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Resumo  

O espaço escolar constrói sentidos e significados de cotidianos, vivências e convivências 
que fluem através de práticas, idéias, conceitos e valores. Objeto deste estudo, o espaço escola se 
constitui como um lugar de ricas e variadas memórias. Esta pesquisa busca compreender como 
alunos do Ensino Público de Goiânia percebem, representam e imaginam suas escolas. Foram 
selecionadas duas escolas da região central da cidade e uma turma de 1° ano do Ensino Médio de 
cada escola.  

O espaço da escola é cenário de vivências, de interações sociais e trocas  culturais, afetivas, 
de valores e interesses. Solicitei aos alunos que fizessem uma representação do espaço escolar 
através de desenho, e uma segunda representação, também através do desenho, de espaços escolares 
imaginados. Após observação e comentários sobre fotografias de espaços da escola os alunos 
fizeram seus desenhos em papel A4 utilizando materiais familiares ao grupo (lápis preto e canetas 
esferográficas de várias cores). Para o segundo desenho, sugeri que criassem uma distinção entre a 
condição física atual da escola, preenchida pela experiência cotidiana, e um espaço imaginado, 
passível de ser construído, através do desenho, mesmo sem ter sido vivido.  

Com o objetivo de colocar em discussão as representações de espaços reais e imaginados e, 
como recurso para provocar idéias, foram feitas duas entrevistas de grupo focal em cada escola com 
a participação de aproximadamente oito alunos em cada grupo. Os grupos foram definidos pelos 
alunos, responsáveis, também, pela definição do dia e hora dos encontros.  

Refletir sobre o espaço escolar, partindo do real e buscando o imaginário insere esse espaço 
numa condição pós-moderna. A pós-modernidade possibilita imaginar mundos diferentes daquele 
que vivemos e as imagens que vemos e criamos contribuem para esta ação.  

Os desenhos mostram uma diversidade de sentimentos e experiências de um grupo 
especifico, situado em momento e espaço determinados. Os alunos atribuem sentidos aos espaços 
que desenham e destacam formas de convivência e de aprendizagem. Reconhecimento, 
conscientização e colaboração foram os temas em torno dos quais os alunos ‘reviram’ suas escolas.  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

School spaces build senses and meanings in daily life and in living experiences of students 
which flow through practices, ideas, concepts and values. The space of school constitutes itself as a 
place of rich and varied memories. This study aims to understand how students from two public 
schools of Goiania – Brazil, perceive, imagine and represent their schools’ space. First year High 
School students were selected from two schools in the central region of the city.  

The spaces of a school are scenery of experiences, social interactions, cultural and affective 
interchange of values and interests. After observing and comenting about photographs of their own 
schools, students were asked to make two drawings. First, they drew real schools’ spaces on a white 
paper using materials familiar to them (black pencils and colored pens). For the second drawing, I 
suggested that they created a distinction between the real conditions of the school space, as they 
attended it daily, and an imagined space, possible to be constructed, even though they have not 
lived on it. This second drawing was also made in a white paper, with the same materials.  

Two focus group interviews were conducted in each school with the participation of eight 
students in each group. Interviews were done as a resource to provoke ideas and discuss the 
representations of real and imagined spaces. The groups were defined by the students who were also 
responsible for setting day and hour of the meetings.  

To think about school spaces taking reality as a starting point to explore imagination means 
to insert space in a postmodern condition. Post-modernity makes possible to imagine different 
worlds from those where we live in and the images we see and create contribute to this action.  

The drawings show a diversity of feelings and experiences of a specific group of students in 
a determinate time and space. Students give meaning to the spaces they draw focusing on ways of 
living and learning. Recognition, consciousness and collaboration were the main themes through 
which students re-viewed their school.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apresentação  

Os impactos da globalização têm alcançado grande parte da população mundial em escala e 

velocidade espantosas, transformando e reorganizando os sistemas, práticas e espaços culturais. 

Neste cenário, fronteiras tornam-se mais flexíveis e fluxos migratórios ocorrem com maior 

freqüência, provocando um contínuo movimento de trocas culturais.  

Nessa dinâmica de mudanças velozes onde se configuram novas e velhas identidades, a 

adolescência se mostra como um período de contradições e conflitos. A escola produz-se como 

espaço de acesso não só de direitos, de aprendizagens, mas também de silenciamentos, 

homogeneizações e preconceitos que povoam o tempo da adolescência com grandes interrogações.  

Em meio a este contexto pós-moderno, o espaço escolar continua sendo vivido com grande 

intensidade, apresentando mais do que marcas de regras gerais de organização social e curricular, 

mostrando marcas de experiências e saberes cotidianos que são construídos e compartilhados nas 

realidades de espaços escolares.  

Considerando o espaço escolar como um elemento cultural, simbólico e pedagógico dentro 

da sociedade, este trabalho visa investigar como jovens da rede pública de Goiânia representam, 

percebem e imaginam suas escolas. Através de desenhos feitos por alunos/as de duas escolas 

públicas da região central de Goiânia, foram analisados os espaços escolares reais e espaços 

escolares imaginados representados por eles. O estudo teve como objetivo levantar discussões sobre 

a escola real e a escola imaginada e ainda organizar evidências das relações vividas e 

experienciadas pelos sujeitos da pesquisa.  

Este trabalho está dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo, intitulado como Ontem e 

Hoje: Aspectos Históricos, Aproximação e Condições Atuais faço inicialmente um trajeto na 

história das escolas selecionadas para a pesquisa, aqui denominadas de Escola A e Escola B. Em 

seguida, no sub-item Caminhando para a Escola, narro os primeiros contatos com os espaços 

escolares, e em Fachadas de Hoje descrevo estes espaços e suas atuais instalações trazendo 

algumas imagens.  

No segundo capítulo, construo espaços de reflexões junto a referências como Augé (1994), 

Certeau (1994) e Tavares (2003). Para tratar a questão do imaginário social trago a contribuição do 

autor Cornelius Castoriadis (1999).  

Os planos metodológicos da pesquisa são apresentados no terceiro capitulo. Nele abro 

espaço para falar dos métodos utilizados durante a coleta de dados. Explico, também, os motivos 



pelos quais escolhi a pesquisa qualitativa trabalhando com idéias de autores como: Denzin & 

Lincoln (2003), Flick (2004) e Bodgan (1994). Os dados e os instrumentos de coleta em campo – 

diário de campo, desenhos reais e imaginados, grupos focais e registros fotográficos – são pontos de 

discussão  nesta etapa do trabalho.  

Olhar sobre três lugares: da pesquisadora, dos desenhos, das falas é o título do quarto 

capítulo, que está dividido também em quatro partes, e é o espaço escolhido para a apresentação dos 

desenhos reais e imaginados feitos pelos/as alunos/as. Nesta etapa do trabalho, tento reconstruir 

pedaços do meu percurso vivido na investigação. Exponho dúvidas e conflitos que me 

acompanharam durante o processo da pesquisa, resgatando aspectos que me construíram como 

investigadora. Em seguida explico a forma como os desenhos foram coletados na Escola A e Escola 

B, o critério de organização dos desenhos e os princípios que fundamentam o diálogo com os dados 

(análise) que acontecerá no próximo capítulo de análise.  

O quinto capítulo,  chamado de Ponto de Encontros: desenhos, falas, ‘realidades’ e 

‘imagens’ está organizado em quatro partes. Na primeira, dialogo com os desenhos do espaço sala 

de aula. Em seguida, me detenho nos desenhos das quadras de esportes, buscando articular o ‘real’ e 

o ‘imaginado’ a partir dos desenhos e, principalmente, das falas dos alunos e alunas. Na terceira 

parte reflito sobre os desenhos de fachadas e busco construir idéias que inter-relacionem os dados 

recolhidos para este trabalho. Na última parte deste capítulo “Eu gosto desse desenho porque fui eu 

quem desenhou” busco, através das anotações no diário de campo, construir reflexões que vivenciei 

durante este trabalho.  

Encerro este trabalho no capítulo seis onde faço um entrecruzamento de experiências, 

memórias e espaços vividos não só durante o desenvolvimento da investigação, mas espaços 

escolares experenciados por mim durante meu tempo escolar. Finalizo constatando que o espaço 

escolar é fonte real e simbólica de experiências culturais e de aprendizagens, e, portanto, elemento 

básico e constitutivo da atividade educativa.  

 

 

 

 



CAPÍTULO 1  

 

1.1. Fachadas de Ontem  

Constituído o país de muitas províncias distantes da corte e com características muito 

diversas, cria-se em substituição aos Conselhos Gerais que regiam o ensino e orientavam as leis do 

país até então, as “Assembléias Provinciais” através do Ato Adicional da Lei de 12 de agosto de 

1834. Essas Assembléias tinham a responsabilidade de promover o ensino público e atuavam com o 

intuito de melhorar o ensino da Província a que pertenciam. Elas criavam leis e tomavam 

providências para fortalecer o ensino primário. Então em 1846 criariam, também,  

o ensino secundário na Província de Goiás. Bretas detalha e destaca a função dessas assembléias ao 

explicar que:  

Eleitas e empossadas essas Assembléias, em 1835, e iniciados os debates, em grande 
euforia, surge como preocupação maior dos legisladores o ensino público, por cuja 
melhoria e disseminação ansiavam as províncias. As Assembléias, além de 
decretarem providências diversas para melhorar o ensino primário, com leis 
disciplinadoras, regulamentos, criação de escolas e inspeção escolar e aumento de 
salários de professores, quiseram ir além, criando estabelecimentos de ensino 
secundário, com nomes variados (ateneu, colégio, liceu) que mantivessem um plano 
regular de estudos, e do qual se ressentiam as províncias desde a extinção dos 
colégios dos Jesuítas (1991, p. 207).  

As disciplinas criadas no Brasil do Primeiro Reinado, como o latim, retórico ou poético, 

filosofia e grego, já não atendiam as necessidades da elite da época que insistia em dar a seus filhos 

uma formação superior. Esse anseio aumentava à medida que o ensino de Direito, Medicina e 

Comércio progredia em províncias como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.  

Imbuídos desse espírito, mas limitados por condições locais como ausência de recursos 

financeiros e de professores, começam então a surgir e proliferar estabelecimentos de ensino 

secundário no Brasil. A primeira província a criar estabelecimento oficial de ensino secundário no 

país foi a do Rio Grande do Norte, em 1835, que recebeu o nome de Ateneu. No ano seguinte, a 

província da Paraíba criava, também, o ensino secundário através do seu Liceu (BRETAS, 1991, p. 

207).  

 



Nascem no país vários liceus, colégios e ateneus com um número variado de disciplinas. A 

província do Maranhão demonstrou grande ousadia ao criar, em 1838, um Liceu com três cursos: 

Ciências e Letras, Comércio, e Marinha.  

Esses liceus não eram mais do que um conjunto de cadeiras (disciplinas) independentes, 

ministradas num mesmo espaço, em geral numa casa, sob a supervisão de um mesmo diretor. As 

salas possuíam alunos de diferentes níveis de escolaridade e as lições ministradas pelo professor 

eram individuais.  

Os primeiros anos dos colégios, ateneus e liceus foram muito difíceis. A falta de professores 

para muitas disciplinas, a baixa remuneração dos docentes e o pequeno número de alunos, levavam 

esses estabelecimentos ao descrédito.  

Nas províncias culturalmente mais desenvolvidas, em geral aquelas catequizadas pelos 

jesuítas, a situação se mostrava diferente. Os liceus da Bahia, de Pernambuco e do Maranhão, assim 

como os colégios mineiros e paulistas, que estavam mais próximos do Rio de Janeiro, tiveram 

promissora prosperidade.  

Ao analisar o impacto das diferenças culturais sobre o ensino secundário nas províncias, 

Bretas explica que:  

Dos estabelecimentos oficiais foi-se destacando o Colégio de Pedro II. Privilegiado, 
por estar na Capital do Império, centro cultural do País, recebendo recursos 
substanciais do Governo Imperial, e por achar-se mais em contato com a cultura 
européia, da qual copiavam as idéias e a organização, através de imigrantes que as 
trazia ou de viajantes brasileiros que as iam buscar, cedo se foi tornando o modelo 
para os demais colégios estabelecidos nas províncias (1991, p. 209).  

Examinando aspectos culturais da História da Educação de Goiás, Silva reforça o 

argumento de Bretas ao detalhar o modo como a “escola de Goiás de nível elementar [...] se 

subordina aos fatores que lhe condicionaram o desenvolvimento e lhe determinaram as 

características” (1975, p. 19). Silva aponta elementos condicionantes do desenvolvimento 

educacional tais como a posição geográfica da província de Goiás, um dos fatores desfavoráveis ao 

desenvolvimento educacional.  

Situado na parte mais central do país, contou Goiás com as naturais desvantagens 
decorrentes desta localização, impeditivas de regular intercâmbio com os centros 
mais desenvolvidos. Faltou-lhe o caminho do oceano, via natural de progresso até o 
fim do século passado. Até então, por não contar com ferrovias, e dada à 
precariedade de suas vias fluviais, o comércio era feito por meio de tropas que, 
passando por meras trilhas, seguiam rumo aos centros de maior recurso (1975, p. 
23).  



Em decorrência dessas condições desfavoráveis a economia da província oscila e o sistema 

educacional acompanha essa oscilação. Somente a partir de 1847 a Província de Goiás passa a 

contar com uma instituição de Ensino Médio.   

Sua fundação deve-se ao paulista Joaquim Ignácio de Ramalho que assume, por nomeação 

do governo Imperial, a presidência da província de Goiás. A Lei n°9, publicada em 20 de junho de 

1846, cria a Escola – neste estudo denominada ‘A’ -que será instalada somente em 1847 (BRETAS, 

1991). Numa caracterização da instituição à época da sua fundação, Silva (1975, p. 42) chama 

atenção para o fato de que a Escola era uma instituição para alunos do sexo masculino. Naquela 

época, à mulher cabia apenas a função de dona-de-casa.  

Junto à lei n°9 fica definido, também, que os professores seriam vitalícios e só perderiam 

seus cargos por sentença condenatória (BRETAS, 1991). Assim, a lei que criou a Escola A criou 

também a função administrativa e o corpo docente constituído por sete cargos: um diretor e seis 

professores.  

O primeiro regulamento da Escola A só foi submetido à leitura e aprovação em 1850. 

Elaborado por Joaquim Ramalho, Presidente da Província, esse documento mantinha-se fiel à lei 

n°9. As seis cadeiras (disciplinas) guardavam uma ordem e hierarquia de classificação que revelava 

a importância das disciplinas na estrutura curricular: a primeira disciplina era o Latim, a segunda, o 

Francês; a terceira, retórica e poética, a quarta, filosofia; a quinta aritmética e geometria e, a sexta e 

última disciplina, compreendia  história e geometria.  

Os professores eram nomeados pelo presidente da província após aprovação em concurso, 

cada vez que as disciplinas ou uma delas se tornava disponível. As matrículas eram feitas no mês de 

setembro e outubro e cada aluno podia matricular-se no máximo em duas cadeiras a cada ano letivo.  

A solenidade de inauguração da Escola A aconteceu no dia 23 de fevereiro de 1847. Neste 

dia reuniram-se na casa da Tesouraria, onde funcionaria a escola, o bispo diocesano, os vice-

presidentes da Província, o presidente da Província e vereadores da Câmara, autoridades militares e 

eclesiásticas, o Diretor, professores já nomeados e o recém designado presidente da Província de 

Mato Grosso, João Crispiniano Soares (BRETAS, 1991).  

O Barão de Ramalho, como passou a ser conhecido mais tarde, era Doutor em Ciências 

Jurídicas pela Academia de Direito de São Paulo. Vinha de um centro culturalmente mais adiantado 

e tinha acompanhado de perto a criação de instituições de Ensino Médio em Taubaté e Curitiba. 

Trazia em sua bagagem novas idéias e o anseio de ser notado pelo Imperador. Mas, chegando a 

Goiás, se deparou com muita pobreza. O povo da Província reclamava da falta da instrução 

secundária, que já existia em quase todas as províncias do país (BRETAS, 1991).  



Alguns anos após a posse de Ramalho o ambiente da Província se tornara favorável à 

instalação do ensino secundário. Instalado, o presidente Ramalho tinha para isso três problemas a 

resolver: a escolha de um diretor e dos professores, a organização dos estatutos do estabelecimento 

e, o mais difícil, uma casa ou espaço apropriado para funcionamento da instituição. Naquele 

momento não havia na capital nenhum espaço disponível. Nos edifícios públicos estavam 

desocupados apenas uma sala e uma varanda na casa da Tesouraria da Província.  

Sobre os espaços destinados às atividades da Escola A, Silva (1975, p. 73) descreve a 

situação da Província de Goiás explicando que “independente de sua classificação ou localização, as 

escolas mantidas pelo poder público (e também as particulares) funcionavam, via de regra, em casas 

residenciais, compradas ou alugadas para tal fim”. Houve época em que os professores pagavam o 

aluguel do espaço utilizado pela escola, e em outras situações,  

o professor dividia o valor do aluguel com o governo. A partir de 1858, a responsabilidade de 

manutenção da escola passa para o governo. As casas onde a escola funcionava às vezes eram 

isentas do aluguel ou, eram doadas pelo município. Ainda de acordo com Silva em 1882 “das 

cinqüenta e seis escolas, quarenta e sete funcionavam em casas alugadas e nove em prédios 

próprios, dos quais quatro foram comprados e cinco doados a Província” (1975, p. 75).  

Ramalho concordava que o espaço era precário, mas era a única solução para a instalação da 

Escola A. Além das duas salas desocupadas na casa da Tesouraria, acrescentouse um outro espaço, 

totalizando três cômodos, onde três cadeiras (disciplinas) funcionariam no período da manhã, e 

outras três no período da tarde. A diretoria e a secretaria faziam seu expediente em horário vago 

(BRETAS, 1991).  

Instalado, o povo da capital não recebe a inauguração da Escola A com muito entusiasmo. 

Primeiro, porque a Escola não era o estabelecimento que o povo esperava. Nascia com as mesmas 

fachadas modestas de antes e as disciplinas eram as mesmas oferecidas anteriormente na capital. A 

única diferença é que as aulas deixavam de ser ministradas na casa dos professores e passavam a 

funcionar em um único prédio, sob a supervisão de um mesmo diretor. As salas eram escuras e 

escondidas e, para os funcionários da tesouraria, a Escola A era hóspede incômoda (BRETAS, 

1991).  

A instalação da Escola foi feita provisoriamente, para ser mudada assim que surgisse um 

espaço adequado que comportasse a instituição. No entanto, a mudança não aconteceu como se 

esperava.  

Em 1847, a Assembléia autoriza Ramalho a alugar uma das casas que pertencia à Capela de 

São Francisco de Paula para, feitas às reformas necessárias, instalar de maneira adequada a Escola, 

seus professores e alunos. Fracassadas as várias tentativas de instalar a instituição em um espaço 



próprio e adequado, os anos passam e somente em 1857 o Governo da Província e o Governo 

Imperial entram num acordo. Fica definido que na Casa da rua do Jogo da Bola, casa em que 

morava Corumbá, seriam instaladas as aulas da Escola. O Governo então tomou duas providências: 

mandou pintar o prédio a cal e a óleo, colocar vidro nas vidraças e fazer outros consertos 

considerados necessários (BRETAS, 1991).  

Em setembro do mesmo ano, em 1857, a escola foi instalada no novo prédio. Mas ao final 

de novembro, quase no final do ano letivo, o Governo Imperial determinou que a Província 

desocupasse a casa de Corumbá para que ali fossem alojadas forças militares que lutavam na Guerra 

do Paraguai. A escola fica novamente sem sua sede. Janeiro já se aproximava e a escola ainda 

estava sem sede. Não se vê outra solução senão a sugerida pelo padre João Luiz Xavier Brandão 

que ofereceu sua residência, onde dispunha de dois quartos que não estavam sendo utilizados. Dois 

cômodos não eram suficientes para acomodar as aulas e, em conseqüência, algumas disciplinas 

voltaram a ser ministradas nas casas dos professores. A escola continuou nessa condição precária e 

improvisada por muitos anos.  

Foi somente em 1867, quando as tropas militares não passavam mais por ali porque já 

haviam sido abertos novos caminhos em direção a guerra do Paraguai, o vice-presidente da 

província, João Bonifácio Góes da Siqueira, ordena que a escola retorne para a casa de Corumbá. A 

partir daquele ano as aulas foram interrompidas apenas em situações de reforma no prédio ou, 

quando da transferência para Goiânia, em 1937.  

Em 1930, ano que marca o final da primeira República, o sistema de ensino do estado de 

Goiás já se encontra em bases mais sólidas. No Ensino Primário existiam vinte grupos escolares 

estruturados pela reforma Gumercindo Otero, além de 161 escolas comuns, “isoladas” (BRETAS, 

1999, p. 575). O ensino normal estava representado por seis estabelecimentos e o ensino secundário, 

se resumia a Escola A e ao Ginásio Anchieta, de Bonfim, inaugurado em 1929.  

No período de 1930 a 1935 o crescimento da rede escolar foi bastante tímido, mas a partir 

de 1936, uma importante transformação no estado trouxe mudanças não só para o ensino, mas para 

todos os setores da sociedade. Esta transformação deve-se a transferência oficial da capital do 

estado de Goiás para Goiânia. Vários fatores contribuíram para essa transformação trazendo 

mudança e criando expectativas.  

A estrada de ferro tinha chegado a Tavares (Vianopólis) e alguns anos depois a 
Anápolis. O automóvel penetrava o Estado desde 1919, e dentro de mais de 10 anos 
(1930) todas as cidades do sul do Estado se achavam interligadas por estradas de 
automóvel. Pequenas usinas de energia elétrica surgiam por toda à parte. O cinema, 
trazendo, ao lado de novas forças de trabalho, métodos de produção mais modernos. 
O comércio intensificava-se, as rendas privadas e públicas cresciam. Jornais e 



revistas de São Paulo e Rio de Janeiro chegavam em poucos dias, trazendo noticias 
frescas. O povo lia mais. O rádio e o telégrafo sem fio completavam o quadro 
(BRETAS, 1991, p. 577).  

Vários setores da vida goiana começavam a mudar com a instalação da capital em Goiânia, 

mas o povo da velha capital não acreditava que o governo tivesse coragem para efetuar tal 

mudança. No entanto quando funcionários do governo e comerciantes visitavam as construções da 

nova capital, ficavam encantados com tanto espaço e beleza.  

Aos poucos a população transferia-se, povoando Goiânia e deixando vazia a velha capital. O 

povo que lá ficava via à mudança com melancolia e tristeza e solicitou ao governo que deixasse na 

antiga capital a escola e a Escola Normal. Argumentavam que com a mudança da Escola a cidade 

não sobreviveria. Sensibilizado, “o governo prometeu, e até firmou o compromisso através de um 

decreto” (BRETAS, 1991, p. 577).  

O prédio construído para a Escola A em Goiânia era novo, grande e confortável, muito 

diferente daquele deixado na velha capital. A mobília -armários, mesas, cortinas -era da melhor 

qualidade. Mas o governo estava diante de um problema, prometera ao povo da velha província que 

não levaria a escola para a nova capital. Mas, transferi-la, seria uma solução rápida e econômica.   

Gradativamente a transferência ia acontecendo, até o governo decidir e determinar a 

mudança o mais rápido possível. Muitos professores mostravam o desejo de morar na nova capital.  

Ela oferecia melhores condições de vida, isso sem considerar as novas e modernas instalações. A 

mudança se consumou de forma bastante rápida, “caminhões vieram lotados de bibliotecas, 

gabinetes, arquivos, livros e papéis em uso, e o famoso sino da estima dos vilaboenses, o sino que 

batia as horas com a precisão de um bom relógio, o símbolo da tradição [...] que fazia alegre a Vila-

boa” (BRETAS, 1991, p. 579).  

Muitas pessoas que não tinham condições de se sustentar em Goiânia acabaram ficando em 

Goiás. A transferência oficial da escola aconteceu através do decreto n°4 de 27 de novembro de 

1937. Iron da Rocha Lima, diretor responsável pela mudança continuou na administração da 

instituição até 1941.  

Em Goiânia, a escola teve um rápido crescimento estudantil. Logo depois da mudança 

passou a ter duzentos alunos. A cada ano que passava o crescimento era visível, chegando 

rapidamente à cifra de mil alunos.  

Uma quadra esportiva e um auditório foram construídos. Nos anos seguintes, em função do 

crescimento constante e das necessidades dele decorrentes, o auditório foi dividido em salas de aula. 

Um pavilhão com novas salas de aula foi construído posteriormente. As aulas passaram a ser 

ministradas em três turnos nos períodos da manhã, da tarde e da noite, mas ainda assim, o espaço 

físico não atendia a demanda de uma instituição em pleno crescimento e expansão. Em 1965 a 



escola chegou a manter 5.400 alunos, gerando uma crise de superlotação.  

A expansão do ensino na nova capital não teve somente melhoras no ensino secundário, mas 

também no primário, normal e ensino comercial que tiveram um crescimento notável. Depois que 

“os cofres do Estado começaram a sentir menos o peso das despesas com a construção de Goiânia, 

iniciou-se o processo de crescimento da rede escolar primária e secundária no Estado, atendendo a 

demanda de grupos escolares, escolas normais e ginásios em todo o estado” (BRETAS, 1991, p. 

589).  

O crescimento intensificou-se a partir de 1937 com o surgimento de novos prédios escolares 

tanto na capital como nas cidades do interior. O ensino secundário teve sua notoriedade a partir dos 

anos cinqüenta. Nos anos trinta, tínhamos apenas a Escola A e o Ginásio Anchieta. Nos anos 

sessenta instalaram-se novas escolas oficiais, destacando-se uma no populoso bairro de Campinas, 

outra no setor Oeste e finalmente a Escola B que nasce no bairro popular da capital (BRETAS, 

1991).  

