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       Este trabalho é o resultado de uma pesquisa feita com base em um álbum de 

fotografias. A proposta foi analisar práticas culturais por meio de fotos da escola da década 

de 40. O álbum ilustrado é da Escola Estadual Básica Jerônimo Coelho (EEBJC), em 

Laguna, Santa Catarina. Apesar de apresentar uma aparência clara de que foi guardado por 

muito tempo, conseguimos visualizar as imagens que o álbum traz. A escola foi fundada em 

1912 e o álbum foi organizado em 1947. 

 Na capa apresenta características de duas fitas, verde e amarela, que foram usadas 

para segurar as folhas do álbum, no entanto, na época da organização do álbum, havia 

passado apenas dois anos em que a segunda guerra mundial tinha acabado, e teve a 

participação do Brasil, assim vemos um grande valor patriótico. Além das fitas tem muitas 

fotos mostrando a valorização da bandeira brasileira, tais como: o sete de setembro e a 

homenagem cívica.   

 

 
Fonte: Capa do álbum de Atividades Escolares da EEB Jerônimo Coelho de 1947, (acervo das autoras, 2019) 
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Também traz fotos de danças, festas, encerramento, entrega de certificados, foto 

com o diretor, demonstração de Educação Física, bailado, pericom e hasteamento da 

bandeira, sete de setembro, e tudo isso acontecia no pátio dentro da escola. No total foram 

28 fotografias de celebrações no local.  

Cada detalhe das fotos foi colocado cuidadosamente com legenda, para ficar 

marcado as riquezas daqueles momentos. Porém, algumas fotos foram retiradas ou 

perdidas com o tempo e não são explícitas para saber identificar o que se passava. Mesmo 

assim, o álbum contempla o quantitativo 68 fotos que expressa a tradição e os costumes da 

época.  

O álbum em si traz muito a cultura da época, e percebemos que muitas coisas ainda 

continua o mesmo, como por exemplo: homenagem cívica e comemorações com danças.  

 

                  
Pericom e Bailado da Escola Estadual                        Festa junina dos dias atuais 

Básica Jerônimo Coelho (EEBJC) 

 

 
 

REFERENCIAS: Álbum de fotografias da Escola Estadual Básica Jerônimo Coelho (1947) 
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