Cultura Visual realizada numa escola municipal de tempo integral de 
Goiânia que investiga e problematiza as concepções culturais, educacionais e propositadas 
das visualidades presentes no espaço físico da escola. Os desfechos, até o momento que 
se encontra a pesquisa, solicitam compreender conceitos que direcionam a trajetória de 
metodologias necessárias para melhor apreensão da força das visualidades no cotidiano da 
escola numa perspectiva curricular.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
The visualities, through static or moving images, colors, symbols etc., that are present on the 
streets, at home, at school, in social networks, and in so many other places in which physical 
or virtual circled, compose and notify us. This article is part of doctoral research in art and 
Visual Culture held a full-time municipal school of Goiânia that investigates and 
problematizes the cultural, educational, and malicious conceptions of the Visualities present 
in physical space of the school. The outcomes, so far as is the search request to understand 
concepts that direct the needs methodologies improving the apprehension of the Visualities 
in everyday school curriculum perspective.    
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Introdução 
Evidencio caminhos percorridos na pesquisa que realizo sobre as visualidades nas 

escolas de tempo integral da rede municipal de educação de Goiânia1 que investiga 

e problematiza as concepções culturais e educacionais que elas “carregam”. Tem 

como objetivo principal compreender como as professoras pedagogas constroem 

visualidades nas Escolas Municipais de Tempo Integral EMTI de Goiânia por meio 

da atuação e concepção cultural dos profissionais da educação atuantes neste 

espaço. Parto da premissa de que as visualidades das instituições escolares são de 

responsabilidade das2 profissionais da educação, e há a expectativa de que elas 

tenham compromisso com a comunidade escolar ao utilizar os espaços físicos como 

parte do processo de ensino e aprendizagem visando à construção de conhecimento 

desta comunidade. 

As visualidades a que me detenho na pesquisa são as imagens pensadas, 

construídas, selecionadas e desejadas que compõem o espaço físico da escola 

(corredores, sala de aula, refeitório, sala de informática, biblioteca etc.), espaços que 

participam dos cotidianos da escola. Imagens 3  que sinalizam (figura 1), com 

informações particulares (figura 2), nos corredores (figura 3) e nas salas de aula 

(figura 4). A não utilização de alguns espaços (figura 5) também é investigada para 

entender as escolhas dos ambientes determinados para apropriação e evidência. 

Entendo como visualidade, neste projeto, qualquer parcela cultural da experiência 

visual oportunizada pelas professoras pedagogas que estabelecem o que é 

apresentado visualmente no espaço arquitetônico do interior da escola. Neste 

sentido, algumas visualidades não são consideradas a priori na presente pesquisa, 

como por exemplo: os uniformes dos estudantes, como as professoras se vestem, 

mochilas para material escolar das crianças dentre outras nesse sentido. Essas 

visualidades não estão sendo consideradas por entender que o objetivo maior é 

identificar de que modo as práticas culturais das professoras se revelam nas 

imagens presentes no espaço físico na escola de tempo integral e analisar de que 

modo para essas pedagogas as imagens contribuem para o desenvolvimento da 

percepção estética e cultural dos estudantes. 

A questão central que orienta a investigação de como pensar nas visualidades 

presentes (e/ou ausentes) na escola enquanto currículo busca resposta(s) por meio 
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do entendimento da concepção de educação que essa escola, ou a organização da 

qual ela pertence, idealiza. Para articular visualidades e currículo(s) faz-se 

necessário pensar qual sociedade é pretendida e qual cidadão anseia-se formar.  

As imagens presentes nos espaços comuns na escola indicam que os conteúdos 

pensados e expostos ali dialoguem com uma gama maior de compreensão e 

construção de saberes diversos, considerando as diferentes culturas e 

conhecimentos que as crianças possuem. Assim, as visualidades desses espaços 

são consideradas com interesse na pesquisa no sentido de entender a concepção 

de educação dessa escola na perspectiva da diversidade, apropriação e 

oportunidade que esses lugares proporcionam.  