A Escola B foi criada pela lei 6.681 de 13 de setembro de 1967 e autorizada pela resolução 

802/72 de 11 de (mês) como anexo da Escola A. Mas a partir de 1968, devido a pressões de alunos e 

professores, a Escola B passou a funcionar independente da Escola A, ganhando autonomia 

administrativa, curricular e pedagógica.  

Várias direções e acontecimentos se deram desde então. De sua fundação até o ano de 1971 

a Escola B ofereceu, de acordo com a Lei 4.024, os cursos Ginasial e Técnico de Contabilidade. Em 

agosto de 1971 tomou posse na direção o professor Olemarden Ribeiro Soares que introduziu 

profundas reformas nos cursos vigentes até então. O curso Ginasial foi eliminado e foram criados os 

cursos de Técnico Assistente de Administração e Secretariado.  Em 1989, sob nova direção, foi 

implantado o curso Técnico de Magistério.  

Esta breve ambientação histórica das Escolas A e B revela trajetórias contrastantes. No caso 

da Escola A, verifica-se um longo percurso caracterizado por alterações, descontinuidades e 

mudanças de ordem geográfica, econômica, física e estrutural. A Escola B, apenas por um curto 

período de tempo anexada à Escola A, apesar de uma história recente, se comparada à escola que 

lhe deu origem, rompe rapidamente com esses vínculos e desenvolve orientação curricular e 

pedagógica própria que lhe confere autonomia e representatividade na sociedade de Goiânia.  

1.2 Caminhando para a Escola  

Era a primeira visita, os primeiros movimentos, talvez um recomeço de saudáveis 

lembranças... Era uma sexta-feira, início de tarde, quatro de junho de 2004. O calor empalidecia o 



brilho do sol e eu estava a caminho. Caminhava pela rua, por idéias e expectativas, em direção a 

uma das escolas selecionadas para esta pesquisa, um projeto que busca compreender os espaços 

escolares através de representações. Olhei o relógio, eram quase 14:30 e eu estava entrando na 

Escola A -primeira visita! Não tive problemas para encontrá-la porque aquele era um caminho que 

costumava percorrer, era parte da minha rotina. No entanto, para chegar à entrada principal dei 

algumas voltas ao redor, até perguntar aos rapazes que lavam carros diariamente na frente da escola, 

onde era a entrada.  

Passaram-se algumas semanas até que eu conhecesse a Escola B. Era dezoito de junho de 

2004, mais uma sexta-feira, à tarde. Não me lembro exatamente à hora, mas recordo que nesse dia 

sai cedo de casa. Primeiro, porque não sabia onde a escola se localizava, sabia apenas que era numa 

das avenidas principais de Goiânia; segundo, porque queria observar o movimento de entrada dos 

alunos do turno da tarde.  

Passei pela escola sem percebê-la! A fachada simples e sem distinções se confunde com a 

fachada dos prédios vizinhos. O nome, quase invisível, oculto entre galhos e folhas, permanece 

encoberto pela copa das árvores. Depois de perguntar a alguns transeuntes, acabei encontrando-a.  

A primeira visita as escolas, os primeiros movimentos, foram momentos vividos de 

múltiplas tensões e angústias. Sentia-me envolvida pela ansiedade que acompanha a entrada em 

campo, atravessada pela idéia de uma “vigilância permanente” (EZPELETA e ROCKWELL apud 

TAVARES, 1999). Um desafio, uma necessidade, uma busca intrigante, mas cuidadosa. Pensava 

em movimentos e sentidos que ali se produzem diariamente, as maneiras como emergem e são 

tecidos, nuances vivas e fugidias de um cotidiano de trocas, práticas, rotinas e significados cuja 

apreensão é sempre parcial e que a nossa ousadia busca qualificar.  

Sabia através de experiência anterior em outros espaços escolares que os movimentos iam 

acontecer lentamente e muitos deles poderiam causar estranhamento, já que tudo que estava 

vivenciando era bastante novo. Sentia-me de fato uma estranha (AUGÉ, 1994) ou, talvez, uma 

intrusa. Intrusa porque além de observar o que ali se passava, também era observada. Devo ter 

demonstrado pelo olhar e pelos gestos a ansiedade que me acompanhava naqueles momentos tão 

particulares.  

Apesar da estranheza inicial, os encontros em ambas às escolas foram acontecendo de forma 

espontânea e aberta. No inicio não tive preocupação com um roteiro de ações que orientasse e 

talvez auxiliasse meus passos e iniciativas trôpegos pela insegurança. Posso dizer que a entrada nas 

escolas se deu primeiramente para a visualização do espaço, familiarização com a diretora, 

professores e alunos, buscando me aproximar e familiarizar com a rotina, práticas e vivências, 



aspectos comuns e singulares.  

Conhecer os espaços, a área administrativa, salas de aula, pátios de convivência e lazer. Esse 

foi o passo inicial que desencadeou minha aproximação com as escolas, vivências e sentidos de um 

cotidiano que atravessam e cruzam espaços escolares.  

Junto aos primeiros movimentos, inseguranças que me acompanhavam na entrada em 

campo trouxeram memórias longínquas de um tempo vivido em espaços escolares da minha 

infância e adolescência como estudante no Rio Grande do Sul.  

As memórias que vinham à minha cabeça estavam sendo recuperadas através de sensações 

inesperadas de vivências e experiências do passado que retornavam como lembrança presente, se 

infiltrando lentamente como parte da investigação (PROUST apud KENSKI, 1995). Lembranças do 

passado que até então permaneciam inalteradas em algum lugar da minha memória, mas que agora, 

aos poucos, de maneira irregular e intermitente, voltavam como flashes de um tempo passado que 

se confundia com o presente tecendo uma trama de novos e velhos sentidos, vividos e por viver. 

Imagens e lembranças daqueles espaços misturaram-se no presente (re)criando uma configuração 

visual de contextos escolares, recuperando e transformando o valor emocional e intelectual de 

espaços sociais e individuais.  

Na escola onde estudei até a 8
a 

série lembro-me de um espaço que se tornou especial para 

mim e meus colegas, onde vivemos ótimos momentos. Nos reuníamos num galpão ao lado do 

prédio das salas de aulas. Ali, nos encontrávamos aos sábados ao meio-dia para conversar e nos 

divertir. Depois, almoçávamos na companhia do professor de educação física que nos acompanhava 

em quase todos os encontros.  

Mas estava na Escola A e continuava de pé observando um espaço real que se assemelhava 

bastante àqueles espaços da minha infância. Imagens em trânsito embaralhavam momentaneamente 

pedaços de lembranças que se transformavam em presente reportando-me a espaços diversificados, 

quadras de esportes tanto cobertas como abertas, auditórios, salas de aulas amplas e bem arejadas e 

ainda banheiros grandes e limpos.  

Aos quinze anos experimentei uma grande mudança em minha vida, mudança de cidade e, 

conseqüentemente, de escola. Os amplos espaços da escola anterior deram lugar a espaços 

condensados, reduzidos pela escassez. A escola na nova cidade era bem menor. As aulas de 

educação física era ministradas na Vila Militar porque a escola não tinha quadra de esporte. Mesmo 

assim, com grandes dificuldades, era grande o número de alunos que a freqüentava. A sua 

localização na região central da cidade facilitava o acesso e, em compensação, as relações sociais e 

afetivas construídas naquele espaço sobrepujaram as deficiências e precariedades do espaço físico.  



O espaço escolar é um espaço de construção de sentidos e significados, de cotidianos e 

convivências que fluem através de idéias, conceitos, valores e representações. O espaço escolar se 

constitui para mim um lugar de ricas e significativas memórias. A porta de entrada da sala, próxima 

à mesa do professor, o alinhamento das carteiras, o cartaz pedindo silêncio na biblioteca, os avisos 

nos murais dos corredores, os muros que circunscrevem o terreno da escola, são referências, 

lembranças de um cotidiano escolar. São, também, referências para o presente, parte e todo de um 

espaço escolar onde tento buscar uma escuta sensível que vá além de ‘métodos’ e procedimentos 

racionais que reduzem ou empobrecem cotidianos dinâmicos e complexos, porém ricos e 

instigantes.   

Espaços vividos com grande intensidade ontem interagem e complementam espaços de hoje 

que, embora não sejam iguais àqueles do meu tempo escolar, ajudam a compreender relações que se 

estabelecem nesses espaços inundados de sentidos e significados.  

1.3 Fachadas de Hoje  
A Escola A está situada na região Central de Goiânia, tem aproximadamente 560 alunos no 

Ensino Fundamental e 1136 no Ensino Médio. Os cursos são oferecidos nos períodos matutino, 

vespertino e noturno.  

A fachada da escola conserva, ainda, elementos arquitetônicos do período em que foi 

construída (figura 1). Na entrada principal, um funcionário controla o fluxo de estudantes 

impedindo que alunos atrasados entrem ou evitando que saiam da escola durante o período de aula. 

A entrada principal possibilita, também, uma visão panorâmica do estacionamento onde professores 

e funcionários deixam seus carros. Grandes árvores defronte da entrada propiciam espaço para 

lavadores de carro que, amparados pela sombra, mantêm uma rotina diária de trabalho utilizando os 

muros da escola como depósito do material de limpeza, muitas vezes dificultando a passagem de 

transeuntes e aumentando o lixo que se acumula ali.  



 
Figura 1 – Fachada da Escola A  

 

As salas de aulas podem ser observadas do lado externo da escola porque das janelas se tem 

uma visão para a rua. Olhando da rua, os muros estão carregados de pichações. O espaço entre as 

salas e a calçada externa está cheio de papéis jogados por alunos e se misturam com latas de tinta 

usadas  abandonadas no pátio.  

A escola possui vinte e uma salas de aulas (fig. 2) que medem aproximadamente 5 metros de 

largura e 8 metros de comprimento e recebem, em média, trinta alunos. As salas estão distribuídas 

nos dois andares do prédio, mas apenas as janelas do primeiro andar são protegidas por grade. 

Todas as salas de aula possuem ventilador de teto, mas os alunos não podem utilizá-los porque o 

sistema elétrico não comporta tal sobrecarga. São seis sanitários femininos e seis masculinos, quase 

todos com portas quebradas e paredes riscadas. Os sanitários dos professores estão localizados no 

primeiro andar e têm uma ambientação bem diferente dos sanitários dos alunos. As portas, em 

ótimo estado de conservação, fazem contraste com os azulejos às vezes branco ou marrom das 

paredes. O chão é limpo e o espaço é claro. Adiante dos banheiros, no mesmo corredor à direita, 

encontra-se a sala dos professores. Bastante espaçosa, além de murais e armários, a sala dispõe de 

sofás e de uma mesa para reuniões.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Sala de Aula  

A escola oferece, ainda, espaços especiais que se diferenciam das salas de aula. Esses 

espaços incluem uma sala para aulas de arte, um laboratório -onde são ministradas  aulas de 

química, física e matemática -uma sala de vídeo, o laboratório de línguas, anfiteatro e biblioteca. 

Próximo à secretaria uma pequena sala com máquinas de xerox atende a demanda de cópias e 

outros tipos de reprodução de alunos e professores.  

Os corredores da escola lembram corredores de hospital. Altos, estreitos, com janelas 

grandes que dão uma visão do pátio interno são decorados com trabalhos de alunos, cartazes, 

anúncios e avisos fixados nos murais. Os corredores são espaços de ação e interesse onde o fluxo de 

alunos, professores e funcionários se intensifica ou reflui de acordo com o período ou momento do 

dia (fig. 3).  



 
Figura 3 -Corredor  

A área de recreação e esportes tem um ginásio coberto, muito freqüentado pelos alunos. 

Embora o ginásio seja grande, sua manutenção e limpeza são precárias. A sujeira espalhada pelo 

chão é complementada com paredes manchadas e sujas, marcadas por riscos e traços de alunos, 

pegadas que revelam descaso e desrespeito pela coisa pública. Na parede externa, vê-se uma espécie 

de mural pintado que acompanha toda a extensão da parede. A pintura, já um pouco desbotada, foi 

autorizada pela diretora da escola como estratégia para inibir ou minimizar as constantes pichações 

de alunos. O mural foi pintado com a ajuda de grafiteiros da cidade e com a participação dos alunos 

(fig. 4). À saída do ginásio, à direita, está a cantina que abre suas portas somente nos períodos de 

recreio.  

 
Figura 4 – Mural  



 

Figura 5 – Visão do Pátio Interno  

O pátio interno fica no centro da escola, cercado pelas salas de aula. Esse pátio tem duas 

quadras de esporte abertas. Um corredor coberto liga as duas áreas. Ao longo do corredor, bancos 

de cimento e granito anunciam lojas de roupas, livrarias e cursos de idiomas. Árvores esparsas 

quebram a monotonia com um tom verde que se dilui no cimento das quadras e do pátio (fig. 5).  

Os equipamentos da escola consistem de três retroprojetores, dois projetores de slides, 

quatro episcópios, dois aparelhos de som, quatro computadores (à disposição da secretaria), uma 

sala com computadores que atualmente não está aberta aos alunos, três videocassetes, um DVD e 

quatro TV’s, duas de 29 e duas de 20 polegadas.  

Além de salas para a direção e a vice-direção, existem ainda salas para as coordenações 

pedagógicas. Essas salas abrigam os(as) professores(as), os coordenadores(as) e os(as) 

dinamizadores(as) que atuam nos diferentes turnos.  

O corpo docente da escola é formado por sessenta e um professores, sendo dezesseis 

homens e quarenta e cinco mulheres. O corpo administrativo é formado por uma secretária, onze 

funcionários, dezoito auxiliares, três auxiliares de biblioteca e dois vigias.  

Observamos, através de algumas placas localizadas na entrada, que a escola já passou por 

várias reformas, tentativas freqüentes de adequar o espaço às demandas de crescimento. Em breve, 

a escola passará por mais uma reforma. Uma grande placa, na entrada, informa que a reforma, 

prestes a iniciar, é resultado de planejamento e investimento do governo do estado.  

A estrutura física da escola apresenta um padrão higienista em conformidade com o modelo 

panóptico de Foucault (SILVA, 2000). Ao entrarmos na escola, observamos que as paredes das 

salas de aula e dos corredores são pintadas em duas cores, a mais escura, na cor creme, na parte 



inferior e a mais clara, de cor branca, na parte superior. Apesar das dificuldades que caracterizam o 

ensino público e dos muitos problemas que as escolas enfrentam nos dias de hoje, a Escola A 

continua sendo uma referência para outras instituições e é reconhecida na cidade de Goiânia não 

apenas pela trajetória de percalços e resistência, mas principalmente, como espaço e instituição de 

formação por onde passam milhares de estudantes que hoje fazem parte dessa narrativa histórica e 

educacional.  

A Escola B também se localiza na região central de Goiânia. Tem aproximadamente 1200 

alunos que freqüentam a escola em três turnos: matutino, vespertino e noturno. A escola oferece da 

5° a 8° séries do Ensino Fundamental, e Ensino Médio. O corpo docente da escola é formado por 

trinta e quatro professores, 23 mulheres e 11 homens e, ainda, 21 funcionários.  

A fachada é revestida com cerâmica azul e estampa o nome da escola pintado em branco. 

Possui uma entrada estreita com grades amarelas pichadas. Na hora da saída dos alunos o espaço se 

revela muito pequeno devido à quantidade de estudantes que transitam por ali. A escola possui 

também duas pequenas aberturas, sem vidro, como se fossem janelas, que são vistas no alto da 

fachada. São aberturas localizadas nos banheiros que se situam na parte interna da escola (fig. 6). 

Na porta de entrada, costuma-se encontrar um funcionário que controla o fluxo de entrada e saída 

dos alunos. Algumas vezes esse funcionário está acompanhado de um policial.  
 

 
Figura 6 – Fachada da Escola B  

A Escola B possui doze salas de aulas. No período da manhã dez salas são utilizadas, no 

turno da tarde, onze, e a noite, apenas sete. As salas recebem aproximadamente trinta alunos e estão 

distribuídas nos dois andares da escola, medem aproximadamente 5 x 7 m.  

No térreo encontram-se três salas de aula com grades nas janelas. No andar superior, são 

nove salas, quatro delas com janelas amplas, de vidro. As cinco salas restantes têm janelas pequenas 



na lateral e, na parede oposta, uma janela grande que tem como limite a parede do prédio vizinho. 

Algumas salas estão em péssimo estado de conservação com carteiras destruídas e paredes 

completamente riscadas (fig. 7). Todas as salas possuem quatro ventiladores de teto que, devido a 

problemas elétricos, funcionam aleatoriamente ou não funcionam na maioria das vezes que são 

ligados.  

 
Figura 7 – Sala de Aula  

A escola tem seis banheiros. Dois no segundo andar (um masculino e um feminino) e quatro 

no andar térreo (um masculino e um feminino para alunos, um masculino para funcionários e 

professores, e um feminino para funcionárias e professoras). Os banheiros dos funcionários(as) 

estão situados ao lado dos banheiros dos alunos(as). Apesar de não ter janela, os banheiros dos 

funcionários são claros, com paredes claras e limpas. Nos banheiros dos alunos(as) a iluminação é 

muito fraca e, com freqüência, as lâmpadas estão queimadas. Paredes e portas estão pichadas em 

ambos os banheiros, masculino e feminino (fig. 8 e fig. 9).  



 
Figura 8 – Banheiro Masculino (alunos)  

 
Figura 9 – Banheiro Feminino (alunas)  

A Escola B tem biblioteca, sala de ciências e cantina. Esses espaços ficam no térreo, 

próximo à escada. Ao lado dessas salas está a sala dos professores, ampla e aprazível, onde são 

feitas as reuniões. No centro da sala há uma mesa grande, armários, televisão, dois sofás e um 

bebedouro com copos descartáveis. Uma divisória de madeira separa a área de professores da área 

da coordenação, uma sala pequena e acanhada.  

Ainda no andar térreo estão a secretaria, a diretoria e o pátio interno da escola. Na secretaria, 

primeira sala à direita de quem entra na escola, trabalham três funcionárias que dispõem de 

computadores. A diretoria, uma sala pequena perto da entrada e quase em frente à secretaria, fica 

também próxima às salas de aulas do andar térreo. A sala da diretoria possui uma grade especial 

além da porta.  



O pátio interno é pequeno e tem três árvores. Apenas uma delas oferece boa sombra (fig. 

10). Alguns bancos de cimento e um telefone público compõem esse espaço de convivência. A 

escola não dispõe de quadras de esporte e por esta razão as aulas de educação física são ministradas 

num parque perto da escola.  

A estrutura física da escola atende, também, um padrão higienista em consonância com o 

modelo panóptico conforme descrito por Foucault (SILVA, 2000). Os corredores são pintados em 

duas cores, azul, na parte inferior e amarelo claro, na parte superior (fig. 11). O mesmo padrão se 

mantém nas salas de aula, mudando apenas a cor. Salas de aula, corredores e pátio podem ser 

constantemente vigiados visto que o centro da escola possibilita uma visibilidade total e permanente 

dos alunos, o que facilita o exercício de controle.  

 



 

Apesar das diferenças de tamanho e recursos entre as duas escolas, elas têm várias coisas em 

comum: estão localizadas na região central de Goiânia, têm uma insuficiência de conservação do 

espaço físico e de luminosidade, têm pichações em espaços não previstos e uma arquitetura que 

privilegia um olhar de controle. Aspectos centrais desse contexto serão detalhados e discutidos no 

capítulo 5.  

 

 

 

 
 

 

 



CAPÍTULO 2  

 
2.1. Construindo Espaços de Reflexão  

A Revolução Industrial gerou profundas transformações na vida cotidiana das sociedades no 

mundo ocidental. Duarte Jr. (2001, p. 46) identifica a revolução como a “filha direta não só dessa 

glorificação da racionalidade, mas principalmente da aplicação das técnicas de produção daqueles 

procedimentos científicos criados no século anterior,... [técnicas que ajudarão] a mudar com 

velocidade crescente a ocupação diária e o modo de vida das pessoas”.  

Aspirando um conhecimento centrado na razão, a modernidade altera, também, setores da 

sociedade mudando a percepção da vida e do próprio ser humano. A visão desse mundo moderno 

tem como trincheira filosófica à “dicotomia cartesiana”. Separando mente e corpo, a visão 

cartesiana propõe que, de partes isoladas, pode-se chegar à compreensão do todo, excluindo 

interações com o meio natural e social. Com a Primeira Guerra Mundial o ser humano começa a ver 

sua destruição, mas apenas na Segunda Guerra Mundial este mal-estar se deslocará para as ruas 

gerando um irracionalismo social (DUARTE JR., 2001). Jameson amplia e detalha as mudanças 

atribuídas à Segunda Guerra observando que  

Em algum momento posterior a Segunda Guerra Mundial, um novo tipo de 
sociedade começou a emergir (uma sociedade variavelmente  descrita como 
sociedade pós-industrial, capitalismo multinacional, sociedade de consumo, 
sociedade da mídia, etc.) novos tipos de consumo; a obsolência planejada; um ritmo 
cada vez mais rápido de mudanças na moda e no estilo, a penetração da propaganda, 
da televisão e dos meios de comunicação em geral num grau até então sem 
precedentes em toda a sociedade; a substituição da velha tensão entre cidade e 
campo, centro e província, pelos subúrbios e pela padronização universal; o 
crescimento das grandes redes de auto-estradas e o aparecimento da cultura do 
automóvel: esses são alguns dos traços que parecem marcar uma ruptura radical com 
a velha sociedade do pré-guerra, na qual o modernismo canônico ainda era uma força 
clandestina. (in KAPLAN, 1993, p. 43).  

As transformações e acelerações tecnológicas, com efeitos multiplicativos e desequilíbrios 

econômicos mudam definitivamente a relação do ser humano com o mundo. A “globalização” 

alcança grande parte da população mundial em escala e velocidade espantosas, transformando e 

reorganizando sistemas, práticas e espaços. As pessoas irão fluir dentro e fora de seus territórios 

culturais tradicionais, trocando informações, ensinando e aprendendo através de outras formas de 

expressão e comunicação, diferentes modos de representar e significar o mundo a seu redor.  



Canclini (2003) caracteriza esse fenômeno que se intensifica no final do século XX como 

uma “hibridização de culturas” e define a globalização como processos sócio-culturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas. Abandonando o ideal de “culturas puras” e reconhecendo os processos 

de hibridização, constata-se que as identidades não podem mais ser consideradas algo fixo e estável. 

Elas passam a ocupar diferentes posições e “retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes 

tradições culturais, e [...] são produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são 

cada vez mais comuns num mundo globalizado” (HALL, 2000, p. 88).  

Culturas híbridas, globalização e outros termos surgem na cena globalizada e têm como pólo 

de atração a pós-modernidade que, segundo Kaplan (1993), representa uma “ruptura cultural” 

iniciada com o modernismo e aos poucos preenchida pelo desenvolvimento das tecnologias 

eletrônicas. Teóricos como Baudrillard, Lyotard, Arthur Kroker e David Cook (KELLNER, 2001) 

afirmam que deixamos para trás a modernidade em conseqüência de uma nova condição que 

constitui uma ruptura fundamental na história e caracteriza uma nova sociedade. Kellner (2001) 

refere-se, também, a Derrida, Foucault e Deleuze, autores que assumem outras posições pós-

modernas, estendendo as noções de leitura e escrita a uma variedade de textos culturais: de tratados 

filosóficos a romances populares.  

Em contraste com estas posições, Jameson (1993) caracteriza o pós-moderno como um 

estilo de vida com aspectos positivos e negativos. Afirma que o conceito de pós-moderno não é 

amplamente aceito ou compreendido nos dias atuais, visto que “a maioria das manifestações pós-

modernistas emergem como reações especificas as formas estabelecidas do modernismo canônico” 

(1993, p. 27). Identificado como fim de algo ou de um período, o pós-modernismo propicia a 

ruptura ou desgaste de “fronteiras” entre a alta cultura e a cultura popular. Jameson descreve a pós-

modernidade demonstrando que  

Não é apenas mais um  termo para descrever um estilo  especifico. É também (...) um 
conceito periodizante, cuja função é correlacionar a emergência de novos aspectos 
formais da cultura com a emergência de um novo tipo de vida social e com uma nova 
ordem econômica – aquilo que muitas vezes se chama, eufemisticamente, de 
modernização, sociedade pós-industrial ou de consumo, sociedade da mídia ou dos 
espetáculos, ou capitalismo multinacional (1993, p. 27).  

Ao explicar a nova ordem do capitalismo tardio, Jameson discute o pastiche e a morte do 

sujeito como práticas do pós-modernismo. O pastiche é posto em evidência como uma das práticas 

mais significativas do pós-moderno. Ele é “a imitação de um estilo peculiar ou único,  

o uso de uma máscara estilística... mas não usa o impulso satírico  como a paródia. É  a parodia 



vazia, que perdeu seu senso de humor” (1993, p. 29). A morte do sujeito é um conceito que explica 

porque o modernismo clássico dá lugar ao pós-moderno. A modernidade se caracterizava pela busca 

de um “eu” individual, de singularidade espetacular. O pósmoderno torna esta busca ideológica e 

desmistifica o individualismo; o sujeito individual é um mito, e nunca existiu.  

Assim, a pós-modernidade abre espaço para outros textos culturais favorecendo novas 

relações entre produção cultural e vida social. Elementos do chamado modernismo canônico são 

reestruturados e a arte pode mostrar outros conteúdos numa sociedade contemporânea que se torna 

mais tolerante com certas manifestações, com “essa disposição subversiva [que] é deflagrada pela 

dor, aflição e revolta de corpos que se sentem em desacordo, num mundo que perdeu sua 

conectividade com os outros seres, com a natureza, com os fluxos eróticos e com o gozo sensorial 

da vida” (SEVCENKO, 2001, p. 121).  

As discussões sobre a pós-modernidade trazem a imagem como um tema central e a cultura 

visual como um campo emergente de estudo. No mundo contemporâneo nosso cotidiano é 

constituído de múltiplas diversidades de imagens. Elas estão em toda parte, nos invadindo e 

inundando. Para Alcântara, “essas imagens que emergem do nosso cotidiano nos convidam a ver, 

ouvir, cheirar, provar, sentir” (ALVES, 2001, p. 87). Hernández (2004) explica que a cultura visual 

é “um campo de estudo que toma diferentes disciplinas, referências, sobretudo que surge a partir 

dos questionamentos pós-estruturalistas, a partir dos questionamentos sobre a noção de cultura por 

parte dos estudos culturais...” (Jornal da FAV, N°7, p. 4-5).  

A cultura visual coloca em discussão as imagens -da arte ou outras, sem esta pretensão. Sua 

perspectiva abrange visualidades produzidas no cotidiano e estabelece um olhar diferente sobre o 

fenômeno social denominado arte. O modo como as visualidades afetam os indivíduos através de 

práticas e relações culturais e sociais, revela que a imagem “possui um poder que excede de longe a 

informação objetiva da qual ela é portadora” (AUGÉ, 1994, p. 34). Mais do que reconhecê-la 

precisamos desenvolver uma atitude critica e investigativa para construir relações entre culturas, 

arte e representações do mundo em geral, buscando compreender e questionar as representações que 

são apresentadas como canônicas e como oficiais (HERNÁNDEZ, 2002).  

Analisando a enxurrada de imagens que invade nosso cotidiano Alcântara comenta o 

seguinte:  

Apesar de estar, diariamente, em contato com essas e outras imagens ricas em 
movimento, cor, sofisticação, efeitos especiais, cheiros e tantas vezes envolvidas por 
aparato tecnológico, não temos garantia de que tenhamos, junto, o desenvolvimento 
de um olhar mais cuidadoso, que permita ver e compreender o que nos cerca hoje, o 
nosso cotidiano (ALCÂNTARA in ALVES, 2003, p. 88).  



Fica evidente a necessidade de ampliação da compreensão visual e das competências 

cognitivas para que possamos sobreviver ao bombardeamento das imagens. Aprender a interpretar 

essas formas culturais tão sedutoras, se impõe como necessidade, já que:  

A educação certamente deveria prestar atenção a essa nova cultura, tentando 
desenvolver uma pedagogia critica que estivesse preocupada com a leitura de 
imagens. Um tal esforço seria parte de uma nova pedagogia radical que tentasse ir à 
raiz de nossa experiência, nosso comportamento e conhecimento e que objetivasse a 
liberação da dominação e a criação de novos eus, plurais, fortalecidos e mais 
potentes (KELLNER in SILVA, 1995, p. 109).  

Santaella e Nöth (1998) explicam que as imagens possuem dois domínios. O primeiro é 

denominado domínio das imagens como representações visuais. Pertencem a este domínio o 

desenho, a pintura, fotografias, imagens televisivas, ou seja, imagens como objetos materiais. O 

segundo, diz respeito ao domínio imaterial das imagens na nossa mente. Aqui as imagens aparecem 

como visões, fantasias, imaginações e como representações mentais.  

Esses autores destacam que  

Ambos os dois domínios da imagem não existem separados, pois estão 
inextricavelmente ligados já na sua gênese. Não há imagens como representações 
visuais que não tenham surgido de imagens na mente daqueles que as produziram, 
do mesmo modo que não há imagens  mentais que não tenham alguma origem no 
mundo concreto dos objetos visuais (1998, p. 15).  

É sobre o segundo domínio, o das imagens mentais e conseqüentemente sobre o termo 

imaginação que discorreremos neste momento, sabendo que ambas estão sempre interconectadas. 

Ao trabalhar com o domínio das imagens mentais Ferreira (1998) argumenta que estas são as 

imagens que formam o imaginário. A autora destaca que “a imagem é um tipo de representação 

mental e, assim, definida, ela é subjetiva” (1998, p. 56). Portanto, se ela é subjetiva, cada pessoa 

terá uma imagem mental singular e estas – imagens mentais – dependerão da quantidade de 

experiências acumuladas.  
 

2.2 Representação, Imaginação e Imaginário  

Ferreira (1998) utiliza as idéias de Vygotsky e Piaget para explicitar sua concepção sobre 

imagens mentais. Na teoria histórico-cultural vygotskiniana, a imagem mental é um elemento 



formador da consciência, considerada como mediadora da relação do ser humano com o mundo. Já 

Piaget define a imagem mental como uma reprodução interiorizada de algo anteriormente já 

percebido.  

Para Castoriadis (1999) o termo imaginação também possui ligação com a palavra 

imagem, mas ele também atribui ao termo a idéia de invenção que pressupõe criação. Para ele,“a 

imaginação é a capacidade de por uma imagem, a partir simplesmente de um choque”, e este 

choque pode surgir a partir de nada “pois, no final das contas, o choque concerne nossas relações 

com alguma coisa já dada, externa ou interna, enquanto que há um movimento autônomo da 

imaginação” (1999, p. 262).  

Este trânsito entre “externo” e “interno” constitui o universo da imaginação que é produto 

dos grupos sociais e suas instituições. Tanto elementos lógicos como sensíveis pertencem à 

imaginação: ela mantém uma relação dialética com a realidade para que o individuo crie suas 

próprias significações.  

Ao dizer que a imaginação é uma atividade mental e que se desenvolve gradualmente, 

Vygotsky enfatiza que ela está vinculada direta ou indiretamente com a realidade significativa do 

individuo. Ao ressaltar este vínculo o autor explica que “toda elucubração se compõe de elementos 

extraídos da realidade, da experiência anterior do homem” (VYGOTSKY , 1998, p. 42).  Assim, a 

imaginação não se limita apenas às imagens já constituídas, mas com base nestas (re)cria, através de 

novas combinações, experiências anteriores individuais e coletivas vividas pelo individuo.  

Castoriadis propõe o termo “imaginação radical” para explicar que é essa  imaginação que 

tornará possível ao ser humano criar para si um mundo próprio. Assim ele distingue duas formas de 

imaginação: imaginação primeira ou radical e imaginação segunda. A segunda se caracteriza pelo 

modo como “habitualmente se fala, imaginação reprodutiva e/ou combinatória”, enquanto a 

primeira, ou “imaginação radical” “vem antes da distinção do real e o imaginário, ou fictício” 

(1999, p. 242). O termo imaginário é definido pelo autor como um substantivo que se refere 

diretamente a uma substância, ou seja, a imaginação.  

Para Castoriadis a história da imaginação tem início com as idéias de Aristóteles. De acordo 

com o filósofo a imaginação primeira, que corresponderia à imaginação radical de Castoriadis, é 

aquela que precede qualquer tipo de pensamento e, conseqüentemente, não pode existir sem o 

mesmo.  

Criar, de acordo com Ostrower (1987), é formar, é dar forma a alguma coisa, seja ela visível 

ou não. Na tentativa de ordenar e dar significados àquilo que formamos é que reside a motivação 

humana de criar. Os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição e se tornam conscientes na 



medida que são expressos e assim quando que lhe atribuímos significados.  

É através da integração do consciente, do sensível e do cultural que se baseiam os 

comportamentos criativos do homem. A criação se articulará principalmente através da 

sensibilidade. Nossas experiências sensíveis pertencem inicialmente ao inconsciente, mas é através 

do ato perceptivo que elas se tornam conscientes, na medida em que a percepção passa a ordenar de 

maneira significativa o conteúdo armazenado até então.  

Ostrower (1987) afirma que todo ser humano é um “ser consciente-sensível-cultural”, para 

ela “não há, para o ser humano, um desenvolvimento biológico que possa ocorrer independente do 

cultural. O comportamento de cada ser humano se molda pelos padrões culturais, históricos, do 

grupo em que ele individuo, nasce e cresce” (1987, p .11). Assim, a cultura orientará o ser sensível 

(heranças biológicas) e também o consciente (desenvolvimento social).  

Cabe ressaltar, ainda, o papel da memória no processo de criação. A memória é o registro 

subjetivo de eventos e coisas vividos ou experienciados no passado e que são recuperados como 

lembranças no presente. Esta idéia é complementada com a suposição corrente de que as 

lembranças do passado permanecem inalteradas em algum lugar de nossa estrutura psíquica e que, 

quando solicitadas, retornam com fidelidade e elucidam-nos sobre fatos e situações anteriormente 

acontecidas. Ela surge através de ordenações do consciente e sempre tem seu conteúdo renovado 

através de uma seletividade de fatos da vida do homem, e de uma atualização contínua à luz das 

experiências dinâmicas em curso.  

Para Ostrower (1987), são as associações que compõem a essência do mundo da 

imaginação. Estas provêm de áreas do inconsciente e são “correspondências, conjeturas evocadas a 

base de semelhanças, ressonâncias intimas em cada um de nós com experiências anteriores e com 

todo um sentimento de vida” (p. 20). Além de serem espontâneas são também coerentes. São as 

associações que levam todo ser consciente-sensível-cultural para o mundo da imaginação, do que 

poderia ser possível, mas nem sempre provável.  

Retomando as idéias de Castoriadis é possível compreender que a imaginação é também 

uma função da alma e que esta função consiste em “transformar massas e energias em qualidades -

mais geralmente, em fazer surgir uma onda de representações e, em seu seio, em transpor barrancos, 

rupturas e descontinuidades” (1999, p. 278).  

Outro ponto de destaque no trabalho de Castoriadis é a compreensão da sociedade como 

instituição de sentidos criados a partir de significações imaginárias sociais. Por instituições 

podemos entender as estruturas organizacionais, os modos de articulação e as significações que 

constituem as normas introjetadas pelos sujeitos sociais. As significações serão sempre criações das 



instituições. Os indivíduos que formam a sociedade são sempre indivíduos socializados, pois não é 

possível a existência de indivíduos em estado puro. A própria noção de indivíduo é socialmente 

construída.  

Os indivíduos socializados são fragmentos ambulantes e falantes de uma sociedade 
dada, e são fragmentos totais; isto é, encarnam, em parte efetivamente, em parte 
potencialmente, o núcleo essencial das instituições e das significações de sua 
sociedade; o individuo é uma criação social, tanto como tal, quanto em sua forma 
social-histórica a cada vez dada (1999, p. 276).  

Para entendermos o individuo como uma criação social, devemos compreender a 

socialização “como um processo mediante o qual a psique é forçada abandonar (jamais 

completamente) seu sentido original monádico pelo sentido participado, fornecido pela sociedade, e 

a subordinar suas criações e seus impulsos próprios às exigências da vida social” (1999, p. 270), e 

não como uma simples junção de fatos ou acontecimentos exteriores. Para isso o imaginário social 

instituinte estará sempre submetido à instituição imaginária da sociedade, primeiro porque a 

sociedade é criação não só de indivíduos socializados, mas também dela mesma; segundo porque a 

sociedade é histórica, sofrendo sempre um processo de auto-alteração no qual está intimamente 

ligada a condições externas, internas e históricas tanto do sujeito como da sociedade. As condições 

externas são estabelecidas pelo sujeito e condicionadas pelo habitat natural, já as condições internas 

são impostas pela psique que deve se tornar socializada  para então abandonar seu mundo próprio. 

Sobre as condições históricas  

o autor argumenta que nenhuma sociedade surge in vácuo, para toda realidade social, sempre 

existirá um passado.  

Portanto, nesta pesquisa, o termo imaginar é atribuído à atividade de reconstrução do real, 

podendo ser também  uma atividade de transformação, em função dos significados que possam ser 

atribuídos aos acontecimentos interiores do individuo. Assim, a imaginação é entendida como 

processo e o imaginário como seu produto, repleto de representações simbólicas do real produzidas 

na e pela sociedade.  

A escola se constitui como instituição privilegiada de práticas sociais. Para Escolano (2001) 

a escola é uma criação cultural que está sempre sujeita a mudanças históricas. Como espaço rico de 

cotidianos que se produzem e se transformam nas suas mais variadas formas, o espaço escolar ainda 

carrega muito do olhar instituído pela modernidade, resíduos de uma visão cartesiana: um olhar que 

reduz e empobrece práticas cotidianas plurais, tentando impor formas únicas e objetivas de ver e 

aprender nos espaços da escola. Para Monteiro, ver “não é somente olhar. O ver necessita estar e 



não apenas passar pelos espaços. Ver é tecer um lugar no não-lugar. Ver é observar a realidade que 

se apresenta de forma complexa e inteira diante do seu olhar...  é tornar-se capaz de perceber as 

alternativas e complexidades presentes no cotidiano, mesmo quando não queremos vê-las” (in 

ALVES, 2001, p. 28).  

2.3 Espaço Escolar: Buscando Relações e Interações  

Existem várias maneiras de viver, perceber e nos relacionar com os espaços. Espaço, lugar, 

não-lugar, espaços vazios, lugares êmicos, lugares fágicos, espaços públicos, mas não civis, são 

muitos os espaços oferecidos no mundo contemporâneo.   

As discussões sobre o conceito de espaço nos reportam à Antiguidade Grega. Com os filósofos 

da escola de Eléia surgem as primeiras tentativas de compreensão do que seria essa categoria do 

universo. Etimologicamente, do grego, espaço, como “extensão indefinida”, é Kénon; como 

“mundo, universo inteiro”, é Kósmos, e como “lugar ocupado por algo”, Topos.  

Nesta pesquisa o espaço explorado é o espaço escolar, espaço que é ao mesmo tempo ‘extensão 

indefinida’, ‘mundo/universo’ de práticas cotidianas, ‘lugar ocupado’ por seus praticantes.  Para 

Frago, “a escola é espaço e lugar. Algo físico e material, mas também uma construção cultural” 

(1998, p. 77).  

Para caracterizar a supermodernidade, Augé (1994) apresenta três figuras definidas como 

“figuras do excesso”. A primeira, a figura do excesso do tempo; a segunda refere-se ao espaço, e a 

terceira, segundo o autor a que melhor caracteriza a supermodernidade, é a figura do ego, do 

individuo. O foco dessa pesquisa está centrado na segunda figura proposta por Augé, mas como 

figura do espaço que dialoga com o tempo, suas circunstâncias e contingências, e com os 

indivíduos, suas maneiras de perceber e ocupar e dar sentido ao espaço que habitam.  

De acordo com Augé (1994) estamos vivendo uma superabundância espacial. O encurtamento 

das distâncias nos faz acreditar que o mundo é maior e as distâncias mais curtas. Meios de 

transporte rápidos, imagens transmitidas por satélite e a Internet, aumentam e possibilitam uma 

visão imediata e, com freqüência, simultânea, de informações ou fatos que estão acontecendo em 

qualquer parte do mundo. Um exemplo disto são as imagens transmitidas pelas redes de televisão 

do ataque às torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. A 

veracidade das imagens acopladas a instantaneidade com que os fatos são mostrados, nos levam a 

pensar que as distâncias são realmente curtas.  

Para Augé (1994) o lugar se completa através da fala, pela troca de alguns códigos, pela 



convivência e intimidade dos que vivem nesses espaços. Lugar, fala, códigos e convivência criam 

condições, projetam possibilidades ao considerarmos que “se um lugar pode se definir como 

identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode ser nem relacional, nem histórico 

definirá um não-lugar” (AUGÉ, 1994, p. 73).  

A supermodernidade está repleta de não-lugares. Para Bauman “um não-lugar é um espaço 

destituído das expressões simbólicas de identidade, relações e história: exemplos incluem 

aeroportos, auto-estradas, anônimos quartos de hotel, transporte público... Jamais na história do 

mundo os não-lugares ocuparam tanto espaço” (2001, p. 120).  

Os não-lugares também partilham algumas características de lugares públicos, mas não civis, 

tornando a domesticação dos espaços quase impossível. Lugares públicos, mas não civis, são 

espaços destinados aos consumidores, (BAUMAN, 2001). A atração que estes espaços oferecem 

são variedades de sensações em oferta ao mesmo tempo desprovidas de qualquer tipo de civilidade 

ou sociabilidade. Dentro desses templos, os consumidores têm a impressão de ser parte de uma 

comunidade. Acreditar que estamos e somos uma comunidade é acreditar na possibilidade de “um 

estar junto que quase nunca ocorre na vida real...”, uma possibilidade “do tipo nós somos todos os 

mesmos” (SENNETT apud BAUMAN, 2001, p. 116).  

Para Augé os não-lugares nunca se realizam totalmente, mas  

Os não-lugares, contudo são as medidas da época; medida quantificável e que se 
poderia tomar somando, mediante algumas conversões entre superfície, volume e 
distância, as vias aéreas, ferroviárias... enfim, redes a cabo ou sem fio, que 
mobilizam o espaço extraterrestre para uma comunicação tão estranha que muitas 
vezes só põe o individuo em contato com uma outra imagem de si mesmo (1994, p. 
74).  

Certeau quando fala em não-lugar, refere-se ao lugar atribuindo uma qualidade negativa, 

apontando uma ausência do lugar em si mesmo. Mas não devemos confundir não-lugares com 

espaços vazios.  

O termo espaço vazio cunhado por Kociatkiewicz e Kostera refere-se a “lugares a que não se 

atribui significado. Não precisam ser delimitados fisicamente por cercas ou barreiras. Não são 

lugares proibidos, mas espaços vazios, inacessíveis porque invisíveis” (apud BAUMAN, 2001, p. 

120).  

Para Certeau (1994, p. 201) o espaço é diferente do lugar. Um lugar “é, portanto uma 

configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de instabilidade”. Já o espaço é “um 

cruzamento de móveis... espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam” (p. 202). De 

acordo com este princípio “o espaço estaria para o lugar como a palavra quando falada, isto é, 



quando é percebida na ambigüidade de uma efetuação...” (CERTEAU, 1994, p. 202). Resumindo, 

para Certeau “o espaço é um lugar praticado” (2001, p. 202) e neste sentido a escola é um espaço de 

lugares onde os cotidianos são e estão sendo praticados. A escola como um espaço sócio-cultural é 

construída e também destruída por aqueles que nela vivem e convivem, que estabelecem relações 

com o mundo a partir de interações com esses espaços. Nada existe, nem se articula fora do espaço, 

porque ao  

Praticar esse espaço, isto é, torná-lo um lugar pela sua vivência e modos de uso, a 
criança o qualifica, e lhe atribui sentidos. No caso da escola, o espaço deixa de ser 
apenas material, constituído, organizado apenas numa única lógica (de modo geral, 
uma lógica controladora) para abrigar diferentes lógicas, se inebriando da atmosfera 
complexa que as relações e interações ajudam ai a estabelecer  (TAVARES, 2003, p. 
58).  

Esses indivíduos, partícipes de culturas híbridas, se encontram num lugar que se torna 

espaço porque cenário de vivências, de interações sociais e trocas culturais. A esses indivíduos, 

nessas circunstâncias, lugares e espaços, é solicitada uma representação do espaço escolar criando 

uma distinção entre a condição atual, instaurada pela experiência cotidiana, e um espaço imaginado, 

passível de ser construído mesmo sem ter sido vivido. Esta pesquisa busca compreender os espaços 

escolares através de representações, de desenhos daqueles que vivem, criam e (re)criam esses 

espaços com muita intensidade.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3  

Planos Metodológicos  

3.1 Da Pesquisa Qualitativa  

Os procedimentos metodológicos que orientam este trabalho caracterizam uma investigação 

qualitativa. O espaço da investigação qualitativa é o mundo da experiência vivida, lugar onde 

“crença individual e ação se intersectam com a cultura” (DENZIN & LINCOLN, 2003, p. 12). 

Como espaço de intersecção a pesquisa qualitativa configura situações que situam e localizam o 

indivíduo no mundo, e como campo de conhecimento, ela consiste de  

...Um conjunto de práticas materiais e interpretativas que fazem o mundo visível. 
Essas práticas transformam o mundo. Elas tornam o mundo uma série de 
representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversações, fotografias, 
gravações e registros pessoais. (...) Isto quer dizer  que pesquisadores qualitativos 
estudam as coisas nos seus ambientes naturais, tentando fazer sentido, ou interpretar 
fenômenos em termos dos significados que as pessoas dão a eles (DENZIN & 
LINCOLN, 2003, p.  4).  

Na pesquisa qualitativa há a preocupação de buscar respostas para questões que enfatizam 

“como” a experiência social é criada, os múltiplos modos de dar sentido e deflagrar significado. 

Pesquisadores qualitativos tentam estudar e compreender “a natureza socialmente construída da 

realidade, a relação íntima entre o pesquisador e o que é estudado e as condições/limites 

situacionais que configuram a pesquisa” (DENZIN & LINCOLN, 2003,  

p. 13).  Como lugar de intersecção entre indivíduo e cultura, a pesquisa qualitativa é, também, um 

terreno complexo, atravessado por tensões e contradições políticas e éticas que envolvem suas 

práticas metodológicas e as formas como interpretações e resultados  são apresentados.  

Questões ou focos de interesses aparentemente amplos são delineados e definidos no 

decorrer deste estudo a partir do levantamento de dados sobre as escolas e seus espaços bem como 

pelo meu contato direto com o ambiente estudado. Os espaços escolares são fonte direta de dados, 

ambiente natural da pesquisa (BODGAN, 1994). As informações incluem imagens, registros 

fotográficos, representações espaciais realizadas através de desenhos, textos e anotações feitas 

durante as visitas às escolas.  

Na pesquisa qualitativa o papel do pesquisador é de especial importância. Os pesquisadores 



e as suas “competências comunicativas constituem o principal ‘instrumento’ de coleta de dados e de 

cognição, não podendo por isso, adotar um papel neutro no campo” (FLICK, 2004, p. 70). Minhas 

percepções e subjetividades como pesquisadora e daqueles que estão sendo estudados são partes 

muito importante no processo da pesquisa. O local selecionado para realização desta investigação, 

são duas escolas públicas situadas na região central de Goiânia.  

Nas duas últimas décadas aconteceram rápidas mudanças econômicas e sociais e, em 

conseqüência, uma grande e crescente diversificação de condições, estilos e modos de vida 

confrontou pesquisadores com novos e complexos cenários e perspectivas educacionais. Essas 

mudanças geraram demandas e interesses por estudos de grandes populações estudantis de escolas e 

instituições em bairros e periferias da cidade. Pesquisas com escolas situadas na região central 

foram, durante esse tempo, postergadas, gradualmente preteridas ou quase esquecidas.  

Este estudo em escolas da região central da cidade aponta para a carência de investigação 

nesses âmbitos educativos, de análise da cultura institucional e de discussão sobre percepções, 

necessidades e características dos alunos que freqüentam essas instituições. Salienta a carência de 

análise e reflexão sobre os discursos simbólicos e verbais, individuais e coletivos que configuram o 

cotidiano escolar  desses grupos.  

No primeiro momento, foram cogitadas três escolas localizadas na região central através de 

um mapa da cidade. Depois de definidas, tive um encontro inicial para formalização da pesquisa 

com as diretoras das escolas. Decidi-me, então, por duas escolas estaduais que prontamente 

permitiram o espaço da escola para a realização desta investigação.  

Devo destacar que a pesquisa como intervenção em um sistema social representa uma 

intrusão no cotidiano da instituição. No contato inicial, ou seja, na entrada em campo, é necessário 

que se desenvolva uma relação de respeito mútuo e confiança para que a instituição abrigue a 

pesquisa e facilite o acesso aos ambientes e sujeitos que se deseja estudar.  

Outra característica que define a pesquisa qualitativa é o seu caráter descritivo. Para 

Bogdan, “os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números” (1994,  

p. 48). Para este trabalho os dados foram levantados através de quatro instrumentos de coleta de 

dados: (1) registro fotográfico dos espaços das escolas; (2) representações da escola através de 

desenhos de espaços reais e imaginados feitos pelos alunos, (3) entrevistas de grupo focal e  

(4) diário de campo. Nenhum dos instrumentos deve ser privilegiado, pois a pesquisa se constitui da 

complementaridade desses instrumentos.  

Os primeiros registros fotográficos, das fachadas e espaços internos das escolas, foram 

realizados quando eu ainda não havia definido um cronograma de trabalho. Feitos no mês de junho 

(2004), esses registros tiveram o intuito de uma aproximação com os espaços da escola, a 



movimentação dos alunos e aspectos da rotina, visto que ainda não havia feito contato com os 

alunos que participariam da pesquisa. No decorrer das visitas, quando já estava mais familiarizada 

com os ambientes, mostrou-se necessário buscar novos registros fotográficos, porque outros 

espaços foram indicados e identificados através de conversas com alunos e professores.  

Nos últimos anos as câmeras têm sido um instrumento bastante utilizado para a coleta de 

dados nas pesquisas sociais. Flick, ao analisar a pertinência da utilização desse tipo de recurso 

observa que:  

Elas permitem gravações detalhadas de fatos, além de proporcionar uma 
apresentação mais abrangente e holística de estilos de vida e condições. Possibilitam 
o transporte de artefatos e a apresentação destes como retratos, e também a 
transgressão de limites de tempo e espaço. Podem captar fatos e processos que sejam 
muito rápidos ou complexos para o olho humano. As câmeras também permitam 
gravações não-reativas das observações, e por ultimo são menos seletivas do que as 
observações. As fotografias ficam a disposição de outras pessoas para ser re-
analisadas (2004, p. 162).  

Não só a fotografia e o filme, mas os dados visuais em geral vêm passando por um período 

crescente de reconhecimento no que tange a pesquisa qualitativa. Flick atribui este reconhecimento 

sobre os meios visuais ao “desejo por parte do pesquisador em ultrapassar os limites da palavra oral 

e do relato sobre ações a favor da análise das próprias ações em sua decorrência natural” (2004, p. 

171).  

Além da fotografia, dado visual importante para esta pesquisa, também utilizo o desenho 

como instrumento de coleta, como representações de posições individuais e coletivas sobre os 

espaços escolares. Para a coleta dos desenhos foram feitos cinco encontros que aconteceram de 

setembro a novembro de 2004, com uma turma do 1° ano matutino. Na Escola B, os encontros 

aconteceram no mesmo período, com uma turma de 1° ano também no turno da manhã.  

No inicio da pesquisa pretendia trabalhar com alunos de 5° série. Todavia, em conversa com 

a diretora e em conseqüência da negociação entre ela e os professores, ficou definido que eu 

realizaria o trabalho com turmas do primeiro ano do Ensino Médio. Utilizei a mesma abordagem de 

contato, negociação e coleta de dados nas duas escolas.  
 