É importante considerar as imagens de forma mais atenta e crítica evitando 

examiná-las na perspectiva utilitarista, mas na construção de sentido(s). As imagens 

na contemporaneidade, mais que em qualquer outro tempo histórico, informam, 

formam e ajudam a construir identidades individuais e coletivas. Deste modo, o 

discurso e o objeto que o provoca são ponderados na construção e análise dos 

dados percebidos na pesquisa. Certeau (2014, p. 68) assinala que o 

discurso analisador e o “objeto” analisado têm o mesmo estatuto, o 
de se organizar pelo trabalho de que dão testemunho, determinados 
por regras que não fundam nem superam, igualmente disseminadas 
em funcionamentos diferenciados [...], inscritos em uma textura onde 
cada fragmento pode cada vez “apelar” a uma outra instância, citá-la 
e a ela referir-se.  

Ponderando a complexidade do cotidiano da escola é fundamental que os 

fragmentos encontrados sejam apreciados para melhor entender a dinâmica, a 

inserção e construção das culturas ali representadas pela presença e ausência de 

imagens. 

Cotidiano e processo  
A pesquisa de abordagem qualitativa se baseia em dados visuais presentes nos 

espaços da escola. Durante as primeiras idas a campo para a investigação 

etnográfica, coleta e construção de dados e entrevistas (processo ainda em curso), 

pude perceber que esses espaços podem ser estudados de maneiras diversas. Para 

construção de narrativas com focos locais, temporais e situacionais diversas 
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abordagens teóricas e seus métodos caracterizam as discussões e a prática de 

investigação (FLICK, 2009).  

Na pesquisa de campo as informações adicionais se conformam como essenciais às 

análises, os exemplos são os registros fotográficos realizados na escola e que, 

também, são analisados enquanto dado construído, pois são recortes estabelecidos 

pela pesquisadora. A intersecção entre o espaço real percebido/selecionado para 

investigação e a imagem virtual retirada de seu contexto se configuram 

espaço/imagem virtual/real num zigue-zague de discursos que ampliam e 

reorganizam conceitos e diálogos fundados com informações obtidas através de 

entrevistas, diálogos, imagens, circulações e outras observações do cotidiano da 

escola. 

O cotidiano observado é ampliado pelas estéticas visitadas e evidenciadas que 

“indica o tempo/espaço dilatado no qual se dá toda a vivência de um ser humano e a 

relação espaço-temporal na qual se dá essa vivência” (DIAS, 2014, p. 44). Daí a 

necessidade de considerar mais amplamente o cotidiano dinâmico de uma 

instituição de ensino que carece incentivar pedagogias de confronto e absorção 

numa perspectiva de produção e reprodução crítica. Segundo Dias (2014, p. 53), 

[...] como um instrumento para a pedagogia crítica, o discurso do 
cotidiano espetacular, em oposição à reprodução acrítica e 
assimilação da visualidade contemporânea, encoraja confrontação e, 
acima de tudo, expõe um local dialógico e pedagógico. Pedagogia 
crítica como empoderamento, ou seja, ressalta a relação entre 
controle do conhecimento e questões de poder no contexto do 
ensino e aprendizagem, e as relações desiguais entre diferentes 
formas de conhecimento. É possível, então, dizer que, ao aceitar 
partes intrínsecas da visualidade de nosso cotidiano, pessoal e 
social, nas nossas práticas pedagógicas, desafiamos e estimulamos 
a reconsiderar os termos e princípios básicos pelos quais somos 
classificados, definidos e descritos como sujeitos na sociedade.  