 

 



3.2 Da entrada em Campo e Coleta de Dados  

O primeiro encontro teve como objetivo a minha aproximação e contato inicial com as 

turmas definidas. Na Escola A, fui apresentada aos alunos pela professora de história da arte que 

gentilmente disponibilizou os horários da disciplina para a realização da pesquisa. Na Escola B, fui 

apresentada também pelo professor de artes que, assim como na Escola A, demonstrou interesse 

pelo projeto e cedeu os horários da disciplina para a coleta de dados.  

Depois de acompanhar atentamente a apresentação dos alunos tentando registrar nomes, 

características ou detalhes significativos de cada um, falei um pouco sobre a minha trajetória. 

Situei, embora de maneira sintética, aspectos da minha experiência como estudante de graduação, o 

porquê da minha vinda para Goiânia e do trabalho de pesquisa nas escolas. Expus detalhadamente o 

plano de pesquisa ressaltando a importância da realização desse tipo de estudo e enfatizando, 

sobretudo, a contribuição e responsabilidade dos participantes como sujeitos da pesquisa. Respondi 

várias perguntas e fiz esclarecimentos sobre o planejamento dos trabalhos atendendo curiosidades, 

expectativas e preocupações referentes aos procedimentos a serem adotados, à duração e, 

principalmente, sobre a possibilidade configurada pelos alunos, de que o levantamento de dados 

caracterizasse algum tipo de avaliação.  

No segundo encontro, apresentei aos alunos e alunas registros fotográficos dos espaços da 

escola, espaços vazios, sem alunos, funcionários e professores. Eles puderam observar os diferentes 

espaços como salas de aula, corredores, banheiros, pátios e fachadas. Houve tempo para examiná-

los e depois fazer comentários sobre as fotos de acordo com seus interesses e curiosidades.  

No encontro seguinte alunos e alunas fizeram os desenhos de espaços reais. Eles podiam 

escolher desenhar qualquer espaço da escola. Distribuí folhas brancas de papel A4, lápis e canetas 

esferográficas de várias cores. O papel poderia ser usado em parte ou integralmente e o desenho 

podia ser feito no sentido horizontal ou vertical da folha.   

Na Escola A coletei um total de 27 desenhos sendo 17 de meninas e 10 de meninos. As 

escolhas feitas pelos alunos recaem sobre quatro tipos de espaços: fachadas, espaços internos, 

quadras de esporte e  salas de aulas. A quadra de esporte é a mais representada totalizando 9 dos 27 

desenhos coletados. A inserção de texto é outra particularidade que encontrei em 15 dos 27 

desenhos.  

Na Escola B coletei 23 desenhos sendo 12 de meninas e 11 de meninos. Com exceção de 

uma representação do espaço da  cantina, os demais espaços representados também recaem nos 

mesmos tipos de espaços encontrados na escola anterior: fachadas, espaços internos e salas de aula. 



A representação das fachadas internas, feita por 12 alunos, apresentava outros espaços como 

corredores e pátio da escola.  

No último encontro, solicitei aos alunos que representassem espaços para escolas 

imaginadas. Eles deveriam imaginar uma escola, ou um espaço da escola que eles gostariam que 

fosse diferente e representá-lo através de um desenho.  

Na Escola A coletei 23 desenhos nos quais fachadas, espaços de lazer e convivência, 

espaços de higiene, quadra de esporte e sala de aula representam as escolhas mais comuns. As áreas 

de lazer, piscina e cantina, aparecem com freqüência. A inclusão de texto nos desenhos acontece 

também de maneira significativa. Dezessete alunos (9 meninas e 8 meninos) fizeram esta opção.  

A escolha dos alunos por quadra de esporte como espaço imaginado foi predominante na 

Escola B. De um total de 21 representações, 17 desenharam esse espaço.  

Diferentemente da Escola A, a Escola B não tem quadra de esporte. Mesmo nos desenhos 

que representavam outros espaços como sala de informática, biblioteca e piscina, também aparecem 

quadras de esporte. Além do espaço quadra de esporte, fachada e sala de aula são representações 

feitas pelos alunos. Concluída a coleta dos desenhos, realizei as entrevistas dos grupos focais.  

3.3 Dos Grupos Focais e Diário de Campo  

De acordo com Gaskell, a entrevista de grupo focal “é um debate aberto e acessível a todos: 

os assuntos em questão são de interesse comum...” (2002, p. 78). O debate, a que se refere o autor, 

propicia troca de idéias e experiências acerca do tema escolhido pelo moderador (GASKELL, 

2002). Como procedimento de pesquisa é, também, uma ferramenta útil para o estudo e análise de 

problemas ou contextos que se revestem de complexidade. A entrevista tem como foco a 

compreensão de fenômenos estudados a partir da perspectiva dos atores implicados colocando em 

referência “informação relativa a construtos internos da vida das pessoas que participam dela e que 

interessam ao investigador” (ORTEGA, 2005, p. 33). Os participantes vivenciam a situação em 

função das referências que trazem e das relações que estabelecem com o contexto a que pertencem. 

Neste sentido, o grupo focal constrói significados sociais da realidade que se investiga.  

Nesta pesquisa, a entrevista de grupo focal tem como objetivo colocar em discussão as 

representações (desenhos) de espaços reais e espaços imaginados feitas pelos alunos em ambas as 

escolas. Os grupos foram definidos pelos alunos, responsáveis, também, pela definição do dia e 

hora dos encontros. Foram feitas duas entrevistas de grupos focais em cada escola com a 

participação de aproximadamente oito alunos em cada. Como recurso para provocar idéias e 



estratégia para motivá-los a falar sobre o espaço escolar foram utilizados os desenhos de espaços 

reais e imaginados.  

Flick (2004), ao discorrer sobre a  importância e as implicações do planejamento da 

entrevista, propõe quatro critérios para orientar a elaboração do ‘tópico guia’ (Apêndice A). 

Primeiro, o não-direcionamento de perguntas. A organização dos tópicos deve evitar questões 

estruturadas visando minimizar a possibilidade de que se imponha aos entrevistados os pontos de 

vista do moderador. É a partir do moderador que o grupo se articula visto que, como tal, não tem 

existência prévia. Sem ele, moderador, o grupo não se constitui, não realiza nenhuma atividade e 

pode deixar de existir. A conversa deve acontecer de maneira informal, de forma aberta e não-

diretiva. O segundo critério proposto por Flick é o da especificidade. Esse critério destaca a 

necessidade de tópicos específicos sobre os quais os entrevistados devem ser abordados. É um 

procedimento utilizado para impedir que a discussão permaneça no nível de enunciados gerais, sem 

aprofundar ou detalhar informações pertinentes à investigação. O critério do espectro aponta para 

elementos e aspectos importantes da pesquisa que devem ser tratados, porém amplia a conversa e 

abre espaço encorajando os entrevistados a refletir sobre os tópicos e introduzir novos pontos a 

discussão. Cabe ao moderador manter a dinâmica das entrevistas e o interesse dos entrevistados, 

conduzindo-as de modo a não dispersar ou perder nenhum tópico desejado. Como quarto critério, 

profundidade e contexto pessoal são apresentados pelos entrevistados no momento de dialogar com 

os tópicos sugeridos, entendendo que comentários e discussões sejam, como denomina Flick, “auto-

reveladores”.  

Os dados qualitativos obtidos através de entrevistas de grupos focais ajudam a acessar 

informações sobre aspectos internos do grupo estudado. Neste sentido saliento a importância do 

grupo focal como um instrumento útil para conhecer e compreender “atitudes, sentimentos, 

motivações, percepções e opiniões sempre a partir da própria perspectiva dos agentes implicados e 

em conexão com o ambiente (contexto considerado em seu sentido amplo: pessoal-familiar, social, 

político, econômico..)” (ORTEGA, 2005, p. 34).  

O processo que se cria no grupo focal privilegia a escuta do outro e a confrontação do seu 

sistema de referência através de interação entre as pessoas que participam. Abre espaço para que os 

participantes possam expressar suas percepções, opiniões, desejos e experiências a partir da auto-

reflexão e da intersubjetividade.  

O grupo se articula e estabelece relações através de palavras, gestos e olhares tanto com os 

outros indivíduos que participam do grupo, mas, especialmente, com o moderador, que se torna à 

pessoa de referência. As falas e discussões que se produzem adquirem significado a partir do grupo, 



as pessoas se familiarizam com a situação interiorizando e assumindo papéis no contexto das 

discussões.  

Como procedimento de pesquisa a entrevista focal é uma estratégia centrada em processos 

coletivos, possibilitando acesso a informações sobre atitudes, experiências e concepções dos 

protagonistas. A interação do grupo, através de escutas, discussões e até mesmo confrontações, gera 

ambiente fértil para criar e construir material qualitativo de muito sentido e utilidade para o 

propósito da investigação.  

O diário de campo complementa os instrumentos utilizados na coleta. Nele, registrei 

percepções, impressões, fatos, observações e momentos da pesquisa, tornando-se uma memória do 

percurso da investigação. O diário contém anotações sobre cada visita e/ou encontro, registros de 

conversas, falas, olhares e comentários. São sensações e percepções, entrecruzamentos verbais e 

gestuais entre a pesquisadora e os sujeitos.  

Foram feitas trinta visitas às escolas, incluindo contatos formais com a direção, e 

professores e os encontros com os alunos. Além dos encontros para a realização das propostas que 

envolviam os desenhos de espaços reais e imaginados outros quatro encontros foram dedicados à 

realização dos grupos focais. Detalhes, desencontros, frustrações e realizações são descritos no 

diário de campo.  

O diário de campo, os desenhos e os grupos focais, além dos registros fotográficos fornecem 

dados, questões e pontos de problematização para a pesquisa.  

Trabalhar com esta configuração que parece ser bastante ampla exige avaliação contínua e 

criteriosa das relações que acontecem entre os alunos nos espaços de convivência gerados pela 

proposta deste trabalho e, também, das posições de sujeito que, como pesquisadora, vou 

construindo durante o desenvolvimento da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4  

Olhar Sobre Três Lugares: da Pesquisadora, dos Desenhos e das 
Falas  

Este capítulo está organizado em quatro partes. Na primeira, reconstruo pedaços do 

itinerário desta investigação, exponho dúvidas e conflitos que me acompanharam e faço uma 

reflexão sobre idéias, concepções e atitudes com as quais me familiarizei e foram incorporadas à 

minha prática e formação como pesquisadora. Faço, neste sentido, uma exposição de aspectos que 

me construíram como investigadora. Em seguida explicito a forma como os desenhos foram 

coletados, o critério de organização dos desenhos e os princípios que fundamentam o diálogo com 

os dados (análise) que acontecerá no capítulo seguinte (5). Procuro fazer um caminho que 

entrecruza o processo que me constrói como investigadora com o processo metodológico que 

delimitei para o estudo.  

Na segunda  e terceira partes (4.2 e 4.3) apresento os desenhos de espaços reais e de espaços 

imaginados coletados nas duas escolas apontando as recorrências e exceções, algumas 

particularidades e eventos que configuraram a coleta. Por último (4.4), relato os procedimentos de 

realização dos encontros com os grupos focais e ressalto anotações e observações sobre esta etapa 

do trabalho. Enfatizo e acentuo falas e reflexões que me permitem um ensaio das relações 

dialógicas que retomo e faço mais densas no capítulo de análise (5).  

4.1 Lugar de Onde Falo: Pesquisar e Refletir  

Os pesquisadores e as suas competências comunicativas 
constituem o principal ‘instrumento’de coleta de dados e de 
cognição, não podendo por isso, adotar um papel neutro no 
campo (FLICK, 2004, p.70).  

Inicio este capítulo pensando em algumas questões, refletindo sobre  meu “espaço” e 

“lugar” como pesquisadora: como é investigar? Como me construo enquanto investigadora? Que 

posições assumo nesse processo?  

Intenciono ocupar este espaço para refletir sobre minha condição como pesquisadora, sobre 

o modo como me proponho a dialogar com questões desta investigação, com os sujeitos e o 

ambiente da pesquisa. As questões que levanto são, de uma parte, fruto de leituras e reflexões 

posteriores ao trabalho de campo, e de outra, fruto das experiências vividas em campo que me 



fazem refletir sobre os espaços percorridos naquela etapa da pesquisa -junho/2004 a outubro/2005.  

Como investigadora, sou parte do fenômeno social que investigo, participo desse processo 

atravessada por valores, idéias, crenças e subjetividades que me identificam e configuram como 

pessoa. Minhas formas de perceber e estar no mundo influenciam ações e etapas desta investigação, 

mas também ajudam a situar o lugar de onde falo buscando entender minhas reflexões como 

resultado de um processo de pensar e escrever a partir de posições particulares e singulares. Devo 

estar consciente das dificuldades que uma pesquisa enfrenta, de espaços e limites a serem 

respeitados. Diferentemente de me posicionar como pessoa que produz um tipo de saber, busco 

produzir espaços dialógicos, ampliar espaços de reflexão de onde possam emergir idéias, sentidos e 

significados dos sujeitos que participaram do trabalho de campo nesta pesquisa.  

Tensões e angústias me acompanham desde a etapa do trabalho de campo. A natureza 

diversa e complexa desta realidade investigativa reforça estes sentimentos. Latorre; Arnal e Del 

Rincón (1996) comentam que a investigação educativa possui um conjunto de características 

singulares. Destaca o caráter qualitativo da realidade educativa, as situações complexas envolvendo 

atores com diferentes crenças e valores e, ainda, as dificuldades de interpretar essas informações. 

São impressões, sensações e reações que devem se converter em texto que possa fazer sentido sem 

pretender esgotar as informações nos seus diversificados matizes e nuances. Ao assinalar o caráter 

pluriparadigmático e multidisciplinar da investigação educativa, Latorre; Arnal e Del Rincón (1996) 

enfatizam ainda outra característica que consideram peculiar: a relação investigador-sujeito 

investigado.  

A investigação como espaço em construção, como cruzamento de maneiras de ver o mundo 

deve considerar tanto idéias, sugestões e experiências do investigador como dos sujeitos 

investigados. Flick (2004) ao falar das competências comunicativas do pesquisador destaca a 

importância de negociar a entrada em campo, junto ao espaço que se deseja estudar e aos sujeitos a 

serem investigados. Negociar o acesso requer tempo e sensibilidade por parte do investigador.  

Deve-se estabelecer uma relação de confiança, onde instituição e sujeitos sintam-se abertos 

a falar de suas dúvidas e experiências. Um espaço para que possam também construir reflexões 

sobre o que está sendo investigado.  

Minha atuação como investigadora depende, em grande parte, dos sujeitos investigados, do 

modo como aspectos éticos em torno dos quais giram questões de uma nova relação de poder 

envolvem investigadora e sujeitos investigados.  Esses aspectos e questões diferenciam o trabalho 

de pesquisa da relação professora-alunos vivida diariamente pelos alunos/as  numa sala de aula.  

O investigador deve reconhecer que as informações e conhecimentos que necessita estão 



diretamente ligados ao sujeitos investigados e, portanto, são eles que detêm essas informações. 

Nesse contexto, é necessário abrir espaço, criar condições para que investigador e sujeitos 

investigados possam ser reconhecidos e suas vozes ouvidas e consideradas. Trabalhar desta maneira 

significa reconhecer os sujeitos “como seres ativos e responsáveis por suas decisões e se distancia 

da visão dos docentes, estudantes e famílias como meros executores de programas ou propostas nas 

quais suas visões e desejos são ignorados e marginalizados” (LARRAÍN, 2005).  

Esta maneira de trabalhar reflete minha adesão a princípios e posicionamento 

epistemológico de autores como Braidotti quando propõe uma estratégia para buscar espaços 

coletivos, dialógicos, que nos ajudem a ampliar processos de reflexão. É uma iniciativa no sentido 

de permitir que outros falem no meu texto não apenas como “uma maneira de inscrever meu 

trabalho em um movimento político coletivo”,  mas principalmente como “um modo de praticar o 

que digo” (BRAIDOTTI, 2000, p. 80).  

Este posicionamento me ajuda a estar ciente de que as identidades não são permanentes, me 

ajuda a manter distância de tentações e armadilhas de um narcisismo que freqüenta instituições 

acadêmicas, um ‘eu’ que se aprofunda em si mesmo e cria posições rígidas, becos sem saída. Este 

trabalho requer atenção renovada, exige um esforço para “deixar que as vozes de outros ressõem ao 

longo do meu texto”, pressupõe disponibilidade para ver o mundo e flexibilizar minhas posições de 

sujeito, para buscar um “modo de fazer realidade a idéia de deslocar o “eu” do centro do projeto de 

pensamento e somá-lo a um projeto coletivo” (BRAIDOTTI, 2000, p. 81).  

Minha relação com os sujeitos da pesquisa, alunos da Escola A e Escola B, aconteceu, para a 

coleta de dados, no decorrer de cinco encontros. Porém, mantive encontros posteriores que 

atendiam a interesses que foram aparecendo no decorrer do trabalho conforme detalharei mais 

adiante. Inicialmente encontrávamos na sala de aula, no horário das aulas de arte, espaço cedido 

pelos professores dessa disciplina nas escolas. Apesar da estranheza inicial, essa relação, mesmo 

curta, foi acontecendo de forma cada vez mais receptiva e aberta. Os encontros, além de momentos 

para realização da coleta de dados, eram uma oportunidade para conhecer práticas, aspectos comuns 

e singulares daquelas escolas.  

Os encontros para realização dos desenhos de espaços reais antecederam os encontros para 

os desenhos de espaços imaginados. Para os desenhos de espaços reais os alunos foram solicitados a 

representar um espaço existente na escola. Para os desenhos imaginados os alunos poderiam 

representar uma escola, ou um espaço da escola que eles gostariam que fosse diferente. A 

imaginação criaria a partir da realidade presente uma outra realidade com novas significações, 

resultado de uma atividade mental fruto do imaginário, do percebido, podendo tomar também como 



referência os desenhos reais representados anteriormente (CASTORIADIS, 1999). O desenho do 

espaço imaginado possibilitaria aos alunos criar um mundo próprio a partir de relações vividas em 

seus espaços escolares reais.  

Depois de coletados, observei os desenhos atentamente pensando em uma primeira 

organização para orientar as entrevistas dos grupos focais que seriam realizadas na semana seguinte. 

Considerei várias maneiras de organizá-los: desenhos a caneta, a lápis, usando o papel na 

horizontal, na vertical, utilizando toda folha, apenas parte da folha, desenhos com ou sem texto. 

Esta primeira organização visava, como comentei anteriormente, orientar a discussão nos grupos 

focais, porém, minha intenção era dar também aos alunos uma oportunidade para organizar os 

desenhos como lhes conviesse. Além dessa “nova” organização, os grupos focais também tinham o 

objetivo de colher comentários, observações e críticas dos participantes.  

Depois de explorar várias possibilidades, optei por organizar os desenhos a partir de espaços 

externos e internos tomando como referência a sala de aula. No contexto desta pesquisa a sala de 

aula assume um caráter emblemático como espaço que concentra a maior parte do tempo dos alunos 

na escola e, em decorrência, carrega ambigüidades para o ‘espaço’ e para o ‘lugar’ (CERTEAU, 

1994), gerando expectativas, condensando aspirações, mas também acumulando frustrações. A sala 

de aula é um espaço de ‘configuração instantânea de posições’, um ‘lugar praticado’ (CERTEAU, 

2001, p. 201) que adquire sentido através de falas e trocas de códigos de um cotidiano que se 

organiza e constrói culturalmente a partir de uma figura de autoridade, o professor. Cabe mencionar 

nesse caso, a dificuldade técnica que a representação do espaço ‘sala de aula’ pode apresentar aos 

alunos e salientar que tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, a estrutura curricular 

das duas escolas não oferece a disciplina Desenho.  

O “espaço”, como condição e elemento organizador dos desenhos, e a relação “interno -

externo”, como qualidade inerente ao espaço, favorecem pensar na noção de movimento ao mesmo 

tempo que intensificam a idéia de trânsito, de deslocamento espacial e cultural, caracterizando 

interesses e ações de estudantes na faixa etária que este estudo compreende. Assim, ‘condição’ e 

‘relação’ possibilitam um trânsito entre espaços externos à sala de aula, porém internos às escolas 

como a quadra de esportes, cantina e  fachadas. Possibilitam, também, um trânsito entre espaços 

externos à sala de aula e às escolas que são as fachadas externas.  

Os espaços externos à sala de aula são, também, espaços relacionais, identitários (AUGÉ, 

1994) que oferecem uma variedade de atrações e sensações (BAUMAN, 2001) e estão encharcados 

de sentidos, relações e interações complexas que se estabelecem, contradizem e complementam 

(TAVARES, 2003). A organização definida por mim, busca uma aproximação entre espaços 



representados, através dos desenhos, e espaços vividos no cotidiano escolar. Sugere, mesmo que de 

forma simbólica, um fluxo entre representação e realidade, entre espaços vividos e espaços 

desenhados.  

Na Escola A coletei 27 desenhos de espaços reais, sendo  17 de meninas e 10 de meninos. 

Os alunos desenharam fachadas, espaços internos, quadra de esporte e sala de aula. Os desenhos 

de espaços imaginados, num total de 23 -14 são de meninas e 9 de meninos -foram organizados em  

fachadas, espaços de lazer e convivência, espaços de higiene, quadra de esporte e sala de aula.  

Na Escola B os desenhos de espaços reais totalizaram 23, sendo 12 de meninas e 11 de 

meninos. Os alunos desenharam os seguintes espaços: fachadas, espaços internos e sala de aula. Os 

espaços imaginados, totalizando 21 desenhos -10 meninas e 11 meninos – foram organizados em 

três grupos: quadras de esporte, fachadas e sala de aula.  

As entrevistas dos grupos focais, conforme comentei anteriormente, tinham por objetivo 

colocar em discussão as representações (desenhos de espaços reais e imaginados) bem como 

registrar comentários e críticas dos alunos sobre os desenhos. Os grupos focais tiveram três focos: 

primeiro, os desenhos de espaços reais; segundo, os desenhos de espaços imaginados, e terceiro, as 

observações e comentários sobre questões referentes aos dois conjuntos de desenhos (Apêndice A). 

Durante os encontros de grupos focais os alunos também foram solicitados a selecionar os desenhos 

que lhes parecessem mais significativos de cada conjunto (desenhos de espaços reais e de espaços 

imaginados), registrando sua seleção numa ficha (Apêndice B) e explicitando, posteriormente, a 

razão de tal seleção. Sugeri que esta seleção fosse motivada por algum critério, preferência ou gosto 

pessoal.  

No decorrer de 2005 fiz várias visitas às escolas. Mesmo depois de encerradas as entrevistas 

dos grupos focais, continuei a freqüentar as escolas. Com alguns dos alunos também passei a me 

comunicar por correio eletrônico. Nessa ocasião, fui informada que as aulas da Escola A poderiam 

ser suspensas devido a grande confusão gerada pela reforma que estava prevista desde 2004, mas 

que somente agora estava acontecendo. Passei a acompanhar a reforma registrando através de 

fotografias as diferentes etapas. Os alunos/as também me mantinham informada sobre a reforma.  

Na Escola B também fui surpreendida com uma reforma. Durante o período da greve dos 

professores, junho a agosto de 2005, vários espaços foram restaurados e melhorados.  

Fizeram uma limpeza do prédio, pintaram a fachada, os corredores internos e as salas de aula. 

Ampliaram as janelas e pintaram os banheiros deixando-os mais claros. Registrei essas mudanças 

através de fotografias.  

Os encontros para a coleta dos desenhos, os grupos focais, as interações informais e virtuais 

com alunos e as visitas de acompanhamento e registro das reformas fizeram persistir em mim algumas 



questões que geravam desconforto e inquietação: como criar novos vínculos, como construir relações 

empíricas e conceituais que me permitissem dar continuidade ao diálogo com os desenhos?  

Intrigantes, estas questões aguçam minha curiosidade e intensificam minhas dúvidas levando-

me a confrontar concepções, conceitos e práticas de investigação que contradizem pedaços da minha 

trajetória acadêmica. Estas questões propõem alternativas epistemológicas e sugerem abordagens 

metodológicas que a um só tempo cativam e desafiam. O que os desenhos dizem dos alunos? O que 

dizem da escola? Ou, ainda, o que os desenhos dizem para mim?  

Nesta investigação não tenho a intenção de abordar os desenhos a partir de uma análise 

formal, técnica ou expressiva. Pela sua função e características, os desenhos podem mostrar o possível 

ou o provável estando susceptíveis a evidenciar ou esconder significados que carregam e que lhes 

foram atribuídos pelos/as alunos, seus autores. A interpretação depende tanto da minha percepção e do 

contexto de onde me posiciono como investigadora quanto da condição e contexto dos alunos. Outras 

interpretações ainda podem ser geradas a partir da percepção e do contexto dos leitores.  

Sob esta perspectiva quero destacar que os desenhos também não serão tratados como 

habilidade artística. No contexto desta investigação, o desenho é abordado como uma maneira de 

expor ou propor vínculos com idéias, concepções e subjetividades, é “fazer marcas com significados, 

como resultado de um processo de oscilação entre a marca, o meio e o significado” (ADAMS, 2005, 

p. 31). Ao discutir diferentes abordagens e possibilidades de trabalho, esta autora chama atenção para 

resíduos de uma visão romântica e por vezes acadêmica, que de maneira implícita ainda estão 

presentes na prática do desenho. Observa algumas características que ainda acompanham esta prática 

gerando, por exemplo, a expectativa de que para desenhar é necessário ser ou pressupõe um indivíduo 

criativo. Adams se contrapõe a esta posição afirmando que o desenho não deve ser necessariamente 

expressivo.  

Usando como exemplo pesquisa e experiências realizadas com crianças e adolescentes, a 

autora comenta que ao desenhar, as crianças podem ou não estar expressando algum sentimento. 