Dias nomeia de “cotidiano espetacular” o cotidiano ampliado que considera as 

questões da visualidade na nossa vida diária, segundo Certeau (2014, p. 103), “as 

práticas cotidianas estão na dependência de um grande conjunto, difícil de 

delimitar”. Nesta perspectiva, a pesquisa considera esses aspectos do “cotidiano 

espetacular” e das “práticas cotidianas” como desafios para as análises dos dados 

coletados, pois eles não são estáveis, únicos e/ou constantes; são “informações” 

dinâmicas passíveis de modificação durante o processo da pesquisa. 
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Pensar sobre o cotidiano de uma instituição/comunidade escolar é tão complexo 

como falar do cotidiano de outra comunidade, contudo com especificidades 

hierárquicas, temporais e de espaciais. Para discutir sobre o cotidiano trago o 

conceito como trata Certeau (2011, p. 31), o pensador francês diz que cotidiano   

é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos 
pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no 
presente. Todo dia, pela manhã aquilo que assumimos, ao despertar, 
é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra 
condição, com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que 
nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a meio-
caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada. [...]. É 
um mundo que amamos profundamente, memória olfativa, memória 
dos lugares da infância, memória do corpo, dos gestos da infância, 
dos prazeres. Talvez não seja inútil sublinhar a importância do 
domínio desta história “irracional”, ou desta “não história”, como o diz 
ainda A. Dupront. O que interessa ao historiador do cotidiano é o 
Invisível[...] Não tão invisível assim.  

Essa invisibilidade mencionada por Certeau transforma a busca das visualidades no 

cotidiano da escola em subsídios para a pesquisa no espaço físico escolar. Assim, 

estes devem ser estudados e refletidos com o objetivo de entender  as escolhas das 

professoras em expor as visualidades nos espaços físicos para comporem (que 

compõem) a história do cotidiano da instituição, o que também considera as culturas 

dos participantes da pesquisa. 

É importante dizer que a escola se organiza como comunidade e que “comunidade 

sugere coisa boa” (BAUMAN, 2003, p. 7-8), pois indica sensação de conforto e 

proteção, uma vez que comunidade é 

um lugar “cálido”, um lugar confortável e aconchegante. É como um 
teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira 
diante da qual esquentamos as mãos num dia gelado. Lá fora, na 
rua, toda sorte de perigo está à espreita; temos que estar alertas 
quando saímos, prestar atenção com quem falamos e a quem nos 
fala, estar de prontidão a cada minuto. Aqui, na comunidade, 
podemos relaxar – estamos seguros, não há perigos ocultos em 
cantos escuros [...]. Numa comunidade, todos nos entendemos bem, 
podemos confiar no que ouvimos, [...]. nosso dever, pura e 
simplesmente, é ajudar uns aos outros e, assim, temos pura e 
simplesmente o direito de esperar obter a ajuda de que precisamos.  

Nas práticas pedagógicas cotidianas, que dependem de desafios e estímulos numa 

comunidade complexa da instituição de educação em tempo integral,  as culturas 
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nela inseridas devem ser valorizadas sem desconsiderar outras potencialidades que 

fazem parte do cotidiano das pessoas do “outro” lado da fronteira que a “protege”. 

Também considerar o “cotidiano espetacular” (DIAS, 2014) para encorajar o 

confronto e estabelecer um local dialógico e pedagógico na comunidade escolar 

para enfrentar os desafios autênticos na zona de tensão das fronteiras estabelecidas 

ao mesmo tempo diluídas que, ainda, persistem para resguardar a comunidade 

evitando que a motivação para a reflexão, a crítica e a experimentação possa surgir 

(BAUMAN, 2003). 

A força das visualidades numa perspectiva curricular 

As questões de poder no contexto de ensino aprendizagem, que pode fazer relação 

com as escolhas que estabelecem o currículo para a escola são consideradas nas 

análises das entrevistas e imagens encontradas nos espaços da escola. Nos 

recortes fotográficos indicados na introdução como as visualidades reforçam alguns 

conceitos que serão aqui comentados. A figura 1, numa perspectiva ingênua, exibe 

uma criança dentro de um carrinho (que tem em sua lateral a palavra amizade), com 

boné amarelo de aba voltada para o lado. Uma espécie de joaninha é outro 

elemento que compõe a imagem, observa que as duas “personagens” estão em 

primeiro plano e são representadas em tamanhos bem próximos. A imagem está 

colocada acima da porta de entrada da sala de aula da turma C2, que corresponde 

ao 3º ano do ensino fundamental, grupo de crianças de oito anos de idade. 

Dificilmente essas crianças irão ver detalhes da imagem pelo não alcance da visão. 

De acordo com Cunha (2005, p. 181, grifo nosso), 

Em muitas culturas, a porta simboliza o local de passagem entre dois 
mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o 
tesouro e a pobreza externa, um rito de passagem para um outro 
universo. [...] a maioria das salas (Cunha faz referência às escolas 
pesquisadas em sua pesquisa de doutorado) tem uma imagem nas 
portas que indica previamente a temática do cenário interno. Antes 
de entrarmos nas salas, as portas anunciam, através de uma 
imagem, o que iremos encontrar lá dentro.  

Essas imagens são contraditórias se considerarmos que após passar pelo portal 

onde a imagem identifica o que vem em seguida não se encontra carrinho, 

“joaninha”, borboleta, flores, grama e céu azul, muito menos as crianças podem usar 

boné naquele recinto. As imagens que sinalizam os ambientes na escola, como é o 
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caso das evidenciadas na figura 1, discorro no plural porque tem outra imagem 

também acima da porta que indica ser um banheiro masculino, são as que ficam 

mais tempo expostas; geralmente permanecem durante o ano letivo.   

 
Figura 1 - Portal de entrada da turma do 3ºano do Ensino Fundamental - Turma C2 

 

 

A figura 2 consiste na fotografia de uma imagem que me chamou a atenção. É a lista 

de nome das crianças de uma turma que está dividida em duas colunas: a primeira 

com espaços para serem preenchidos na cor rosa e no cabeçalho uma 

representação estereotipada de uma “menina”, que está com roupa, também, na cor 

rosa; e a outra coluna é o espelho da primeira, mas na cor azul, o cabeçalho uma 

representação estereotipada de um „menino‟, que está com roupa azul e boné com 

aba para a lateral apoiado em um lápis bem grande.  
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Figura 2 - Lista de nomes de crianças de uma de terminada turma 

 

Cunha (2005) indica que “há uma concepção sobre os modos de compor esses 

espaços que atravessa o tempo e os contextos socioculturais, tornando assim esses 

espaços como algo que naturalmente é assim” (CUNHA, 2005, p. 65). Penso que é 

tão “naturalmente assim” que ao lado de cada nome de crianças, tanto do lado rosa 

quanto do lado azul, tem um rosto de três “tipos” e cores de cabelo (a carinha é a 

mesma e da mesma cor) que se repetem de forma sucessiva do início ao fim da 

coluna, e a lista de nomes de “meninas” e de “meninos” está em ordem alfabética. 

Talvez essa diferença na cor e penteado de cabelos seja para contemplar a 

diversidade. 

A figura 3 evidencia alguns trabalhos feitos por estagiárias do curso de Pedagogia 

que é um lugar de passagem no qual as crianças circulam algumas vezes no dia. O 

espaço recebe algumas imagens feitas por professores, estagiários e atividades das 

crianças. Os trabalhos ficam expostos um pequeno espaço de tempo, que varia 

entre uma semana a um mês. Por ser um espaço próximo da sala de aula é 

bastante utilizado pelas professoras para expor trabalhos, ambiente de circulação 

rápida no qual as pessoas não ficam nele, passam por ele para chegar a outro 

destino. Importante salientar que apenas as paredes de um lado do corredor é 

utilizada, a outra (durante os meses que frequentei a escola como pesquisadora) 

sempre sem nenhum tipo de interferência. 
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Figura 3 - Corredor onde estão algumas das salas do ensino fundamental e banheiros 

 
 

A sala de aula... Ambiente mágico! As salas de aula são impregnadas de indícios 

culturais. Indicam as prioridades, as ações, o trabalho pedagógico que estão sendo 

realizados, as escolhas e o envolvimento dos que o frequentam! O recorte da sala 

de aula evidenciado na figura 4 evidencia alguns conteúdos e forma como eles estão 

expostos: os mapas numa altura compatível com o alcance dos olhares das 

crianças, o “cantinho da leitura” que está contextualizado com a árvore, as folhas e 

algumas palavras que foram trabalhadas contextualizadas com o projeto da 

professora. Outros temas presentes em espaços menos acessíveis ao olhar e leitura 

das crianças, mas, explica a professora, “são os espaços que temos, as salas de 

aula são pequenas e com muito material que fica guardado nelas. Não só as 

imagens ficam quase „sobrepostas‟, algumas salas os espaços para as carteiras 

também é escasso”.  
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Figura 4 - interior de uma das sala de aula da escola pesquisada. 