Abordar o desenho como atividade característica de seres criativos, pode induzir a  erros e equívocos. 

Pensar que as marcas ou traços de um desenho são criativos, é ignorar que  marcas e traços podem, na 

verdade, ser apenas pegadas, referências aleatórias ou banais.  

A disciplina artes está presente na estrutura curricular de ambas as escolas, mas o conteúdo 

delas tem como foco experiências práticas -que não incluem desenho -e história da arte. Portanto, não 

se trata de avaliar como os alunos desenham ou suas habilidades artísticas para desenhar, mas como 

dão sentido aos espaços representados através de desenhos, como estas marcas constroem significados 

e relações com espaços escolares vividos. O desenho deve ser entendido como um instrumento de 



exploração, percepção e investigação.  

A posição que assumo nesta investigação está em sintonia com os princípios da cultura visual 

e “significa considerar que as representações visuais são portadoras e mediadoras de posições 

discursivas que contribuem a pensar o mundo...”, que nos ajudam a “pensarmos como sujeitos...” e a 

compreender que tais representações “fixam a realidade de como olhar e ser olhado” (HERNÁNDEZ, 

2005, p. 38). Esta posição traz implicações conceituais e metodológicas, colocando alunos, espaço 

escolar e desenhos em relação, permitindo-nos “pensar e explorar a relação entre as representações 

visuais e a construção de posições subjetivas” (HERNÁNDEZ, 2005, p. 38).  

Sob esta perspectiva os desenhos são tratados como elementos que mediam idéias, posições e 

desejos singulares, como representações visuais carregadas de sentidos que denotam e conotam o 

modo como os alunos se relacionam com o espaço escolar e com eles mesmos. São abordados como 

marcas que veiculam significados, que nos aproximam e situam num sentido social e histórico, 

ajudando a questionar e construir criticamente o espaço e o cotidiano da escola. O espaço escolar 

como produto de um tempo social e histórico deve ser analisado e refletido como construção cultural 

que expressa e reflete discursos pessoais e sociais repletos de idéias, crenças e valores.  

4.2 Desenhos de Espaços Reais  

Além de ajudar-nos a conhecer melhor, os primeiros encontros em ambas às escolas tiveram 

vários sentidos. Minha ansiedade fazia com que a sala de aula, lugar privilegiado para os encontros, se 

tornasse enorme. Como um lugar praticado por aqueles que a habitam (CERTEAU, 1994), a sala de 

aula se tornava para mim um cruzamento de sentidos, idéias e comportamentos intensos naqueles 

momentos iniciais do estudo.  

Na Escola A, muitos alunos se aglomeravam perto da janela e outros se acomodavam de forma 

a ter uma visão do corredor, espaço que parecia sempre bastante agitado. Entrei sozinha e me 

surpreendi com a maneira como se posicionavam no espaço da sala. Os alunos da Escola B ocupavam 

o espaço da sala de aula de maneira mais regular, diferentemente do que percebi na outra escola. O 

professor da Escola B me acompanhou na sala no primeiro encontro, presença que me deixou um 

pouco desconfortável. Percebi minha inibição diante dele apesar do apoio que significava sua 

presença. Propus aos alunos das duas escolas que fizessem um círculo tentando estabelecer uma 

relação mais próxima ao mesmo tempo em que podiam observar de outra posição o espaço da sala.  

 



4.2.1 Escola A  

A coleta dos desenhos dos espaços reais na Escola A aconteceu no terceiro encontro. Ao 

entrar na escola, fui comunicada por uma aluna que neste dia os alunos teriam somente três períodos 

porque haveria uma reunião pedagógica. Quando me aproximei da sala percebi que tinham poucos 

alunos. Os que estavam ali pareciam ansiosos para participar da proposta, mas fiquei realmente 

indecisa se os convidaria a iniciar já que estavam presentes menos da metade dos alunos.  

Decidi iniciar a coleta, organizei o material e posteriormente expliquei a proposta: representar 

um espaço da escola real, da escola que eles vivem. Para isso poderiam lembrar das fotografias, de 

lugares vazios ou com pessoas, de espaços que eles gostavam ou não. Solicitei que registrassem o 

gênero e a idade no verso do desenho, sem necessidade de se identificarem.  

No encontro seguinte, retomei a proposta para conseguir um maior número de desenhos. Ao 

retornar para coletar o restante dos desenhos, fui informada de que a direção da escola, em acordo 

com os professores, havia trocado os alunos de sala colocando-os em outra, próxima da direção. 

Perguntei à professora de artes sobre o motivo da mudança de sala e ela confirmou a versão que uma 

aluna havia me dado de que a mudança tinha como objetivo facilitar o controle daquela turma.  

Pedi aos alunos que já tinham feito seus desenhos para aguardarem dentro ou, se preferissem, 

fora da sala. Expliquei novamente a proposta e distribui o material. Alguns alunos pediram régua e 

borracha, outros lápis de cor. Um menino pediu para desenhar fora da sala porque queria observar o 

ginásio, denominado “Ginásio da Paz” que, após a mudança, ficava em frente à sala. Observei que as 

meninas foram mais rápidas para terminar o desenho.  
 
 

ESCOLA A Tabela 1: DESENHOS DE ESPAÇOS REAIS  

 

Espaços  Desenhos  Feminino   Masculino  

Fachadas  6  3   3  

Espaços Internos  8  4   4  

Quadra de esporte  
9  6   3  

Sala de Aula  4  4   - 

Total  27  17   10  

 
 



4.2.1.1 Desenhos de Fachadas  

Com duas exceções, todos os desenhos da fachada externa trazem o nome da escola. 
Foram seis representações, três de meninas e três de meninos. Todos utilizaram a folha na 
posição horizontal e fizeram o desenho a lápis. Apenas dois dos desenhos não apresentava 
texto.  

 
(DESENHOS de N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 e N° 6).  
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Desenho 2 
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4.2.1.2 Desenhos de Espaços Internos  

Esses desenhos somam um total de oito, sendo quatro de meninos e quatro de 
meninas. Exemplos de espaços representados são: vários ângulos de visão do pátio central 
incluindo vegetação, o corredor que liga os dois prédios (aquele onde está a diretoria, a 
biblioteca, a sala dos professores e algumas salas de aula, e o outro, predominantemente de 
salas de aulas) e o mural da escola, situado na parede lateral do Ginásio da Paz. Todos os 
desenhos foram feitos a lápis e a maioria (6) utiliza a folha na posição horizontal, sem 
texto.  

(DESENHOS N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13 e N° 14)  
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4.2.1.3 Desenhos de Quadras de Esporte  

Foram nove os desenhos de quadras de esporte. Diferentemente da minha 
expectativa, seis dentre os nove desenhos foram feitos por meninas. Como são os meninos 
os que praticam mais esporte na escola, pensei que eles também seriam mais numerosos na 
representação desses espaços. A quantidade de desenhos de quadras de esporte -um terço 
do número total  
 (27) – tem relação com o fato de que na Escola A, existem duas quadras ao ar livre, 
uma de vôlei e outra de futebol de salão, e o ginásio coberto (“Ginásio da Paz”). Os espaços 
para esporte ocupam uma área considerável da escola. Além das quadras, dois desenhos 



mostram a fachada do ginásio.  
 Apenas um aluno utilizou caneta hidrocor para realizar seu desenho e a preferência 
pela posição da folha na horizontal (7) também é visível nesse grupo. A maioria dos 
desenhos  
(6) apresentam texto.  
 

(DESENHOS N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20, N° 21, N° 22 e N° 23).  
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4.2.1.4 Desenhos de Sala de Aula  

Os quatro desenhos de salas de aula são feitos por meninas. As salas são 
representadas com carteiras e quadro negro e apenas um desenho mostra alunos/as 
sentados. Todos os desenhos foram feitos a lápis sendo que um deles também utiliza caneta. 
A preferência pela posição da folha ficou dividida (2/2), assim como a utilização de texto 
(2/2).  

(DESENHOS N° 24, N° 25, N° 26 e N° 27).  



 

Desenho 25 
 



 

desenho 26 
 



 

Desenho 27 
 

4.2.2 Escola B  
Na Escola B a coleta dos desenhos de espaços reais foi feita no segundo encontro. 

Alguns alunos/as desenhavam enquanto outros caminhavam pela sala indo de carteira em 
carteira para ver o que o colega estava desenhando. Observei um aluno que fazia círculos 
na folha e a todo o momento olhava para o celular que estava em cima da carteira. 
Perguntei a ele que espaço estava desenhando. De maneira informal e com um ar distraído 
retrucou: “não é para desenhar qualquer coisa?”. Respondi que não e expliquei 
novamente a proposta. O aluno, um pouco constrangido, começou a fazer o desenho.  



ESCOLA B TABELA 2: DESENHOS DE ESPAÇOS REAIS  

 

Espaços  Desenhos  Feminino   Masculino  

Fachadas  4  2   2  

Espaços Internos  13  7   6  

Sala de Aula  6  3   3  

Total  23  12   11  

 
4.2.2.1 Desenhos de Fachadas  

Na Escola B todos os desenhos da fachada externa trazem o nome da escola. Do 
total de quatro, dois foram feitos por meninos e dois por meninas. Todos utilizaram a folha 
na posição horizontal e todos incluíram texto. Apenas um foi feito a caneta.  

(DESENHOS N° 1, N° 2, N° 3 e N°4)  
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4.2.2.2 Desenhos de Espaços Internos  

São treze os desenhos de espaços internos, sete feitos por meninas e seis por meninos. Os 

espaços representados pelos alunos/as são: pátio central, banheiros e cantina. Dos treze desenhos, 

oito incluem algum tipo de vegetação. Este fato chama atenção porque a escola não tem área verde 

e a vegetação é exígua. A maioria dos desenhos (11) utilizou a folha na posição horizontal e não 

incluiu texto (9). Todos os desenhos foram feitos a lápis.  

(DESENHOS N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16 e N° 

17).  
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4.2.2.3 Desenhos de Sala de Aula  

Dos seis desenhos, três são feitos por meninos e três por meninas. Os desenhos retratam a 

sala de aula com carteiras desorganizadas, sujeira, papéis no chão e pichações nas paredes. Todos os 

desenhos foram feitos a lápis e incluem texto. Quatro desenhos utilizam a folha na posição 

horizontal.  

(DESENHOS N° 18, N° 19, N° 20, N° 21, N° 22 e N° 23).  
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4.3 Desenhos de Espaços Imaginados  

4.3.1 Escola A  

Para a coleta dos desenhos de espaços imaginados, relembrei aos alunos das fotografias 

mostradas nos primeiros encontros e dos desenhos de espaços reais. Pedi, então, que imaginassem 

uma escola ou um espaço da escola que fosse diferente da escola real. Sugeri que fechassem os 

olhos e imaginassem. Inquietos, poucos ficaram mais de alguns segundos de olhos fechados.  

Distribui o material e, ao recebê-lo, um aluno disse que seria muito difícil desenhar o que 

imaginava. Outro falou que não imaginava nenhum espaço diferente e que por esta razão devolveria 

a folha em branco. Perguntei se imaginava algum espaço que pudesse ser melhorado ou que gostaria 

que fosse mudado na escola. Ele me olhou por alguns instantes e disse que gostaria que a escola 

tivesse uma piscina, que este era um espaço necessário.  

Imaginar e desenhar um espaço diferente do real, não foi tarefa fácil. Percebi os alunos 

como que apreensivos, preocupados. Não ter uma formação em desenho é parte dessa apreensão. 

Passados quinze minutos, vários alunos ainda estavam com a folha em branco. Alguns 



conversavam, outros olhavam para o celular, e outros, ainda, tentavam ver o que o colega estava 

desenhando.  

ESCOLA A TABELA 3: DESENHOS DE ESPAÇOS IMAGINADOS  

Espaços  Desenhos  Feminino  Masculino  

Fachadas  6  4  2  
Espaços de Lazer e 
Convivência  

8  6  2  

Espaços de Higiene 
(banheiros e bebedouros)  

4  2  2  

Quadra de Esporte  3  2  1  

Sala de Aula  2  - 2  

Total  23  14  9  

 
4.3.1.1 Desenhos de Fachadas  

Nos desenhos de fachadas quatro foram feitos por meninas e dois por meninos. 
Destaca-se o desenho de uma menina que representa uma escola sem grades, condição 
diferente da situação real. Todos os desenhos foram feitos com a folha na posição 
horizontal e incluem texto. Todos foram feitos a lápis sendo que um deles também utiliza 
caneta.  

(DESENHOS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 e N° 6).  
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4.3.1.2 Espaços de Lazer e Convivência  

Este conjunto de desenhos apresenta espaços como piscinas, cantinas e áreas verdes. 
A presença de bancos em todos os desenhos sugere um desejo de estar junto e conversar. 
Dois meninos e seis meninas fizeram este tipo de representação. A maioria dos desenhos 
utiliza a folha na posição horizontal (7) e inclui texto (5). Todos foram feitos a lápis sendo 
que um também utiliza caneta.  

(DESENHOS N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13 e N° 14).  
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4.3.1.3 Espaços de Higiene  

Estes espaços estão representados por quatro desenhos: dois feitos por meninos e 
dois por meninas. Este conjunto inclui, também, bebedouros desenhados pelas meninas, 
sendo um individual e o outro coletivo.  A folha na posição horizontal é utilizada pela 
maioria (3) e todos são feitos a lápis. Dois desenhos incluem texto.  

(DESENHOS N° 15, N° 16, N° 17 e N° 18).  
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4.3.1.4 Desenhos de Quadra de Esporte  

Das três representações de quadras de esporte, duas são feitas por meninos. Os três 
desenhos estão acompanhados de texto que explicita a qualidade e detalha características do 
espaço. Dois desenhos utilizam a folha na posição horizontal e todos foram feitos a lápis e 
incluem texto.  

(DESENHOS N° 19, N° 20 e N° 21)  
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4.3.1.5 Desenhos de Sala de Aula  

Apenas dois alunos (meninos) representaram a sala de aula. Uma das salas mantém 
as carteiras, porém adiciona um telão. Os desenhos foram feitos a lápis, um na posição 
horizontal e um com texto.  

(DESENHOS N° 22 e N° 23)  



 

Desenho 22 
 



 

Desenho 23 
 

4.3.2 Escola B  

Para a coleta dos desenhos de espaços imaginados na Escola B utilizei o mesmo 
procedimento realizado na Escola A: relembrei-lhes das fotografias dos espaços da escola 
mostradas no encontro anterior e dos desenhos de espaços reais que eles haviam feito. 
Solicitei também que registrassem idade e gênero no verso da folha. Não foi fácil conseguir 
a atenção dos alunos enquanto explicava a proposta. Interrompi algumas vezes para pedir-
lhes que se acalmassem e me ouvissem.  

Fechar os olhos para imaginar um espaço diferente do real também não foi tarefa 
fácil nesta escola. Logo perderam a concentração e um aluno falou que gostaria que a 
escola tivesse uma quadra de esporte. Como não há um espaço para esportes nesta escola, a 
educação física é realizada num parque próximo. Segundo os alunos, quando chove, têm 
aula teórica na sala de aula.  

Depois de distribuir o material, tive novamente que explicar a proposta a pedido de 
alunos que me disseram não ter prestado atenção. Quando comentei que a sala estava 



pintada, sem pichações – pintura realizada por ocasião das eleições para prefeito – um deles 
disse brincando: “demoramos um tempão para riscar e agora está tudo limpo”.  

Passaram-se aproximadamente quinze minutos e alguns alunos começaram a 
entregar os desenhos. Passaram-se mais quinze minutos, o sinal tocou, mas ainda havia 
alunos fazendo  
o desenho. Foi necessário apressá-los um pouco porque o professor do próximo período já 
se encontrava na porta e queria começar a aula.  

 

ESCOLA B TABELA 4: DESENHOS 
IMAGINADOS  

 

Espaços   Desenhos  Feminino  Masculino  

Quadra de esporte   17  7  10  

Fachadas   3  2  1  

Sala de Aula   1  1  - 

Total   21  10  11  

 
4.3.2.1 Desenhos de Quadra de Esporte  

Do total de vinte e um desenhos de espaços imaginados recolhidos nesta escola, 
dezessete mostram quadras de esporte. Os desenhos de meninos (10) são mais numerosos 
que os das meninas (7). Uma característica desse conjunto de desenhos é a presença da 
quadra de esporte mesmo nas representações onde outros espaços tais como sala de 
informática, biblioteca ou piscina, também estão representados. Todos os desenhos foram 
feitos a lápis e a maioria (15)  utiliza a folha na posição horizontal. O número de desenhos 
que incluem texto (8), é similar ao de desenhos sem texto (9).  

(DESENHOS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, 
N° 13, N° 14, N° 15, N° 16 e N° 17).  
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4.3.2.2 Desenhos de Fachadas  

Três desenhos compõem o conjunto de fachadas e dois deles, são feitos por meninas. 
Os desenhos mostram fachadas externas e, um deles, além das grades, apresenta uma cerca 
elétrica. Todos os desenhos foram feitos a lápis, utilizam a folha na posição horizontal e 
incluem texto.  

(DESENHOS N° 18, N° 19 e N° 20).  
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4.3.2.3 Desenhos de Sala de Aula  

Apenas uma sala é representada neste grupo. Realizado por uma menina, o desenho 
é feito a lápis, não inclui texto e utiliza a folha na horizontal.   

(DESENHO N° 21)  



 

Desenho 21 
 

4.4. Desenhos e Falas: Grupo Focal  

Esta sessão compreende a descrição dos grupos focais e está subdividida, primeiro, em 

relação a cada escola e, segundo, em relação aos focos específicos dos grupos focais, ou seja:  

(1) desenhos de espaços reais; (2) desenhos de espaços imaginados, e (3) comentários e 

complementações.  

4.4.1 Escola A – Grupo 1  

Os alunos definiram o local e hora dos grupos focais de acordo com sua conveniência. 

Cheguei  na escola no horário combinado e, como em outros dias, a agitação era grande: alunos no 

corredor, gritando, correndo, brincando. Fiquei na porta da sala aguardando a saída dos alunos e 

relembrando-lhes do compromisso marcado.  

Às 11:30 todos os alunos estavam liberados e aqueles que participariam do primeiro grupo 

focal permaneceram na sala onde realizamos o trabalho. Eles me ajudaram a organizar  

o espaço para que os desenhos pudessem ser colocados no chão, permitindo que todos os 



visualizassem. Isto incluiu recolher papéis jogados no chão na tentativa de criar um espaço mais 

limpo para expor os desenhos. Seis alunos participaram dessa entrevista (cinco meninas e um 

menino).  

Depois de alguns minutos observando os desenhos demos inicio à discussão. Negociei com 

os alunos a utilização do gravador explicando a importância desse tipo de registro para o trabalho 

em curso. Pedi que fizessem um comentário geral ou, então, comentários específicos sobre algum 

dos desenhos podendo cada um focar seu próprio trabalho. Como os desenhos estavam numerados, 

ficou facilitada a referência a eles.    

Alguns exemplos de falas dos alunos são demonstrativos de observações gerais sobre os 

desenhos ao mesmo tempo que constroem vínculos com a vida na escola. Um aluno falou que os 

desenhos não mostravam alunos e professores, e sim a escola vazia. Para ele, isto não acontece, pois 

a escola está sempre cheia de gente. Outra aluna observou a quantidade de desenhos que 

representavam as quadras de esporte e acrescentou que os alunos vêm à escola somente para se 

divertir e praticar esporte. Reforçando essa posição, uma colega disse que os alunos vêm à escola 

para jogar futebol e acabam não levando a sério os estudos. Segundo outro aluno, os desenhos não 

conseguiram retratar realmente o que acontece na escola cotidianamente, isto é, o movimento das 

salas de aula e do corredor.  

Os alunos receberam a ficha para registrar sua seleção dos desenhos de espaços reais e suas 

justificativas para a seleção. O desenho selecionado pela maioria dos alunos (N° 12) representa a 

fachada interna da escola e inclui o prédio onde se localizam os laboratórios e parte do pátio interno 

localizado junto às quadras de esporte. Feito pelo aluno que pediu para sair da sala e desenhar a 

partir da observação direta, esse trabalho também representa prédios da cidade que podem ser vistos 

da escola.  

Segundo uma aluna, os desenhos que selecionou (Nº 1, 9, 10 e 12), representam a estrutura 

da escola. Outra, justifica sua escolha (Nº 1, 3 e 14) explicando que esses desenhos “mostram que a 

entrada da escola não está conservada”.  

Na segunda parte da entrevista focal, os alunos também observaram por alguns minutos os 

desenhos de espaços imaginados. Mais uma vez, exemplos de seus comentários denotam relações 

que os alunos criam entre espaços escolares e suas vivências na instituição.  Uma menina inicia 

dizendo que alguns espaços representados são supérfluos; para ela, a academia é dispensável. Os 

alunos são unânimes ao afirmar que uma piscina seria importante para a escola. Para alguns, a 

piscina proporcionaria a prática de exercícios e natação e, para outros, o lazer é justificativa 

suficiente para que tal espaço fosse criado na escola. Outro comentário que reúne a opinião dos 



alunos é a possibilidade de ter uma cantina mais organizada e limpa já que aquela que existe não 

satisfaz suas necessidades.   

Um aluno considera que os desenhos retratam exatamente o que a escola precisa: banheiros 

limpos, bebedores mais higiênicos, uma cantina mais ajeitada, janelas com menos grades e até 

mesmo a piscina. Acrescenta que a escola necessita, também, “um ambiente mais saudável..., as 

áreas verdes, o colégio poderia aproveitar melhor..., é muito concreto, ferro..., tinha que ter mais 

áreas verdes também!”  

Os alunos enfatizaram que eles mesmos deveriam cuidar melhor da escola. Observaram que, 

sendo uma escola conhecida por sua história, toda a sociedade deveria se responsabilizar por esse 

cuidado. Uma aluna salienta que “todo mundo põe a escola como um colégio histórico, mas se vai 

entrar aqui dentro, não é nada, não tem água limpa, os banheiros são todos sujos”. Outra aluna 

complemente: “é bonito por fora, mas..., por dentro...?!”.  

Na fase de seleção de desenhos, todos incluíram o que representa três bebedouros 

individuais (Nº 18). Além desse, uma aluna reúne dois outros (Nº 7 e 22). Para ela, os dois últimos 

“não são de extrema importância para a unidade escolar, considerando que educação e lazer 

podem andar juntas”. Entretanto, em relação ao desenho dos bebedouros, essa aluna afirma que: 

“sim, faz falta e contribui para um bom ensinamento dentro do que é proposta da escola”.  

Melhores condições físicas e asseio é desejo expresso por muitos alunos. Ao justificar sua 

seleção de desenhos (Nº 9, 15, 17, 18), o único menino do grupo ressalta que estes  

trabalhos “pedem um colégio mais bem cuidado, uma cantina melhor, banheiros e bebedores mais 

limpos”.  

Para a última etapa do grupo focal fizemos um pequeno círculo onde todos podiam se ver e 

ouvir. Para concentrar as discussões, ative-me a duas questões: (1) o por que da escolha do espaço 

real que representaram, e (2) o que seria necessário para que o espaço imaginado se tornasse 

realidade.  

Sobre a escolha para o desenho de espaços reais, os alunos explicam: que desenharam um 

espaço que pudesse dar uma visão geral da escola; que escolheram espaços onde se lembram ter 

vivido bons momentos (sala do laboratório); que representaram lugares que todos gostam (quadra 

de esportes) ou, que o espaço desenhado tem uma estrutura agradável (ginásio). O motivo para 

representar a sala de aula, segundo uma aluna, foi por acreditar que “este espaço é que traz o futuro 

para todos”.  

Sobre a possibilidade de que os espaços imaginados se tornassem realidade, a maioria dos 

alunos chama para si esta responsabilidade. São eles mesmos, segundo argumentam, que devem 



preservar os ambientes e espaços da escola. Referindo-se então às condições dos espaços existentes 

e não à possibilidade de novos espaços, os alunos ressentem a falta de conscientização sobre esta 

questão, por parte de todos.  

Ao encerrar este e os demais grupos focais, fiz uma rápida revisão dos temas com os alunos, 

deixei que a conversa fosse tomando seus próprios rumos e pedi, ao final, para continuar 

encontrando-me informalmente com eles na escola. Principalmente, explicitei minha vontade de 

que eles pudessem continuar contribuindo com suas opiniões e comentários para o desenvolvimento 

deste trabalho.  

4.4.2 Escola A – Grupo 2  

Mantive os mesmos procedimentos que havia adotado com o grupo anterior, solicitando aos 

alunos que me ajudassem a expor, primeiro, os desenhos de espaços reais e, depois, os desenhos de 

espaços imaginados. Surpreendi-me com o fato de que, mesmo já aprovados naquele ano letivo, 

alguns alunos vieram à escola apenas para participar do grupo focal. Participaram deste encontro 

sete alunos, cinco meninas e dois meninos.  

A primeira observação partiu de uma aluna que chamava atenção para um desenho (Nº 15) 

que “obteve assim os mínimos detalhes lá. Tudinho que tem lá no ginásio, ela pôs lá na frente... 

Tudo! Tudo! Tudo! O banco... eu achei bem legal isso”. A preferência como justificativa para 

desenhar um determinado espaço também aparece neste grupo. Porém a surpresa em ver desenhos 

da estrutura da escola foi reação que observei somente em relação a este grupo.  

Apesar da predominância de desenhos com a representação do ginásio, uma aluna elegeu 

seu próprio desenho (Nº 4) como seu preferido. Ela desenhou a janela da sala de aula que a turma 

freqüentava antes da mudança e disse que aquele era seu lugar preferido. Além de ‘gostar mais’ de 

seu próprio trabalho (N° 24), outra aluna dá preferência ao desenho (Nº 12) que representa a 

fachada interna porque é neste espaço que se encontra o laboratório de informática.  

Os alunos se mantiveram atentos e observando os desenhos enquanto preenchiam a ficha de 

seleção. O desenho (Nº 12) da fachada interna da escola foi selecionado por seis dentre sete alunos 

participantes desse grupo. Neste e em outros grupos focais, nas duas escolas, ocorre que vários 

alunos justificam sua seleção destacando cada desenho individualmente. Este é o caso da aluna que 

justifica sua seleção porque “o n° 12 está mostrando a parte dos laboratórios, das salas de vídeo. O 

n° 24 pelas salas que contem nesse pavilhão e o n° 13 pelos desenhos do mural que fica em frente 

ao pavilhão”.  



A questão do asseio, da limpeza e da organização volta às falas dos alunos sobre os 

desenhos imaginados. Como no grupo anterior, o banheiro é o espaço que concentra mais atenção. 

Chamando a atenção para o fato de que “o banheiro, tanto faz desse pavilhão ou do outro, é tudo 

destruído do mesmo jeito” uma aluna dá início à discussão elegendo um desenho (Nº17) como 

representativo do que ela gostaria que existisse na escola. Refere-se também a outro desenho (Nº 9) 

e expressa seu desejo de que ali houvesse uma cantina “bem limpinha”.  

Espaços de lazer também voltam a ser tema desse grupo. Observando um desenho (Nº 8) 

uma aluna reclama a falta de lazer na escola e fala dos bebedouros individuais como um elemento 

que deveria estar presente no espaço escolar. Segundo ela, “tem que ter mais higiene e tal... que já 

teve até no outro pavilhão. Chega lá e tá cheio de lodo, essas coisas... então ninguém..., eu, por 

exemplo, não bebo água aqui!”.  

Observando o conjunto de desenhos uma aluna comenta que os colegas “não mudariam o 

colégio inteiro, mudariam só algumas partes”. Após elogiar o resultado dos trabalhos outra aluna 

justifica que gostou dos desenhos de espaços imaginados “porque mostrou assim que apesar do 

pessoal gostar muito da escola, eles queriam que ela fosse diferente”.  

Sobre a escolha do espaço real representado, além do desenho da janela da antiga sala 

porque permitia um ‘trânsito’ para fora da escola, outras razões foram acrescentadas. Para um dos 

alunos, seu desenho do laboratório deveu-se ao fato de acreditar que lá se aprende melhor. O 

ginásio, para outra aluna, foi escolhido por ser um espaço onde “acontecem histórias”.  

Sobre a possibilidade de que os espaços imaginados pudessem existir, os alunos novamente 

chamam para si parte da responsabilidade de preservar e cuidar dos ambientes. O papel do governo 

também é ressaltado, porém, a questão toma outro caráter neste grupo. Não é apenas a 

conscientização, mas uma questão prática, de verbas e recursos, a que ganha a atenção dos alunos. 

As placas informando que acontecerão reformas não são garantia de que elas aconteçam, dizem 

alguns. Uma aluna lembra ao grupo que as promessas do governo nem sempre são cumpridas  

“porque a diretora falou que eles colocaram [a placa] lá e prometeram, mas não liberaram a verba. 

Então, não adianta só prometer, falar que vai dar e não liberar!”. Complementando, outra aluna 

levanta a questão do ‘valor da escola’ dizendo que “para mudar assim.... (...) não só a verba, o 

governo também devia dar mais valor, principalmente aqui nesta escola né?, que tem história para 

contar e tá tão largado desse jeito”.  

Um vestiário para as atividades do Ginásio foi um espaço que não apareceu nos desenhos, 

mas que seria necessário, conforme disse uma aluna em resposta à minha pergunta. Ela conta que 

atualmente o vestiário está cheio de mesas e cadeiras quebradas, impedido de ser utilizado pelos 



alunos.  

Ao final do encontro os alunos me pediram para mostrar os desenhos para a diretora, 

falaram da reforma prevista e da descrença em relação a isso. A necessidade de uma 

conscientização dos alunos em relação aos espaços escolares foi o tema que fechou a discussão.  

4.4.3 Escola B – Grupo 1  

Os mesmos procedimentos adotados na Escola A -organização da sala, explicação da 

proposta, negociação sobre a utilização do gravador e observação dos desenhos -foram também 

utilizados na Escola B. Participaram da entrevista  três meninos e três meninas.  

Notei uma timidez inicial dos alunos, talvez um incômodo ou inibição diante do gravador. 

Falaram de maneira genérica sobre as pichações representadas nos desenhos, lamentaram o fato de 

isto fazer parte da realidade da escola e comentaram, em tom de reprovação, sobre o descuido e 

desleixo deles próprios. Um aluno observou que os banheiros, que são muito sujos, não foram 

retratados nos desenhos. Segundo esse aluno, as pessoas deviam cuidar da escola “como cuidam de 

suas casas” porque os lugares públicos são um bem comum e, portanto, devem ser preservados.  

A ficha para registro de seleção de desenhos dos espaços reais foi preenchida com interesse. 

A limpeza, a organização e o asseio também estão presentes nas falas e observações desses alunos. 

As seleções de desenhos recaem sobre aqueles que mostram espaços pichados, salas de aula com 

carteiras desorganizadas e paredes riscadas (Nº 19, 22, 23).  

Um espaço que também concentra atenção é a fachada da escola. O desenho que representa 

uma visão aérea da fachada externa (Nº 17) foi centro de interesses. Uma aluna justifica este 

interesse dizendo que os desenhos da fachada “mostram o espelho da nossa escola, [porque] a 

frente da escola é tudo, deve ser bonita, limpa, mas..., não é assim. Ela complementa observando 

que “a estrutura da escola, as salas, estão realmente feias e rabiscadas como nos desenhos”.  

Os alunos também observaram por alguns minutos os desenhos de espaços imaginados. 

Comentaram que a maioria mostrava quadras de esporte, espaço que a escola não oferece. Uma 

aluna discordou dos colegas dizendo que não considerava a quadra de esporte um espaço tão 

importante. Para ela, uma sala de informática seria mais útil para os alunos e para a escola.  

Retomando o tema quadra de esporte, um aluno insistiu na necessidade desse espaço 

afirmando que para eles é muito ruim se deslocar para as aulas de educação física que são 

ministradas num parque, fora da escola. Um colega conclui então, que, para tornar realidade os 

espaços que os desenhos imaginados mostram, seria necessário construir uma escola nova.  

Os alunos destacaram que os desenhos de espaços imaginados retratavam fachadas novas 



para a escola. Um colega reforçou a importância de uma renovação da fachada argumentando que 

de todos os espaços representados – piscina, quadra de esporte, teatro, etc.  

– uma nova fachada seria, talvez, “o único sonho possível”.  

Demonstrando interesse, os alunos se mantiveram atentos enquanto observavam os desenhos 

e preenchiam a ficha de seleção. O desenho (Nº 2) de uma escola espaçosa com quadra de esporte e 

mesas de pingue-pongue, conservando características da escola real como, por exemplo, dois 

pavimentos, foi incluído na seleção de todos os alunos. Uma aluna justifica sua escolha explicando 

que “esse desenho está completo, pois nele há tudo: um prédio, uma quadra, um bom pátio... e tem 

muito espaço”. Um desenho (Nº 1) que retrata espaços que a escola não dispõe -sala de 

computação, teatro, cozinha ou cantina com mesas e cadeiras, quadra de esporte  com  arquibancada 

e  ainda, uma piscina, está incluído nas escolhas feitas por quatro alunos. Outra aluna argumenta 

que os dois desenhos (Nº 1 e 2) foram os preferidos  

“porque têm uma estrutura ideal: quadra, biblioteca e laboratório de informática, e têm, também, 

professores qualificados”.  

Sobre a possibilidade de que os espaços imaginados viessem a existir os alunos foram 

unânimes: dependeria do compromisso do governo para liberar as verbas necessárias à manutenção 

das escolas e da consciência dos alunos para conservá-las. Referiram-se, uma vez mais, à 

precariedade dos banheiros, sujos, escuros, com pouca circulação de ar e sem espelhos. Como 

aconteceu no último grupo focal da Escola A, os alunos desse grupo também solicitaram que os 

desenhos fossem mostrados à diretora. Pediram o mesmo em relação à gravação.  

4.4.4 Escola B – Grupo 2  

Os mesmos procedimentos adotados com o Grupo 1 foram também utilizados com o Grupo 

2. Feita a negociação sobre a utilização do gravador solicitei a ajuda dos alunos para expor os 

desenhos de espaços reais e, depois, os desenhos de espaços imaginados. Os alunos do grupo 

anterior tinham motivado os alunos desse grupo fazendo comentários elogiosos a respeito desta 

experiência. Participaram deste encontro seis alunos, três meninos e três meninas.  

Assim como no grupo anterior, estes alunos também comentaram sobre as pichações na 

escola. Ao falar de seu desenho, uma aluna comentou que o espaço de lazer na escola é muito 

pequeno em relação à quantidade de alunos. Outra aluna destacou que a fachada sempre é a 

primeira impressão que as pessoas têm da escola e que as pichações causam descontentamento. 

Uma aluna explicou a ausência de representações do banheiro porque este é o lugar mais sujo, feio e 



estranho da escola.  

Ao preencherem a ficha de seleção de desenhos de espaços reais, alguns alunos ofereceram 

um critério único como justificativa. Um aluno ressalta que os desenhos que selecionou (Nº 1, 5, 16, 

22) “quase completam a escola faltando...[apenas] algumas partes”. De acordo com esse aluno, os 

desenhos “...mostram, em geral, como é a escola por dentro e por fora. Outra aluna fundamenta a 

sua escolha (Nº 13, 19, 20, 21, 23) fazendo uma defesa do “ambiente sala de aula,  pois é o lugar 

da escola onde passamos a maior parte do tempo”. A presença de árvores nas representações (Nº 2, 

8, 10, 14, 16) é a justificativa de um aluno para as suas escolhas. Ele explica que as árvores 

“transmitem um ambiente ecológico”.  

Encerrada a etapa referente aos desenhos de espaços reais concentramos nossas atenções nos 

desenhos de espaços imaginados. Logo de inicio um menino chamou atenção para o seu desenho 

(Nº 19) comentando que desenhou uma escola que ninguém gostaria de ter.  O desenho retrata uma 

escola-presídio, isolada por uma cerca elétrica. De acordo com este aluno, esta escola imaginada 

não seria boa porque escolas que impõem regras ou estabelecem muitas normas não deveriam 

existir. Ele acrescenta que o maior defeito da Escola B é a falta de espaço.  

Quadra de esporte, teatro, biblioteca e piscina são retratados no desenho (Nº 1) apontado por 

outra aluna. Fazendo uma crítica ao desenho, ela comentou que a piscina não seria tão importante, 

mas a biblioteca sim, seria extremamente necessária e viável porque na escola real ela é pequena, 

acanhada e possui poucos livros.  

Depois de observar os desenhos de espaços imaginados os alunos preencheram a ficha de 

seleção. Uma escola que apresenta espaço para teatro (Nº 1), que retrata espaços internos como 

quadra de esporte e laboratório de computação (Nº 3), que mostra uma sala de aula limpa, sem 

pichações (Nº 21) e um espaço generoso que além de quadra de esporte inclui árvores e cachoeiras 

(Nº 8) compõem os desenhos de espaços imaginados selecionados por uma aluna. Após declarar: 

“gostei deste desenho porque eu sonho com uma escola assim, cheia de diversão e lazer, outra 

aluna confirma sua preferência (Nº 1) e complementa:“Nossa escola poderia ser assim!!”. Um 

menino também explicita sua seleção do desenho que retrata árvores e cachoeiras (Nº 8) ao revelar 

sua crença de que os alunos devem conviver com a natureza “para aprender a amá-la e respeitá-

la”.  

Sobre a possibilidade de que os espaços imaginados viessem a se tornar realidade, um aluno 

iniciou a discussão negando esta possibilidade. Argumentou que a estrutura física da escola não 

suportaria tais mudanças e que o governo não teria interesse em fazer este tipo de investimento. 

Discordando deste posicionamento, um colega argumentou, ao contrário, que o governo poderia 



ceder outro espaço para a escola e esse espaço poderia ser num bosque ou uma das muitas áreas 

verdes que a cidade possui. Seria necessário apenas o interesse e a compreensão do governo.    

A questão dos banheiros e da limpeza retornou à discussão, mesmo não tendo sido 

representado nos desenhos. Um aluno se manifestou de maneira clara e contundente: “há uma falta 

de conscientização dos alunos...” Os banheiros já foram reformados, mas “...os próprios alunos se 

encarregam de destruí-los”. Ainda de acordo com este aluno, os colegas não ajudam, não cuidam e 

“ainda dizem que os funcionários não limpam direito”. Um colega retruca de maneira bastante 

incisiva: “é um lugar tão insignificante que na hora de desenhar ninguém lembrou do banheiro”.  

Ao finalizarmos o encontro os alunos aproveitaram a situação para levantar outras questões. 

Mencionaram que os funcionários da escola não têm paciência e não sabem conviver com 

adolescentes, solicitaram mais ajuda e, sobretudo, mais compreensão dos funcionários. 

Reclamaram, ainda, da obrigatoriedade do uso de uniforme e de não ser permitido usar boné na sala 

de aula.  

Concluí a entrevista expondo minhas expectativas em relação à continuidade do trabalho e 

explicitei minha vontade de que eles continuassem ajudando com suas observações, opiniões e 

comentários.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 
 

Ponto de Encontros: desenhos, falas, ‘realidades’ e ‘imagens’  

Este capítulo de análise está organizado em quatro partes que discutem, primeiro, as 

significações e sentidos em torno dos desenhos do espaço da sala de aula. Em seguida, foco minha 

atenção nos desenhos das quadras de esportes, buscando articular o ‘real’ e o ‘imaginado’ a partir 

dos desenhos e, principalmente, das falas dos alunos e alunas. Na terceira parte reflito sobre os 

desenhos de fachadas e busco construir idéias que inter-relacionem os dados recolhidos para este 

trabalho. Na última parte deste capítulo “Eu gosto desse desenho porque fui eu quem desenhou” 

retomo esta experiência de pesquisa e tranço minhas anotações do diário de campo com 

observações e reflexões que vivenciei durante este trabalho.   

5.1. Sala de Aula  

Ao discutir o conceito “sala de aula”, Frago faz uma análise que define, ao mesmo tempo 

em que sintetiza um padrão de espaço tornando-o passível de generalização a qualquer instituição 

escolar, seja ela pública ou privada, de ensino geral ou de áreas específicas. Foco de interesse, de 

estudos e vivências, a descrição de Frago pluraliza esses espaços caracterizando-os como “uns 

compartimentos em geral retangulares, fechados, no qual a única abertura permitida -ao olhar 

exterior e por razões de vigilância, iluminação ou higiene – é o visor envidraçado na porta ou janela 

ao exterior” (2001, p. 17). Como espaço vivido a sala de aula está situada entre a dialética do limite 

e da fronteira, ou seja, espaço fechado por limites e controles concretos, reais, e espaço aberto, 

permitido através de visores e janelas – às vezes imaginários -que convidam para diálogos com o 

exterior, com o mundo. Este espírito está exemplificado no depoimento de uma aluna ao declarar 

que quando não queria assistir aula “ficava na janela observando o que acontecia fora da escola”.  

A representação da sala de aula pelos alunos/as de ambas as escolas foi significativa. Além 

dos desenhos, as entrevistas com os grupos focais também trazem referências e propõem pontos de 

discussão sobre as relações que se estabelecem nesse espaço. São relações que, em acordo com a 

descrição espacial feita por Frago, são vistas como abertas ou fechadas, provavelmente em 

decorrência de uma fragmentação organizativa imposta por uma visão controladora.  



Na Escola A, embora sejam poucos os desenhos de espaços reais que representam a sala de 

aula (4) dentre o total de 27, este espaço destaca-se por uma razão específica: todos os desenhos são 

feitos por alunas. As meninas desenharam salas de aulas que mostram um mobiliário organizado, 

mas apenas uma das salas apresenta a mesa do professor.  

Em vários momentos das discussões dos grupos focais os alunos se referem ao espaço sala 

de aula. No primeiro grupo focal (Escola A), uma aluna destaca que os desenhos da sua turma 

trazem muita quadra de esporte “muito lazer e não tem quase nada de sala de aula; ... mais é 

quadra, ginásio... não tem sala”. Outra aluna observa, de forma irônica, que os alunos não vêm a 

escola para estudar e por isso não desenham a sala de aula. Em contraposição, nas discussões do 

segundo grupo focal, ainda na mesma escola, uma menina justifica seu desenho da sala dizendo 

que, mesmo sendo um espaço sujo e bagunçado,  “é  um local de estudo”.  

Outro ponto que chama atenção nos desenhos de sala de aula é a inserção de texto nos 

trabalhos. O texto reforça o significado dos desenhos, pois embora não indique o nome do espaço, 

como acontece em outros desenhos, faz referências ao espaço ou às atividades que nele acontecem, 

intensificando o sentido da imagem.  

Num desses textos uma menina justifica sua escolha escrevendo na representação do quadro 

negro: “desenhei a sala de aula, porque eu acho que é o lugar mais precioso que o ser humano 

pode ter na escola... na sala de aula fiz amigos, conheci coisas novas e aprendi a ser alguém no 

mundo”. A justificativa para o seu desenho dá saliência ao espaço da sala de aula em relação a 

outros espaços da escola e refere-se a vivências pessoais e coletivas, ampliando  

o sentido do trabalho. (desenho N° 25)  

Para esta aluna a sala de aula é um espaço onde relações com outros, com aprendizagens e 

com o mundo são construídas. A relação texto-desenho enuncia um sentimento, um significado 

subjetivo que se articula através da relação entre a aluna e o espaço representado. Sem o texto, este 

significado não poderia ser apreendido.  

Outro detalhe que ressalto está relacionado ao espaço do professor. O desenho da mesa do 

professor ocupa espaço considerável e, portanto ganha destaque em relação às carteiras dos alunos e 

adquire força simbólica que propicia um contraste no qual as distinções de espaço são evidenciadas.  

Ao contrário da Escola A, na Escola B a sala de aula é mais significativa: seis alunos/as 

escolheram representar este espaço. Diferentemente da outra escola onde somente alunas o 

desenharam, na Escola B, meninos e meninas fizeram esta opção.  

Quero destacar três desenhos que representam implicitamente a imagem e autoridade do 

professor. O primeiro feito por um menino, mostra apenas dois elementos: o quadro negro e a mesa 



do professor. (desenho N° 19) Os outros dois projetam uma perspectiva aérea do espaço 

complementada por um texto, escrito no quadro negro: “tarefa de casa” e “calem a boca”. 

(desenhos N° 21 e N° 23) A imagem e a posição de sujeito-professor é a alusão mais forte desses 

desenhos. Projetam um sujeito forte, capaz de comandar (“calem a boca”) e dirigir (“tarefa de 

casa”), influenciando e chamando atenção mesmo quando não está fisicamente presente. No 

contexto deste desenho, a ausência física reveste-se em presença simbólica que se articula e 

explicita através dos textos. Escola e, especificamente a sala de aula, tornam-se “um continente que 

gera poder disciplinar” (GIDDENS, 1990, p. 190) que se faz representar tanto pela figura do 

professor, autoridade máxima na sala, como pela organização do espaço no qual a mesa do 

professor ocupa posição de destaque. Carteiras em fila, separação de grupos e o posicionamento dos 

que habitam e vivenciam esse espaço transpõem para o desenho sentidos que configuram um 

mundo especial e distinto que é uma sala de aula.  

Nos grupos focais da Escola B, o espaço sala de aula ganha maior destaque que na Escola A. 

Ao analisarem e discutirem os desenhos de espaços reais, os alunos se referem com indignação às 

pichações nas paredes da sala, deixam claro o quanto isso os incomoda, mesmo cientes de que são 

eles os próprios autores dessas pichações. A insatisfação e o forte sentimento de reprovação não os 

impediu de escolher o desenho desse espaço porque, como disse um deles, “é o lugar onde nós 

passamos a maior parte do dia”.  

Observando os desenhos imaginados da Escola A, percebo que apenas dois alunos 

selecionam a sala de aula como seu espaço imaginado. Os desenhos são feitos  por dois meninos e 

um deles imagina e representa uma sala de cinema. Este desenho também traz um texto escrito e, de 

acordo com o aluno, uma sala de cinema ajudaria no aprendizado dos alunos além de diverti-los. 

(desenho N° 22) Mas o desenho é contestado e criticado nas discussões do primeiro grupo focal 

(Escola A).  

Durante as discussões do segundo grupo focal (Escola A), uma aluna destaca que para ela os 

desenhos imaginados retratam o que a escola realmente precisa, como banheiros limpos, bebedores 

mais higiênicos, uma cantina mais arejada e organizada, janelas com menos grades e até mesmo 

uma piscina, mas, a sala de cinema poderia ser desconsiderada. Para esta aluna “uma escola não 

deveria ter umas coisas que estão mostrando aqui, como um cinema”.  

A idéia de uma sala de aula que também é cinema é pouco comum, porém intrigante.  

O espaço da tela é dinâmico e flexível, é lugar onde idéias, conceitos, textos e contextos são 

projetados e transformados através de imagens em movimento, de narrativas que nos mobilizam 



imaginariamente por realidades lidas, ouvidas, contadas e vividas. Se por um lado esta idéia 

evidencia que o aluno reconhece haver muitas e diversas fontes de aprendizagem, por outro, revela 

a expectativa de que o aprendizado escolar seja dinâmico, prazeroso e divertido.  

A idéia de uma sala de cinema projeta, também, a expectativa de aprendizados 

“...mediadores de formas de fixar a realidade e de posições subjetivas...” (HERNÁNDEZ, 2005, p. 

39), sugerem a possibilidade de que os alunos possam sentir e viver “suas representações sobre si 

mesmos e sobre os outros” (p. 38) através de manifestações, experiências e vivências que tenham 

valor formativo e sejam facilitadoras do processo de construção de suas identidades.  Através do 

desenho imaginado o aluno sugere um aprendizado menos enfadonho, talvez menos repetitivo, um 

cenário em que professor e aluno podem elaborar o aprendizado pela negociação, estimulados “a 

partilhar significados, necessidades e experiências” (HERNÁNDEZ, 2005, p. 34).  

Na Escola B, os desenhos de espaços imaginados apresentam o espaço sala de aula sem a 

ênfase com que este espaço aparece nos desenhos de espaços reais. A sala de aula aparece, na 

maioria das vezes, entre quadras e fachadas. Salas de computadores, ou informática como chamam 

estes alunos, são representados também. (desenho N° 3) Estas representações chamam a atenção 

para o fato de que o conceito de sala de aula se expande ao integrar outros ambientes de 

aprendizagem que podem incluir tanto uma sala de cinema – como no exemplo anterior – como 

salas de tecnologia avançada.  

A única sala de aula dos desenhos de espaços imaginados da Escola B é feita por uma 

menina. Esta sala é limpa, sem pichações, não tem carteiras para os alunos/as e nem mesmo uma 

mesa para o professor. A sala tem portas, janelas, mas o quadro negro está em branco.  (desenho N° 

21)  

Este desenho evoca relações com o conceito de imaginação, conforme elaborado por 

Castoriadis. A imaginação, a partir de uma realidade presente cria uma nova realidade, ou seja, o 

espaço representado por esta aluna tem como referência a sua sala de aula, fruto de uma experiência 

real, vivida. A imaginação não pode ser considerada como uma cópia fiel da realidade, nem mesmo 

como uma invenção que está completamente livre da influência do real, mas como um reflexo 

criativo da realidade. Segundo o autor, a imaginação pode ser considerada como “a capacidade de 

por uma imagem, a partir simplesmente de um choque” podendo este choque ser criado a partir do 



nada, já que o choque concerne nossas relações com alguma coisa já dada externamente ou interna 

(CASTORIADIS, 1999, p. 262).  

Se, por um lado, o espaço de sala de aula vazio reduz ou até mesmo anula simbolicamente a 

autoridade do professor, por outro, cria uma possibilidade de trânsito entre as pessoas que habitam o 

espaço, intensifica relações, sugere aproximações ao representar um espaço simbolicamente aberto, 

livre, sem carteiras e sem objetos que possam se interpor entre alunos e professor. Projeta a 

expectativa de relações mais amplas e horizontais em sala de aula ao mesmo tempo em que 

desverticaliza, desmistifica, e dispersa o sentido de autoridade do professor.  

5.2 Quadra de Esporte: espaços reais ou imaginados?  

Ao entrar na Escola A para os encontros com os grupos focais e mesmo nos dias em que ia a 

escola para fazer registros fotográficos, acompanhar alguma atividade ou conversar com os alunos, 

chamava minha atenção o movimento constante na quadra de esporte e no ginásio. Lembranças, 

fotografias e anotações de um espaço sempre cheio e movimentado. Tenho a impressão de que a 

quadra nunca ficava vazia e o trânsito era contínuo e intenso. Alunos conversando ou brincando e, 

aqueles que não jogavam, assistiam aos que participavam dos jogos.  

Os desenhos dos espaços reais e as entrevistas com os grupos focais confirmam minhas 

impressões e lembranças. A quadra de esporte se constitui um espaço identitário, relacional que se 

completa pela fala e ações do cotidiano, lugar caracterizado pela “troca alusiva de algumas senhas, 

na convivência e na intimidade cúmplice dos locutores” (AUGÉ, 1994, p. 73).  

A “quadra de esporte” nos desenhos de espaços reais da Escola A evidencia informações 

intrigantes. De um total de nove desenhos, seis são representados por meninas e apenas três, por 

meninos. Esta informação é intrigante porque contradiz o senso comum, isto é, a idéia de que os 

meninos não apenas tem maior interesse, como também se preocupam mais com este tipo de espaço 

e práticas na escola.  

Recorrendo às falas dos alunos nas entrevistas, destaco o comentário de uma aluna que 

explica porque escolheu desenhar a quadra de esporte. Para ela a quadra e o ginásio guardam e 

preservam vivências especiais, quase segredos. Embora sejam considerados espaços 

predominantemente coletivos, abrigam transgressões sociais e ocultam ações individuais que 

desafiam normas ou práticas recomendadas pela escola. São espaços vividos, significativos porque, 

como disse essa aluna, “tem muita história para contar, não só de mim, mas de muitos alunos que 



para aprontar e ninguém ver, ia para o ginásio”. Histórias para contar e mistérios escondidos 

explicam a escolha dessa aluna: “... então a melhor parte que eu mais gosto é o ginásio mesmo”.  