 

Outros lugares que são importantes considerar nas análises dos dados da pesquisa 

são os espaços de “recreação” e/ou outros momentos coletivos, como ensaios para 

festas, momento de oração, intervalos, refeições etc. A escola pesquisada tem um 

espaço e estrutura física grande, considerando a maior parte das escolas de tempo 

integral do município de Goiânia, a estrutura conta com: brinquedos “interativos”4, 

piscina, campo gramado para futebol, biblioteca, refeitório, horta... Pelo que pude 

perceber, esses espaços não são contemplados com imagens pensadas e 

propostas pelas professoras. São espaços, como esse evidenciado na figura 5, que 

são usufruídos pelos alunos diariamente. Fazem parte do cotidiano da comunidade 

escolar.  
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Figura 5 - Parte da escola onde é feita a 'acolhida' no início da manhã, diariamente.  

 

A parte mais escura que pode ser percebida no fundo do corredor, na figura 5, é o 

portão de entrada da escola pelos pais e alunos, o espaço aberto que está em 

primeiro plano na fotografia é o local em que é feito a “acolhida” das crianças no 

início da manhã, diariamente (quando não está chovendo). 

As visualidades desses espaços passam a ter importância na construção dos 

sujeitos que ali circulam. Nessa perspectiva, é básico que seja discutida a formação 

cultural e visual de professores. Para essa discussão, Nascimento (2011, p. 216) 

evidencia a problemática, e aposta em discuti-las, confirmando que, 

As imagens são produzidas, veiculadas e interpretadas a partir da 
existência de certas regras específicas quanto ao tempo e lugar e 
que definem, em uma época dada, as condições que o sujeito tem 
que obedecer quando participa do processo de produção, 
disseminação e interpretação. As imagens circulam no campo social 
e se relacionam de acordo com as conveniências e contingências, 
podendo servir tanto às estratégias de dominação quanto de 
resistência ou recusa.  

Avaliando o ponto de vista de Nascimento (2011), é conveniente analisar a relação 

do sujeito com o discurso que as imagens suscitam. É essencial investigar como as 

professoras pedagogas têm selecionado as imagens para trabalhar com os alunos 

na escola como conteúdo de abordagem pedagógica. Considerando que essas 

imagens são parte de um repertório imagético que deve ser considerado na 

constituição da cultura visual dos sujeitos. 
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Currículo e experiência 
Ponderando o currículo como um sistema constituído por um conjunto de elementos 

de finalidade educativa (JONNAERT; ETTAYEBI; DEFISE, 2010) as imagens 

selecionadas, questionadas, reproduzidas e expostas pelas professoras no contexto 

pedagógico prediz intencionalidade educacional. Illeris e Arvedsen (2012) 

evidenciam que temas recorrentes na prática devem ser avaliados na prática do 

professor,  

No que tange à matriz curricular da pedagogia da cultura visual, vale 
a pena analisar os temas a serem escolhidos, algumas vezes antes 
mesmo de selecionar o tipo de fenômeno visual a ser investigado. Os 
alunos devem abordar temas consolidados pelas belas-artes, tais 
como amor, retratos, corpo, paisagens? Devem analisar temas da 
esfera pessoal, com amizade, família, sonhos, emoções? Ou devem 
investigar temas da cultura popular, como comercialização, erotismo, 
política, racismo etc.? Nós, professores, devemos nos questionar se 
determinado tipo de conteúdo domina o fenômeno visual que 
abordamos em nossa prática de ensino e por quê. (ILLERIS; 
ARVEDSEN, 2012, p. 291) 

O questionamento sugerido por Illeris e Arvedsen compõe meu olhar sobre as 

investigações na escola de tempo integral, partindo do princípio que a escola 

concebe um currículo diferenciado no que tange os tempos e espaços dessas 

instituições. Porém sabemos também que na escola o currículo “se organiza em 

pacotes cada vez mais numerosos e cada vez mais curtos. Com isso, também em 

educação estamos sempre acelerados e nada nos acontece.” (LARROSA, 2016, p. 