Outro desenho que destaco é o de uma menina que escreve no verso da folha “este desenho 

retrata a parte da escola que me chamou mais atenção, porque se percebe que tem muitas pessoas 

o tempo todo”. (desenho N° 19) Minha observação anterior sobre este espaço, sempre cheio e 

movimentado, se confirma nas palavras desta aluna.  

Nos dois grupos focais da Escola A, os alunos rapidamente se deram conta de que nos 

desenhos de espaços reais havia uma marcante preferência por quadras de esporte. Esta relação se 

estabelece de maneira explícita, fica claro “que todos gostam muito do ginásio, porque o que mais 

teve aqui foi desenho do ginásio”. Eles atribuem esta preferência por desenhos de quadras de 

esporte ao fato de que alguns alunos/as “levam muito a escola mais pelo esporte, eles não levam 

muito a escola assim para estudar não, para eles, a maioria, o que eles gostam é o lazer”.  

Não houve, nos comentários desses alunos, uma consideração da quadra de esportes como 

espaço que também prepara para uma profissão. A relação constante que faziam aqueles que 

polarizavam lazer/estudo era no sentido de incluir o espaço das quadras de esporte como espaço 

apenas de lazer.   

Nas representações dos espaços imaginados da Escola A constatei que de 23 desenhos, 12 

representam quadras de esporte, piscinas e ainda, cantinas. A Escola A tem, na realidade, três 

quadras de esportes. Porém, para os alunos, a escola deveria ter mais quadras. Em um dos desenhos, 

uma aluna inclui um texto com a observação de que gostaria de uma “quadra de vôlei com 

cobertura, banco de reserva e espaço para  torcida”. Outro menino destaca que em seu “colégio 

imaginário” a escola teria mais esporte e mais lazer para os alunos. (desenhos N° 20 e N° 21)  

A forte relação entre lazer e esporte e, além disso, entre lazer e convivência é freqüente entre 

esses alunos. Sem me deter longamente nos desenhos que representam “espaços de lazer e 

convivência”, destaco que nos 8 desenhos desse grupo aparecem piscinas com escorregadores, 

mesas com bancos no pátio central, cantina mais ampla e, ainda, um espaço com árvores e bancos. 

Em um desenho de uma cantina, uma menina destaca que este espaço deveria ter “mesas e cadeiras, 

para que nos sentíssemos mais à vontade”. (desenho N° 9) A torcida, os bancos, as árvores e a 

cantina parecem favorecer uma imagem que expõe expectativas de uma escola que possa oferecer 

melhores condições de entrosamento e convívio através de atividades coletivas e informais.  

Ao discutirem sobre os desenhos que se referem ao grupo “espaços de lazer e convivência”, 

os alunos do primeiro grupo focal (Escola A) dizem que “a gente precisa também se divertir, não é 

só estudar”. Em resposta a esta afirmação uma aluna se contrapõe dizendo que alguns espaços 



representados não são necessários na escola. Novamente, a contraposição entre lazer e estudo, entre 

brincadeira e trabalho ganha atenção.  

Para esta aluna, a academia desenhada pela colega é desnecessária, já a piscina, continua ela, 

“até que eu concordo, porque para gente praticar exercício, natação, até que é mais em conta...”, 

[mas, pensando bem] “...uma escola não deveria ter umas coisas que estão mostrando aqui”. Outro 

aluno manifesta seu apoio à idéia de que uma piscina até que “é legal...”, mas  concorda com a fala 

da colega e insiste na crítica, uma “academia, quadra... Para que mais quadra?... Quadra já tem 

demais!”.  

Na Escola B, de 21 desenhos de espaços imaginados, 17 representam quadras de esporte. As 

quadras aparecem entre salas de aulas, corredores, bibliotecas e cachoeiras. Nas discussões dos 

grupos focais os alunos destacam, com veemência, a necessidade desses espaços porque as aulas de 

educação física são dadas num parque perto da escola, para onde eles se deslocam a pé.  

A este respeito, uma aluna que participou do primeiro grupo focal (Escola B) ressaltou que 

os desenhos de espaços imaginados propõem “o que realmente a gente precisa na escola...”. Ela é 

enfática ao dizer que “quadra de esporte, é um espaço que a gente não tem, o espaço de ambiente 

da gente é muito pequeno, o convívio assim, para as pessoas, pode até ser bom, mas o espaço..., é 

pequeno”. A aluna preocupa-se com a necessidade de segurança, argumentando que é importante 

para a escola e, principalmente para os alunos, “ ter quadra, a gente estar praticando esporte, não 

estar precisando sair da escola..., porque sair da escola é perigoso para os próprios alunos”. Além 

de sair da escola, os alunos caminham várias quadras “atravessando avenidas e, muitas vezes nem 

todo o grupo da sala fica acompanhado do professor”  

Em sintonia com idéias apresentadas e discutidas no primeiro grupo focal, um aluno que 

participou da segunda entrevista (Escola B) comenta que o problema mais grave da escola é a falta 

de espaço. É com a intenção de contornar a falta de espaço que alunos e professor se deslocam até 

um parque próximo da escola para as aulas de educação física, conforme comentei acima. De 

maneira geral, os alunos evitam esta aula porque discordam da alternativa criada pela escola. Além 

de considerarem perigoso e inseguro esse deslocamento para as aulas de educação física, como 

vimos na referência anterior, argumentam, também, sobre o tempo que gastam nesse trajeto 

ocasionando uma redução do período de aula.  

Dentre os muitos desenhos que retratam quadras de esporte, nos grupos focais os alunos 

destacaram, também, desenhos que oferecem outras alternativas de espaço. Uma aluna ao explicitar 

sua preferência pelo desenho (Nº 1), explica que considera aquele desenho especial “porque tem 

vários espaços, além de ter uma quadra, piscina, também tem biblioteca e tem teatro”. A aluna 



justifica sua escolha esclarecendo que considera importante que os alunos tenham “outras opções 

de lazer, ao invés do esporte”. Uma colega reforça esta posição ao dizer que também escolheu este 

desenho (Nº 1) porque considera que “não são todos os alunos que gostam de esporte...”. Explica 

que outras opções como “um teatro, uma dança... ajudam muito a cultura da escola”.  

Todos concordam que a escola deveria ter pelo menos uma quadra de esporte, mas alguns 

alunos/as insistem na importância e até mesmo na necessidade de outros espaços como teatro, 

biblioteca e sala de computadores. Sobre a biblioteca, uma aluna reivindica mais espaço para a 

biblioteca. Ela faz esta afirmação em tom de lamentação e complementa que precisamos de “uma 

biblioteca maior, a nossa é muito pequena, tem pouca variedade de livros. Livro para leitura 

mesmo... não tem muitos, são poucos...”.  

Um desenho de um aluno dessa escola chamou especialmente minha atenção. Ele imagina 

uma quadra de esporte entre morros, cachoeiras e árvores. Ao explicar a motivação para escolha 

desse espaço, o aluno argumenta que desenhou uma quadra entre cachoeiras porque:  

“... se o colégio fosse assim em um bosque, assim numa floresta, estariam ali os 
alunos convivendo com a natureza e eles aprenderiam, se conscientizariam para não 
destruir com as queimadas, as derrubadas, as desmatas. É por isso que eu desenhei. 
Através da convivência dos alunos ali, eles estariam vivendo, então eles pegariam 
até um certo tipo de afeto, de amor pelo ambiente. Ecologia! Não é porque nós 
estaríamos na natureza que deixaríamos de praticar esportes, fazer teatro mesmo, 
ou poderíamos ter vários espaços”.(desenho N° 8)  

Na sua fala o aluno reconhece a importância que uma quadra de esporte teria para a escola, mas 

deixa claro sua compreensão de que os espaços são versáteis e podem ter usos diferenciados, 

acolher uma dinâmica de atividades alternativas. Sua preferência por esses e outros espaços 

‘imaginados’ tem um vínculo constante com um tipo de vivência ecológica, localizando tais espaços 

sempre em áreas verdes e ambientes abertos.  

Em sintonia com a idéia desse aluno, Escolano (2001, p. 33) fala que a “solução ideal seria 

que a escola estivesse dentro do quarteirão de vivendas correspondentes, na zona de espaços 

verdes”. Desse modo, poderia evitar que o edifício escolar ficasse em áreas de tráfego e que a partir 

desta localização “a escola projetaria seu exemplo e influência geral sobre toda a sociedade, como 

um edifício estrategicamente situado e dotado de uma inteligência invisível que informaria 

culturalmente o meio humano-social que o rodeia”.  

 



5.3 Fachadas  

Entre quadras, salas e banheiros, o espaço fachadas destaca-se, também, pela quantidade de 

desenhos representados em ambas as escolas, tanto nos desenhos de espaços reais como nos 

desenhos de espaços imaginados. Nos desenhos de espaços reais (Escola B), a representação de 

fachadas  tem destaque, mas é nas representações dos desenhos de espaços imaginados que elas 

ganham relevância para esta discussão.  

Os alunos de ambas as escolas desenharam espaços imaginados que representavam 

ambientes existentes, porém, em melhores condições se comparados aos espaços reais das escolas. 

No entanto, chama atenção o desenho de um aluno (Escola B) ao representar como desenho de 

espaço imaginado uma fachada que, segundo ele próprio é “uma escola que ninguém queria. Ela 

tem uma cerca elétrica e um menino lá, só uma caveira, lá dependurado”. (desenho N° 19)  

Revendo o diário de campo, recordo que antes da etapa dos desenhos imaginados, expliquei 

aos alunos que poderiam inventar ou representar um espaço em condições melhores ou piores da 

que encontra-se na escola. Perguntei ao aluno se gostaria de freqüentar uma escola como a que 

imaginou e ele prontamente retrucou dizendo que uma escola assim “não seria boa”.  

Ao explicar o porque deste espaço o aluno fez o seguinte comentário,   

“Nos desenhos todo mundo quis mostrar uma escola boa para todos, mas eu não, 
coloquei uma escola como se fosse em outro regime, como em uma cadeia. Acho que 
o meu desenho seria o mais fácil de chegar nele, do que eu chegar no desenho para 
melhorar, o meu seria o mais fácil para piorar do que melhorar. Porque,  tipo..., 
tendo uma cerca elétrica como eu coloquei ali... cerca elétrica!”.  

O menino justifica que a cerca elétrica seria para “impedir que os alunos fugissem e seria 

mais fácil. Eu acho que o desenho que eu fiz chegava mais perto do que dos desenhos dos outros 

que era uma quadra, uma coisa”. Parece que a possibilidade de que a escola possa piorar – criar 

mecanismos ainda mais controladores e impositivos é a idéia que motivou este aluno a representar 

uma escola como esta.  

A imaginação projeta habilidades que os indivíduos possuem para formar representações, ou 

seja, para construir imagens mentais (FERREIRA, 1998; CASTORIADIS, 1999) acerca do mundo 

real ou até mesmo de situações não vivenciadas, mas percebidas e/ou imaginadas. Apesar da cerca 

elétrica não fazer parte do ambiente da Escola B, a imagem representada busca relações com 

ambientes ou situações reais externas à escola. A cerca elétrica, segundo o aluno, pode servir para 



impedir que intrusos invadam o espaço escolar, mas também pode ajudar a controlar e evitar a saída 

ou fuga dos alunos da escola. O aluno explicita esta idéia durante o grupo focal: “se tentar 

ultrapassar a cerca elétrica, você pode estar correndo risco de vida”.  

A supermodernidade, como destaca Augé (1994), está repleta de lugares como esses. 

Lugares onde temos a sensação de estarmos sós, lugares produzidos por deslocamentos do olhar que 

muitas vezes “empobrecem e fragmentam a existência de indivíduos que, em atmosfera de 

isolamento, apenas contemplam ou consomem em tempo real imagens de guerra, de competições 

esportivas...” e, desta maneira, favorecem “o trânsito de imagens, objetos e tecnologias, 

confundindo e transformando espaços e práticas de representação” (MARTINS, 2005, p. 140).  

Na discussão do segundo grupo focal (Escola B), os alunos deixam evidente que dos 

desenhos de espaços imaginados, somente os das fachadas seriam passíveis de serem concretizados. 

Um menino reforça esta posição ao afirmar que as fachadas seriam “um sonho possível... Eu acho 

que a  possibilidade de ter um colégio público do jeito que nós imagina,  
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com piscina, com quadra esportiva, com sala de computador... eu acho que não vai ser tão fácil!”.  

Os alunos concordam, também, que o acesso, o portão ou a porta de entrada da escola é 

muito pequena em relação à quantidade de alunos. Em relação a esta questão um aluno justifica seu 

desenho esclarecendo que “no meu pensamento ela deveria ser maior, a entrada dos alunos... Pois 

quando a gente entra, um esbarra no outro sem querer, bate na parede... É muito pequeno o espaço 

para passar, eu acho que deveria ser bem maior! Pelo tanto de alunos que tem no colégio...!”.  

Dentre as minhas anotações de campo, uma, em especial, registra minha primeira 

observação sobre a Escola B. Ao selecionar as escolas para a pesquisa, ainda não conhecia a 

localização da referida escola. Com o endereço nas mãos, saí à procura dela na expectativa de fazer 

um primeiro contato. Caminhando na rua à procura da instituição percebi, depois de alguns 

minutos, que “o nome da escola estava escondido atrás das árvores. A escola é bem fechada, com 

apenas uma entrada e parece um caixote”
1

. Durante a discussão do grupo focal uma aluna 

confirmou minha observação ressaltando em tom de indignação que “a porta de entrada é muito 

pequena, a pessoa passa e nem nota. Eu moro aqui perto desde os 2 anos e nem sabia que existia 

colégio aqui. Eu passava direto, passava direto”.  

A fachada e o edifício da Escola B contradizem a concepção de espaço escolar apresentada 

por Moser. De acordo com este autor, a escola “deveria ser o elemento dominante do conjunto de 

construções que a rodeiam, sendo o símbolo que represente o esforço em favor da cultura” 

(ESCOLANO, 2001, p. 33). O espaço para a construção de um edifício escolar deveria ser 



adequado para tal fim, não como uma construção que se assemelhasse a um palácio com fachadas 

esplêndidas, mas como espaço e construção dignos para “fazer-se da casa-escola algo que não se 

pareça uma prisão correcional” (ESCOLANO apud DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA 

ENSENÃNZA, 2001, p. 27).  

Os desenhos de espaços imaginados feitos por alunos da Escola A, também fazem 

referências explicitas às fachadas. Uma menina adiciona sentido ao seu desenho com o seguinte 

texto: “não quero um colégio que mais se parece com uma prisão”. No desenho, a aluna retira as 

grades – que existem -da janela de sua sala de aula. (desenho N° 5)  

A organização dos desenhos de espaços imaginados (internos e externos à sala de aula) 

exclui o desenho de um aluno que não se encaixava nesta organização. O desenho representa  

o mural localizado na parede lateral do ginásio (Escola A). O mural chamou minha atenção desde a 

primeira visita a escola. Fiz vários registros desse espaço em diferentes momentos da coleta de 

dados em que visitei a escola. (figura 12)  

1  

Anotação feita no diário de campo na primeira visita a Escola B no dia 18/06/2004.  

Obtive as primeiras informações sobre o mural através dos alunos/as e, posteriormente, 

através de uma professora que disse conhecer a história da escola, pois trabalha ali há mais de 20 

anos. No segundo encontro para coleta dos desenhos surgiu a oportunidade de perguntar sobre o 

mural. Ao chegar em casa registrei no diário de campo a conversa que tive com os alunos. O 

assunto começou quando um aluno mencionou que as pichações nos muros externos da escola a 

deixavam “feia”, com um aspecto de descuido e descaso. A conversa sobre pichação despertou o 

interesse dos alunos que passaram a falar sobre o mural. Anotei em meu diário:  

“Um aluno fez comentários sobre o mural do pátio, dizendo que gostava dele. 
Resolvi então perguntar quem tinha pintado. O menino explica que devido as 
pichações que os alunos faziam nas paredes da escola a diretora contratou um 
grafiteiro profissional para ensinar aos alunos. Os murais foram produzidos pelos 
próprios alunos com a ajuda do profissional contratado. Perguntei aos alunos se 
gostavam e se compreendiam o que estava no mural. Todos gostavam, mas não 
entendiam nada do que estava representado” 

2

.  



 

Outra anotação do diário de campo observa que as falas dos alunos estão de acordo com as 

informações oferecidas pela professora que me explicou que “devido ao vandalismo foi contratado 

um grafiteiro para pintar o mural e que antes disso uma professora de  

Segundo encontro com os alunos/as da Escola A realizada no dia vinte e quatro de setembro de 2004 e registrada no diário 
de campo.  

matemática trabalhou na parede do ginásio com seus alunos representando motivos matemáticos” 
3 

.  

O mural está representado em dois desenhos na Escola A: um nos espaços reais e outro 

desenho nos espaços imaginados. O desenho de espaços reais apresenta modificações na estrutura 

do mural, provavelmente pela dificuldade do aluno ao tentar reproduzi-lo. (desenho N° 13) Nas 

discussões do grupo focal solicitei aos alunos comentários sobre este desenho na expectativa de ter 

suas reações em relação às alterações que o desenho mostra. Um aluno claramente disse que 

discordava, que não gostava das alterações e, em seguida, uma menina completou a fala do colega 

dizendo que “os desenhos reais de lá, [do mural] são mais legais que esses daqui”. Perguntei, 

então, que compreensão eles tinham sobre o que está representado no mural e nenhum se sentiu 

confortável para responder a esta questão. Uma menina fez uma ressalva e, de certa forma, se 

justificou acrescentando que “tem alguns que dá até para a gente notar, tem um que tá escrito 

‘atitude’. Tem uma hora lá, que a gente fica observando quieta, ‘muito tempo, até que dá mais ou 



menos pra gente entender, mas tem uns que não tem como”.  

Na segunda etapa do grupo focal, agora com os desenhos imaginados (Escola A), apontei, 

então, para o desenho imaginado (Nº 6) e aguardei as observações e comentários dos alunos. A 

aprovação e aceitação do desenho é clara porque, segundo os alunos, quem o fez usou o espaço para 

“denunciar e criticar fatos e acontecimentos”.  

As falas dos alunos ampliam o significado e dão aos desenhos sentidos de “uma atividade 

essencial” no contexto da escola. Explicitam, simbolicamente, as idéias de Adams quando propõe 

que o desenho pode ser trabalhado como “um meio de exploração, investigação e percepção”, como 

instrumento que possibilita compreensão articulando sentimentos e desejos como marcas [que] têm 

um significado” (2005, p. 30-31). Uma aluna expõe esta percepção e detalha sua compreensão ao 

afirmar  que o desenho “foi uma forma criativa né?... dele, da pessoa que desenhou. Foi uma forma 

de expressar o sentimento que ele tem, porque nem todas às vezes as pessoas podem  falar... se 

falar podem magoar a pessoa, então isso foi uma maneira de se libertar, de se expressar de 

maneira clara, como o desenho explica o que ele fez”. As falas articulam e complementam o 

silêncio e as ‘vozes’ da imagem, veiculam sentimentos de denúncia e de mágoa, mas exteriorizam 

sentido de crítica e de liberdade. Outra aluna faz o seguinte comentário: “o que eu entendi do 

desenho dele é que ele queria... sei lá..., expor os pensamentos dele..., tipo liberdade de expressão 

mesmo, na forma do colégio né?, porque é onde ele tem o ensino, conhecimento, aprende e tal...”. 

Acho  

Anotação registrada no diário de campo no dia primeiro de setembro de 2005.  

que “ele queria expor isso onde ele está, onde começa o conhecimento dele que é na escola. É isso 

que eu entendi”.  

5.4 “Gostei deste desenho porque fui eu quem desenhou”  

Ao refletir sobre o desenho como objeto desta investigação, reforço a idéia de que não  

o estou tratando como uma habilidade artística e sim como uma marca carregada de significados e 

relações construídas na (con)vivência dos espaços estudados. Como marcas de significados, os 

desenhos ‘falam’ e motivam ‘falas’ que inserem os alunos nos seus espaços e experiências 

cotidianas, nos seus desejos e expectativas em relação aos ambientes da escola.  

Volto ao caderno de campo, passo os olhos por notas, observações e relatos, e me detenho 

numa anotação que chama minha atenção: as impressões registradas após o primeiro encontro com 



os alunos/as da Escola A. Faço alguns comentários sobre a entrada em sala de aula, o ambiente, a 

reação dos alunos e, continuando, escrevo: “depois de me apresentar, pedi aos alunos que falassem 

um pouco da relação que tinham com a arte. Eles utilizam a expressão “odeio desenhar” e 

relacionam imediatamente a arte ao desenho”. A professora de arte, que me acompanhava nesse 

primeiro contato e apresentação aos alunos, surpreendeume ao afirmar “que não possui nenhuma 

habilidade artística e [também] associa o desenho à arte” 
4

. A fala dos alunos e a manifestação 

aparentemente espontânea da professora me deixaram desconcertada. Me sentia flutuando, sem 

chão e sem teto, sem saber para onde olhar e muito menos o que dizer. Aos poucos, tentava me 

recompor internamente na expectativa de que alunos e professora não percebessem meu desconforto 

e, principalmente, minha insegurança e decepção pela resistência que ambos, alunos/as e professora 

tinham demonstrado em relação ao desenho.  

Adams ao discutir sobre a importância do desenho no desenvolvimento dos indivíduos se 

posiciona afirmando que “desenhar não é arte” (2005, p. 30) e acrescenta que considera um 

equívoco pensar que os desenhos de crianças e adolescentes sejam tratados como arte. Além disso, 

acrescenta que o desenho pode ser utilizado como ferramenta de aprendizagem em diferentes 

disciplinas e áreas do currículo, porque não é uma atividade natural, mas um aprendizado adquirido 

através da prática.  

Na página seguinte do diário de campo leio uma anotação sobre a relação dos alunos com o 

desenho, uma espécie de desabafo que faço para mim mesma. Esse registro, que ainda hoje me 

surpreende, traz a seguinte observação:  

4 

Primeiro encontro com os alunos/as da Escola A realizado no dia dezessete de setembro de 2004.  
“...o que mais me impressionou é que foram poucos os alunos que falaram que 
gostam de desenhar. A maioria dos alunos diz que detesta desenhar e eles são 
convincentes ao dizer que odeiam arte. Mais, eles [dizem que] sentem prazer em 
escrever e ‘pesquisar´ sobre história da arte. Isto reflete, de certa maneira, a 
formação da professora que é em História. Suas aulas, comentam os alunos, são 
sempre teóricas” 

5

.  

O diário registra, também, preocupações e dúvidas vividas naquele momento. Estava 

ansiosa e me sentia fragilizada. Afinal, planejava um trabalho no qual o desenho era o eixo central. 

Os comentários feitos pelos alunos me preocupavam bastante. Estava apenas iniciando o contato 

com os alunos, eles não sabiam do projeto e não podiam nem mesmo suspeitar que, caso 

concordassem em colaborar com a pesquisa, deveriam se dispor a desenhar. Apreensiva, registrei no 



diário a seguinte pergunta: “como pedir que desenhem se odeiam desenhar?”.  

No segundo encontro, como já explicitei no capítulo anterior, expus cuidadosamente a 

proposta da pesquisa. Detalhei etapas e procedimentos. Expliquei que desenhariam suas escolas ou 

algum espaço delas. Percebi na expressão dos seus rostos um sentimento de insatisfação. Esclareci 

que o projeto não envolveria nenhum tipo de avaliação individual ou coletiva sobre os desenhos ou 

sobre suas habilidades. O interesse da pesquisa era saber como eles pensavam, ou seja, como se 

relacionavam com os espaços escolares. Por isso, não seria necessário a identificação individual nos 

desenhos. Na Escola B a situação não foi diferente, os alunos também não gostavam de desenhar.  

No decorrer dos encontros, percebi que essa resistência foi diminuindo. Os alunos 

participaram da pesquisa e fizeram os desenhos como lhes foi solicitado. Na Escola A, dos 27 

desenhos de espaços reais, 21 estão identificados pelo  nome do aluno. Esse fato chama a atenção 

porque eles tinham a opção de não se identificarem. De um total de 23 desenhos de espaços 

imaginados, 13 trazem  identificação. Porém, na Escola B, nenhum desenho de espaço real traz a 

identificação dos alunos e apenas um, de desenhos imaginados, tem este registro.  

As entrevistas dos grupos focais contribuíram para desmistificar e diminuir a resistência dos 

alunos em relação à prática do desenho. Nas discussões, os alunos se manifestaram com liberdade 

fazendo observações e comentários, criticando os desenhos que não gostavam e destacando aqueles 

da sua preferência.  

A profusão de não-lugares é uma das características da supermodernidade, segundo Augé 

(1994). Fazendo uma analogia com a observação de Augé, penso que a escola, como uma criação 

cultural, também é produtora de não-lugares. Nas entrevistas de grupo focal  

5  

Anotação no diário de campo: primeiro encontro com os alunos/as da Escola A.  

180 

(Escola A) um aluno chama atenção para o fato de que alguns desenhos não representam pessoas. 

Tais desenhos não o interessam porque, para ele, “a escola nunca fica vazia, à noite, eu acho, 

somente..., porque nos horários de intervalo sempre tem gente, alunos jogando bola, fazendo 

atividades, indo para a biblioteca”. Observação igualmente significativa foi feita por uma aluna 

(Escola B), ao estabelecer a seguinte comparação: “o que seria do shopping sem as pessoas, dos 

hospitais sem os pacientes, dos bancos sem os clientes e da escola sem os alunos” 
6

. Para os alunos, 

são as pessoas ou eles próprios, que dão, criam sentidos para os espaços transformando-os em 

lugares identitários. Os espaços aos quais não podemos atribuir significado, são espaços destituídos 

de relações.  