23) 

Em acordo com Larrosa (2016, p. 22) a aceleração da qual vivemos na 

contemporaneidade comete a ligeireza da busca de informações. Informações que 

veem dos mais diferentes contextos, culturas, continentes... “O sujeito moderno não 

só está informado e opina, mas também é um consumidor voraz e insaciável de 

notícias, de novidades, um curioso impenitente, eternamente insatisfeito”.  

Quando Larrosa discute a busca de informações desse “sujeito moderno”, o filósofo 

trata do quanto a experiência está cada vez mais rara. Rara pela falta de tempo 

provocada pela aceleração como os acontecimentos que são estímulos e pura 

sensação na forma de vivências “instantâneas, pontuais e fragmentadas”. Nesta 

perspectiva Larrosa aponta que 
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Nessa lógica de destruição generalizada da experiência, estou cada 
vez mais convencido de que os aparatos educaionais também 
funcionam cada vez mais no sentido de tornar impossível uque 
alguma coisa nos aconteça. [...] Cada vez estamos mais tempo na 
escola, mas cada vez temos menos tempo. [...] a experiência é cada 
vez mais rara poe excesso de trabalho. Esse ponto me parece 
importante porque às vezes se confunde experiência com trabalho. 
(LARROSA, 2016, p. 22-23) 

É importante ponderar a distinção que Larrosa evidencia entre experiência e 

trabalho. Pois as ações realizadas na escola/campo pelas professoras pedagogas, a 

experiência e o trabalho são considerados “sinônimos”, porém algumas discussões e 

ponderações devem ser realizadas para uma análise mais cautelosa e investigativa. 

O que posso adiantar é que a batalha entre tradição e inovação em busca de 

modernizar a escola de tempo integral, com seus “currículos diferenciados” na 

perspectiva da formação do sujeito integral, que experiencia situações distintas para 

seu melhor “desempenho” ainda está somente no início.  

Considerações finais - provisórias 
Os desfechos, até o momento que se encontra a pesquisa, solicitam compreender 

conceitos outros que direcionam a trajetória de metodologias necessárias para 

melhor compreensão das visualidades no cotidiano da escola numa perspectiva 

curricular. As observações nos espaços físicos da escola sinalizam como as 

professoras pedagogas constroem as visualidades dos ambientes e suas 

concepções culturais e educacionais. Todavia faz-se necessária apreciação das 

entrevistas e dos questionários alcançados, as análises devem priorizar o diálogo 

entre os métodos para as coletas e construção de dados. Penso que analisar cada 

um dos procedimentos particularmente não contempla o que se pretende na 

pesquisa; que objetiva a compreensão de como as professoras constroem 

visualidades através de suas atuações e concepção cultural. 

Durante o processo de coleta de dados algumas questões apareceram e são 

importantes para a compreensão do currículo instituído e de como ele é construído, 

compreendido e exercido. Essas questões buscam entender para quê, por quê e 

quem se quer formar. São indagações que devem considerar em qual sociedade 

estamos inseridos, e em qual sociedade os integrantes da escola pertencem ou 

pretendem construir. 
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Notas 

                                                 
1
A escola não será nesse momento identificada, pois a investigação está em andamento. Para as questões 

éticas toda a documentação necessária à pesquisa na escola está construída, aprovada e registrada no comitê 
de ética. 
2
 Neste artigo utilizarei o sujeito no feminino, pois as professoras pedagogas colaboradoras da pesquisa são 

todas do sexo feminino. 
3
 As fotografias que compõem este artigo foram feitas pela pesquisadora e fazem parte de seu acervo pessoal. 

4
 Brinquedos do parque são: escorregadores, balanço, trepa-trepa, gangorra etc. 
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