Um aluno da Escola A chamou a atenção para o fato de que “os lugares que a gente não vai 

muito, ninguém desenhou”. Perguntei, então, quais eram os lugares que eles não freqüentavam. A 

resposta veio rápido: “o auditório, a gente não vai muito, quase ninguém desenhou, só o 

laboratório de informática, o lugar que a gente vai, o lugar que todo mundo gosta, agora os 

lugares que muita gente não gosta, ninguém desenhou”. Poderia dizer que neste estudo, a relação 

entre desenho e ‘lugar de afeto’ chegam a um mesmo espaço. Os desenhos de espaços reais e de 

espaços imaginados são desenhos de lugares de afeto, de lugares onde as vivências deixam marcas 

de sentido e significado. Há, também, ‘lugares de desafeto’ mas, nestes casos, a fala reforça o afeto, 

o que falta ‘para gostar mais’, para estar ‘mais integrado’ com e nos espaços escolares.  

Nas duas sessões de grupos focais os alunos destacaram o desenho de um colega que retrata 

uma fachada interna do pátio central da escola (A). Os dois grupos selecionaram esse trabalho (Nº 

12) por considerá-lo, segundo palavras de um aluno, “um desenho bem elaborado, uma questão 

assim, ficou parecendo um quadro mesmo”. Outra aluna reiterou essa avaliação afirmando que esse 

foi o desenho “que mais se destacou, porque ele ficou perfeito, muito real”. A representação ‘real’ 

do ‘real’ – o desenho figurativo – recebe distinção dos alunos. A este desenho os alunos atribuem 

‘qualidades artísticas’ (“ficou parecendo um quadro mesmo”), ou seja, reconhecem que algo o 

distingue, que um tipo de resolução técnica o diferencia.  

Este exemplo evidencia a percepção dos alunos para uma questão formal, técnica. Todavia, 

os desenhos avaliados como mais atraentes, interessantes ou impactantes têm relação com os 

significados e funções dos espaços representados. As marcas feitas pelos colegas através dos 

desenhos ganham sentido como relações identitárias, evocadas ou atribuídas aos espaços.  

6  

Fala de uma menina no segundo encontro com os alunos/as da Escola B no dia vinte e sete de outubro de 2004.  

Ao avaliar os desenhos de espaços imaginados da Escola A, um aluno afirma que “os desenhos em 

geral são bons porque estão desejando uma cantina melhor, estão desejando, por exemplo, um 

colégio com menos grades, banheiros melhores, bebedores...etc.” Outra menina comenta que “os 

desenhos estão mostrando a necessidade de todos os alunos, todo mundo tem direito de ter uma 

cantina  melhor, um bebedor mais higiênico...”. Estas falas exemplificam um posicionamento dos 

alunos no qual o desenho ganha importância como mediador de desejos, expectativas e aspirações 

para suas vidas na escola. O desenho ‘fala’ por eles, aponta as carências e denuncia os maus tratos 

em relação ao ambiente escolar.  

Nas falas dos alunos da Escola B o espaço banheiro ganha destaque, mas somente um aluno 



retrata o banheiro nos desenhos de espaços reais. (desenho N °6) Através dos grupos focais percebo 

que espaços não-desenhados têm importância no sentido de uma presença não desejada. O espaço 

existe, mas sua (má) condição não favorece sua representação. Uma aluna explica que ninguém se 

interessou em desenhar o banheiro porque “é a parte mais acabada da escola, à parte que as 

pessoas menos visitam, porque é o lugar mais sujo, mais largado, mais estranho da escola”. Outro 

aluno complementa e reforça a crítica da colega explicando que ninguém se interessa em “mostrar 

um lugar assim tão destruído igual ao banheiro. Os colegas preferem “mostrar o que tão vendo 

constantemente”. Para os alunos, o banheiro é um “lugar insignificante” e, como diz um menino em 

tom de sarcasmo, “é um lugar tão insignificante que na hora de desenhar ninguém lembrou dele”. 

Insignificante, porém importante na hora de recriá-lo, de refazê-lo conforme desejos reais de 

reconstrução.  

Um aluno que havia representado um banheiro limpo e asseado, pediu para considerar  

o fato de que a conscientização acerca das condições dos espaços escolares também deve recair 

sobre funcionários e direção da escola, e sobre o governo. Em suas palavras, conforme destaquei 

anteriormente, se este espaço fosse mais cuidado “até o humor das pessoas ficaria melhor; se vai 

[aos banheiros] e não tem problema de pegar uma doença, de pegar uma torneira contaminada, de 

assim... você fica mais seguro até! Banheiro sujo é nojento! Até as pessoas não usam o banheiro da 

escola... não usam o banheiro porque ele é sujo”.  

Considerando as falas dos alunos (Escola B) e fazendo uma analogia com o conceito de 

Bauman, os banheiros são um “espaço vazio”, destituídos de interesse e de relações, espaços que 

“são, antes de mais nada, vazios de significado” (2001, p. 120). O termo “espaço vazio” cunhado 

por Kociatkiewicz e Kostera se refere também a espaços não-colonizados, isto é, “sobras de 

projetos arquitetônicos”. Neste sentido, espaços não-colonizados ou “sobras de espaços 

arquitetônicos” são espaços ociosos, abandonados ou repudiados porque não têm uma função no 

cotidiano das pessoas, porque não agregam interesse social.  De acordo com a descrição de uma 

aluna, o banheiro da escola (B) é um lugar “apertado..., aquela janela que dá medo, é um 

buraquinho lá que dá para sair para o outro lado da rua”, lugar que assusta e intimida. Lugar que 

deveria ser diferente, modificado, alterado.  

Na entrevista do segundo grupo focal na Escola A, vários alunos selecionaram seus próprios 

desenhos atribuindo a eles qualidades positivas ou peculiaridades. No entanto, dois alunos foram 

específicos ao comentar seus trabalhos. Uma menina observou que os desenhos estavam bons 

porque cada colega desenhou o espaço que mais gosta. Mas, fazendo uma pausa... se sentia 

obrigada a destacar apenas um desenho (Nº 24) como significativo e especial, “especificamente, 



porque foi eu que desenhei...”. Outra aluna observou que haviam sido muitos os desenhos do 

ginásio e isto provavelmente se devia ao fato de que muitos alunos gostam daquele espaço. Mas 

apesar da variedade de desenhos de ginásio e quadras, ela destaca que “o que eu gostei mesmo foi o 

número N° 4, que foi  eu quem desenhou...”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6  

Lugares de Conclusão e Frestas para Indagações  

É bastante conhecida a preocupação de mestrandos e doutorandos, às vezes corroborada por 

orientadores, sobre o capítulo de conclusão como uma das etapas mais difíceis e complexas da 

feitura de uma tese ou dissertação. A escrita registra e, de certa maneira, formata o pensamento 

sobre o papel, “exterioriza o que em certo sentido é interno; nos distancia da implicação 

recentemente vivida com os elementos de nosso mundo” (VAN MANEM, 2003, p. 142).  

Vivendo esta etapa do trabalho me sinto atravessada por conflitos e inseguranças na busca 

de uma maneira de re-visitar, mesmo que em forma de síntese, aspectos e momentos desta 

investigação. Como explicitar e articular percepções, sensações, sentidos e significados descritos, 

selecionados e construídos a partir de observações e vivências no espaço escolar? Como essas 

vivências construídas com alunos e em diálogo com perspectivas teóricas, conceitos e reflexões, 

podem mostrar, de maneira clara e coerente, as qualidades e relevância dos elementos que se 

articulam num capítulo de conclusão?  

Sinto na pele as palavras de Van Manem ao explicar, com rara lucidez, que “escrever nos 

ensina que é o que sabemos e de que modo conhecemos o que sabemos. Quando nos 

comprometemos com o papel, nos vemos refletidos no texto” (2003, p. 143). Em meio a estas 

dúvidas e reflexões decidi, motivada pelo exemplo de Escolano (2001), visitar as escolas que havia 

freqüentado quando estudante no Rio Grande do Sul. Esta decisão foi possível em razão do período 

de recesso de fim de ano que passei na minha cidade natal.  

Escolano conta que, ao completar cinqüenta anos, visitou a escola que havia freqüentado 

durante a infância. Dentre várias observações, registros e comparações que instigaram sua memória, 

comenta que o “edifício havia sofrido notáveis transformações ao ser adaptado, por sucessivas 

reformas…” (2001, p. 21).  

Faço uma pausa e me pergunto: por que visitar as escolas no momento em que me debato 

para escrever o capítulo de conclusão? Aos poucos vou me dando conta de que, além do exemplo de 

Escolano, a decisão de visitar as escolas surge da necessidade de refletir sobre  

o percurso de pesquisa trilhado até aqui, de afinidades e lembranças que emergiram nesse processo 

e ampliaram referências espaciais, sociais e afetivas que estavam adormecidas, (quase esquecidas), 

da expectativa de ver e observar as mudanças feitas nas escolas que freqüentei depois destes quase 



oito anos desde que concluí o Ensino Médio. Esta decisão reflete, também, a situação que vivenciei 

após a conclusão da coleta de dados quando fui informada sobre a grande reforma sendo realizada 

na Escola A.  

A reforma estava acontecendo em pleno período letivo, causava muitos transtornos e irritava 

professores e alunos. As aulas quase foram suspensas porque ruídos, poeira, cheiro de cimento, 

argamassa e tinta, assim como o trânsito de trabalhadores, eram incompatíveis com a rotina das 

atividades escolares. Na Escola B, retornei para uma visita e também fui surpreendida com a 

reforma, já concluída, que havia sido feita entre junho e agosto de 2005, período em que os 

professores da rede pública estadual estiveram em greve.   

O fato de estar trabalhando com a questão do espaço escolar chamava minha atenção para as 

reformas que, em ambos os casos, alteravam os espaços. Essas alterações certamente motivavam e 

configuravam novas percepções e relações dos alunos com o espaço escolar. Passei, então, a 

acompanhar e registrar as transformações que surgiam das reformas (Escola A), observando e 

comparando-as com as representações de espaços reais e imaginários realizados pelos alunos/as nos 

desenhos.  

Quando estudante gostava de freqüentar a escola e tinha uma relação afetiva com aquele 

espaço, mas não recordo de ter sido solicitada, ou meus colegas, a desenhar a escola ou algum de 

seus espaços, e muito menos a imaginar um espaço diferente daquele. Estas inquietações, aliadas à 

necessidade de interpretar sentidos e significados do espaço escolar representados pelos alunos 

através de desenhos -espaços agora alterados pelas reformas -, me fizeram re-pensar e também re-

viver significações afetivas e agora profissionais relacionadas ao espaço escolar.  

Estudei em duas escolas muito diferentes. A que freqüentei até os quatorze anos era uma 

escola particular. As salas de aula eram grandes, com janelas amplas que arejavam e deixavam 

iluminado o ambiente. O pátio tinha uma grande área verde, as quadras de esporte eram bem 

instaladas e o auditório bem equipado. A outra, uma escola pública, era simples e acanhada. As 

salas de aula eram pequenas, apertadas e com pouca ventilação. Não havia um pátio coberto e a 

escola não tinha quadra de esporte nem auditório.  

Ao re-visitá-las, anoto várias mudanças. A escola particular, de salas grandes e bem 

arejadas, abriga hoje uma universidade. Em decorrência do decréscimo e até mesmo da falta de 

alunos a escola foi vendida para outra instituição educacional. Seus espaços ainda são amplos e bem 

conservados, o auditório está equipado com aparelhos e recursos tecnológicos sofisticados.  

Na escola pública as mudanças foram poucas e tímidas. Em função da crescente demanda de 

matrículas, novas salas de aula foram construídas e a fachada foi reformada, ficando mais visível. O 



prédio ganhou pintura nova. Mas a escola continua com instalações simples, salas pequenas, 

apertadas, sem pátio coberto e sem quadra de esporte.  

As reformas das escolas A e B também representam melhorias, mas meu interesse era saber 

se tais mudanças sugerem ou se aproximam de desenhos das escolas imaginadas pelos alunos/as. 

Uma menina da Escola A comenta que “apesar do pessoal gostar muito da escola, eles [colegas] 

queriam que ela  fosse  diferente”. Através de desenhos, textos e falas fica evidenciado esse ‘gosto 

pela escola’ e particularmente por certos espaços aos quais os alunos atribuem maior valor afetivo.  

Os ‘espaços de lazer e convivência’ e os ‘espaços de higiene’, no caso da Escola A, exemplificam 

esse valor.  

A condição que caracteriza as escolas A e B reflete, de maneira geral, a condição das escolas 

brasileiras. Ao analisar os espaços arquitetônicos da escola, Tavares  argumenta que “a lógica da 

sociedade brasileira, estruturada historicamente em função de uma profunda desigualdade 

econômico-social, manifesta-se também na organização de uso dos espaços e em sua distribuição 

igualmente desigual das instituições educativas no território urbano” (2003, p. 50). O “discurso da 

racionalização”, assim caracterizado pela autora, tenta justificar  

o empobrecimento do espaço escolar, ou seja, os grandes e luxuosos prédios de ontem, hoje dão 

lugar a prédios padronizados, precários, que com freqüência localizam-se em locais inadequados 

para sua instalação. A Escola B é um exemplo dessa condição, conforme discuto no decorrer deste 

trabalho.  

Localizada no centro da cidade, essa escola não possui quadra de esportes, espaço 

imaginado pela maioria dos alunos/as. O discurso da racionalização do espaço não passa 

desapercebido desses alunos. Durante o grupo focal um menino destaca, com descrença, que  

“o máximo que eles podem construir, é este tipo de colégio, colégio pequeno, sem área de lazer e 

sem muito recurso”. Não há em sua fala expectativa de mudanças substanciais na estrutura espacial 

da escola. Segundo outro aluno, para conseguir os espaços das escolas imaginadas seria necessário 

“reconstruir uma escola maior, um lote bem maior para reconstruir tudo que tá precisando”. Além 

da necessidade da quadra de esportes, espaço insistentemente almejado pelos alunos, a reconstrução 

de “tudo que tá precisando” inclui não apenas outros ambientes tais como salas maiores e 

banheiros melhores, mas uma ambientação que integra, através de áreas verdes, a escola e a 

natureza.  

Apesar da pequena área e da precariedade do prédio da Escola B, um aluno transferido de 

uma escola do interior comenta que mesmo com todos esses problemas detectados e discutidos 

pelos colegas a Escola B “é tudo, nossa, dois andar, tudo, totalmente diferente, então tipo assim, 



tem as turbulências aqui dentro, mas eu acho que em certos pontos é bom, eu acho bom”. Para ele, 

em comparação com sua escola anterior, esta “é uma mansão”.  

O espaço pequeno facilita o controle e favorece a ordem disciplinar. Durante o trabalho de 

campo na Escola B raramente encontrei alunos/as caminhando nos corredores. Eles estavam sempre 

dentro das salas de aulas ou, se não, na porta das salas, especialmente quando acontecia a troca de 

professores. Pareciam mais organizados e menos agitados que os alunos/as da Escola A. Os espaços 

amplos e generosos da Escola A dificultam o controle dos alunos/as. Eles transitam de um lado para 

outro no período das aulas e a presença deles no pátio central, onde se situam as quadras, é 

freqüente.  

A quadra de esporte é espaço ‘indispensável’ para os alunos/as da Escola B. Indispensável 

porque inexistente. Na Escola A este é um espaço intensamente praticado e vivido. A quadra e o 

ginásio de esportes são espaços onde acontecem relações, interações e, ainda, transgressões, 

conforme análise anteriormente apresentada. Pode-se dizer que é um “lugar-trânsito, repleto de 

singularidades de seus protagonistas, principalmente pelos estudantes, que ao reinventarem-no 

como seu espaço instituem nele outras dimensões materiais e simbólicas” (TAVARES, 2003, p. 

55). Os desenhos, registros no diário de campo, as falas e discussões dos grupos focais são 

evidências desta afirmação.  

Na busca por minimizar a “distância da implicação recentemente vivida com os elementos 

de nosso mundo”, como sugere Van Manen (2003, p. 142), por aproximar-me, sob várias 

perspectivas, do meu mundo de pesquisa, solicitei a professores da rede municipal e estadual de 

ensino participantes de um curso atualização, em Goiânia, que também fizessem um desenho de 

uma escola imaginada, diferente daquelas onde trabalhavam.  Sem a pretensão de incluir esses 

desenhos como objeto de análise nesta pesquisa, esse material abre uma fresta na minha discussão 

através da qual posso também refletir sobre o olhar dos professores para o espaço escolar.   

Nos desenhos dos professores percebo uma ousadia que se aproxima das expectativas 

sugeridas também pelos desenhos dos alunos. Os desenhos mostravam espaços amplos, ateliês para 

o ensino e prática da arte, quadras, espaços de lazer, hortas e muitas áreas verdes. Os professores 

vinculam as mudanças espaciais às necessidades de um novo currículo para estas escolas. 

Atividades complementares e a extensão do período de permanência na escola foi uma preocupação 

central desses professores.  

Depois de observar os desenhos produzidos pelos professores retornei aos desenhos das 

escolas imaginadas pelos sujeitos desta pesquisa. Dos 44 desenhos imaginados (Escola A e B), 

todos representaram uma escola diferente da real. Entretanto, estes espaços imaginados mantêm 



forte ligação com os espaços da escola real. Conforme comentário de uma menina sobre os 

desenhos imaginados (Escola A), “o pessoal não mudaria o colégio inteiro, mudariam só algumas 

partes. Por exemplo, colocariam piscina, mudariam os banheiros,  

colocava mais higiene. Mas enfim, eles não mudariam o colégio por completo, só colocariam 

alguma coisa a mais para melhorar o colégio”.  

A expressão “melhorar o colégio”, na fala da aluna, indica que apesar de muitos problemas 

encontrados na Escola A -problemas de espaços reduzidos, com pouca ventilação e iluminação 

inadequada, manutenção precária e necessidade de renovação de áreas e elementos estruturais 

(portas, fechaduras, janelas, torneiras, etc.) -a escola continua sendo um espaço que não desagrada 

totalmente aos alunos. A intensidade com que certos espaços permitem que relações sejam 

construídas parece ser um critério que define o olhar dos alunos sobre os espaços escolares. Alguns 

espaços se tornam lugar de troca de confidências, de compartilhar segredos.  

Refletir sobre o espaço escolar, partindo do real e buscando o imaginário é inserir esse 

espaço numa condição pós-moderna. A pós-modernidade nos possibilita imaginar mundos 

diferentes daquele que vivemos e as imagens que vemos e que criamos contribuem para esta ação. 

A cultura visual como um campo interdisciplinar (re)produz experiências dos e para os seres 

humanos e através delas eles podem produzir significados, sentidos visuais, podem posicionar-se 

como sujeitos ‘criadores’ de espaços na escola.  

Reconhecer que vivemos inundados em uma quantidade variada de imagens é um passo para 

compreender a cultura visual. Buscar compreender como as imagens afetam nossas visões de 

mundo – sobre nós, sobre os outros, sobre as coisas e relações – é a tentativa ampliada que orientou 

este trabalho. Olhar refletidamente sobre o mundo escolar que cerca estes alunos, buscar suas visões 

e falas sobre o contexto foi minha preocupação chave.   

Acercar-me de desenhos de espaços escolares é privilegiar visualidades cotidianas, vividas e 

inter-atuantes na vida de cada um deles. Conforme Martins (2005, p. 141) a cultura visual não 

“procura entender os objetos como signos, como códigos a serem decifrados, mas como modos de 

pensamento construídos a partir de sintonias e interpretações” que surgem através das experiências 

cotidianas.  

Vivendo em uma cultura permeada de imagens visuais com efeitos que excedem muitas 

vezes certas intencionalidades, as imagens produzem em nós raiva, curiosidade, alegria, desprezo e 

confusão. Nos produzem, por assim dizer, nos contextos em que vivemos. Uma única imagem pode 

servir a vários propósitos, significar coisas variadas para pessoas diferentes.  

Os desenhos nos mostram uma diversidade de sentimentos e experiências de um grupo 



especifico, em momento e espaço específicos. Essa particularidade aponta para a importância de ver 

delimitado um campo de percepção que afeta direta e diariamente a vida dos alunos. A idéia de que 

a imaginação é uma função da alma, defendida assim por Castoriadis também é produto de uma 

sociedade. Foi através da imaginação que os alunos/as puderam criar outras realidades, transformá-

las e recriá-las. A proximidade com a realidade – fato que configurou as representações dos espaços 

imaginados -não silencia o imaginado, mas coloca-o em diálogo com ela. Para Castoriadis “é 

porque há imaginação radical e imaginário instituinte que há para nós realidade” (1999, p. 242). Isto 

significa que a idéia de imaginação vem antes da distinção do real e conseqüentemente não surge do 

nada.  

Os espaços imaginados pelos alunos/as são lugares onde eles gostariam de estabelecer 

relações com o mundo e com as pessoas e ainda “praticar este espaço, isto é, torná-lo lugar pela sua 

vivência e modos de usos” (TAVARES, 2003, p. 58). Eles atribuem sentidos aos espaços que 

desenham, destacam formas de convivência e de aprendizagens. Imaginam uma escola sem grade e 

com isso sinalam abertura e vontade de uma escola que abrigue outras lógicas, que estabeleça 

vínculos com o mundo externo a ela, que se distancie de seu papel controlador. A escola desenhada 

com cerca elétrica e identificada como aquela que ‘ninguém quer freqüentar’, reforça, por oposição, 

esta mesma idéia.  

Poder conviver, conversar, socializar são idéias que vêm desenhadas através da inclusão de 

piscinas, cantinas, áreas com bancos e quadras de esportes. Vista como um espaço sócio cultural à 

escola é lugar de histórias, memórias e, ainda, como sugere etimologicamente a palavra escola (do 

grego skholé), um lugar do ócio (TAVARES, 2003). Teatro, cinema e dança são exemplos de 

outros espaços nos quais os alunos negociam e localizam suas vivências na escola, criando um ócio 

produtivo para as experiências da instituição.  

O espaço escolar como meio de organização e relação social também é criação da sociedade. 

O individuo como ser atuante na sociedade participa das criações imaginárias sociais. Nada 

acontece e se articula fora da sociedade, é ela que dá sentido a vida “sentido de sua existência e as 

maneiras de fazer da sociedade considerada, e o sentido do mundo como totalidade” (Castoriadis, 

1999, p. 284). Portanto, ao imaginar seus espaços os alunos/as criaram um mundo próprio, um 

mundo midiatizado pela sociedade, pelas convenções, tradições e expectativas da sociedade em que 

vivem.   

Como se refere Escolano, o espaço escolar ou, a arquitetura escolar, “é um elemento cultural 

e pedagógico não só pelos condicionamentos que suas estruturas induzem [mas principalmente] 

pelo papel de simbolização que desempenha na vida social” (2001, p. 33). Através dos desenhos e 



falas os alunos refletiram sobre certos padrões de comportamento em relação à escola – não cuidar, 

pichar, sujar, negar-se ao uso... – que questionam, julgam e criticam. Ao mesmo tempo, os 

condicionamentos que a existência precária de certos espaços induzem (banheiros, vestiários, etc.) 

‘ensinam’ e evidenciam uma necessidade de conscientização e de trabalho colaborativo para a 

‘melhoria’ do espaço.  

O papel de simbolização que certos espaços exercem (ginásio, quadras de esporte, áreas 

verdes...) dá novos sentidos à vida escolar, reunindo e segregando alunos, professores, funcionários 

e outros ‘responsáveis’ pela instituição. Reconhecimento, conscientização e colaboração foram os 

temas em torno dos quais os alunos ‘reviram’ sua escola. O reconhecimento das ausências e 

necessidades se impõe sobre os outros. A conscientização acerca de atitudes e comportamentos na 

escola, pela escola, criou um tipo de percepção em uníssono que parece mostrar aos alunos 

possibilidades de mudança, de transformação. Colaborar, na visão de quase todos, é o caminho para 

refazer a escola como um espaço de lugares onde a vida vive e busca ser vivida com mais 

intensidade.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A  
Tópico guia utilizado nas entrevistas focais da Escola A e Escola B.  

TÓPICO GUIA  

Entrevista com Grupo Focal 

Sujeitos: alunos do 1° ano do Ensino Médio -turno da manhã Moderadora: 
Lilian Ucker  

Objetivos da entrevista: discutir, detalhar, esclarecer e ouvir as observações 
sobre os desenhos.  

1° parte – desenhos reais (desenhos devem estar numerados).  

Tempo para observar os desenhos  

-cada aluno é convidado a fazer um comentário sobre os desenhos (em  
geral) ou sobre um desenho (em específico); -alunos podem se referir ao 

desenho pelo número; -alunos podem comentar o próprio desenho, mas não podem 
repetir o  

comentário feito por outro.  

Alunos recebem ficha para preencher com duas informações:  

-tipo de agrupamento que fariam dos desenhos; -
porque agrupou desta maneira.  

2° parte – desenhos imaginados (desenhos devem estar numerados).  

Tempo para observar os desenhos  

-cada aluno é convidado a fazer comentário sobre os desenhos (em geral) ou  
sobre um desenho (em específico); -alunos podem se referir ao desenho pelo 

número; -alunos podem comentar o próprio desenho, mas não podem repetir o 



comentário feito por outro.  
Alunos recebem ficha para preencher com duas informações:  

-o tipo de agrupamento que fariam dos desenhos; -porque 
agrupou desta maneira.  

3° parte Por que escolheram aquele espaço (desenho real). O que seria necessário para o 

espaço imaginado existir (desenho imaginado). Além do que foi desenhado o que 

imaginariam.  
 

 

APÊNDICE B  

Ficha de informação utilizada durante os grupos focais.  

Escola A e Escola B Sujeitos: alunos do 1° ano do Ensino Médio -turno da 
manhã Moderadora: Lilian Ucker  

Ficha de Informação Idade:   Sexo: M F  

Agrupamento – escrever o número dos desenhos.  

Porque estes desenhos se agrupam. 

 
 


