
Capítulo 2. Tipologia: tipos e funções da fotografia escolar 

 
A câmera é meu instrumento. Através dela dou uma razão a 
tudo o que me rodeia.  

André Kertész 

 

Recuperar a discussão historiográfica sobre o assunto implica perceber a 

categorização como um desafio para o historiador. Nesse sentido, pretende-se, neste 

capítulo, trabalhar a fotografia como objeto de pesquisa, buscando identificar, a partir dos 

tipos fotográficos desdobrados da temática escolar, a formação de padrões. Considerando-

se a fotografia como uma construção social, pretende-se identificar os usos e funções 

sociais que lhe foram atribuídos no universo escolar. 

Etimologicamente, categoria é um termo oriundo do grego, e significa atributo. 

Historicamente, passou a representar um conjunto de pessoas ou coisas da mesma natureza 

ou classe com atributos em comum. Portanto, uma categoria é formada por um conjunto de 

propriedades, de características gerais. A categoria remete à graduação ou à hierarquia. 

Desse modo, categorizar pode auxiliar o trabalho do historiador, pois promove uma 

organização e sistematização da análise; no entanto, corre-se o risco de promover também 

uma hierarquização dos elementos que compõem as categorias, ou mesmo entre as próprias 

categorias. Para desenvolver o seu trabalho, o historiador frequentemente cria categorias.  

No início de sua obra “A câmara clara”, Roland Barthes (1984) reflete sobre os 

elementos que poderiam guiá-lo na análise da fotografia. Respondendo à questão retórica, 

assevera que a classificação é o primeiro passo. É preciso classificar, realizar amostragens, 

caso se queira constituir um corpus. Entretanto, conclui que, no que se refere à fotografia, 

esse procedimento é praticamente inviável, dado o seu caráter.  

Compreende-se também que o esforço epistemológico para estabelecer as 

categorias de análise e os tipos exige a percepção e a consideração dos usos sociais que, 

neste caso as imagens fotográficas produzidas sobre e pela cultura escolar, podem ser 

observados. Esses usos sociais implicam maior flexibilização, o que foge da categorização 

fechada. Para Roland Barthes, a fotografia é inclassificável:  
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As divisões às quais ela é submetida são de fato ou empíricas 
(profissionais/amadores), ou retóricas (paisagens/objetos/retratos/nus), ou 
estéticas (realismo/pictorialismo), de qualquer modo exteriores ao objeto, sem 
relação com sua essência, que só pode ser (caso exista) o Novo de que ela foi o 
advento, pois essas classificações poderiam muito bem aplicar-se a outras 
formas, antigas, de representação (BARTHES, 1984, pp. 12-13). 

Mesmo constatada a dificuldade de se estabelecer categorias, intensificada no 

caso da fotografia, verifica-se também a sua pertinência e importância para o 

desenvolvimento do trabalho posterior de análise e reflexão.  

O tipo pode ser percebido como o elemento que compõe as categorias. Um tipo 

representa uma marca, um contorno, é uma espécie de molde. Em sua dissertação de 

mestrado intitulada “Do indivíduo ao tipo: as imagens da (des)igualdade nos álbuns 

fotográficos da cidade de São Paulo na década de 1950”, Vânia Carneiro de Carvalho 

investigou a forma como o indivíduo se transformou num tipo constituído pelas 

representações fotográficas. 

O tipo também pode ser identificado como um modelo ideal que reúne em alto 

grau os caracteres essenciais ou distintivos de todos os indivíduos ou objetos da mesma 

espécie.  

Portanto, trabalhar com tipos remete a uma operação cultural e historiográfica 

de categorização. Requer estudar os traços característicos de um conjunto de dados, 

visando à determinação de tipos. Esse estudo se estrutura a partir de duas dimensões: a da 

tipologia e a do trabalho com séries documentais. Nesse sentido, percebe-se a tipologia 

como um sistema de classificação de indivíduos ou tipos no qual, em geral, procura-se 

estabelecer correspondência entre o elemento individual e o tipo com o qual ele é 

identificado.  

Barthes refere-se à aproximação da fotografia à categorização estipulada pela 

História da Arte, categorização que será tratada mais profundamente ainda neste tópico. 

Ulpiano Bezerra de Meneses afirma que, para se produzir uma “História 

visual”, um dos  

[...] pré-requisitos para que a História, sem arrefecer seus recentes compromissos 
com as “fontes visuais”, passe também a considerar a dimensão visual presente 
no todo social, seria a organização paulatina de um quadro de referenciais, 
informações, problemas e instrumentos conceituais e operacionais (inclusive 
para cruzamento de dados), relativo a três grandes feixes de questões: o visual, o 
visível e a visão (2005, p. 33). 
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Esses feixes de questões propostos por Meneses podem ser considerados 

categorias de análise a partir das quais é possível estruturar o estudo de fontes visuais, pois 

esse estudo ultrapassa a dimensão iconográfica.  

De acordo com Michel Vovelle (2004): 

Esse método de análise, baseado em ocorrências na análise fatorial de 
correspondência se propõe a criar um método de apresentação tanto para uso 
pedagógico (dentro de uma fototeca ou uma iconoteca), como para pesquisa 
(para criar ou refinar hipóteses de trabalho) (p. 99). 

Assim, conforme Vovelle, as próprias categorias não estão prontas, dependem da 

sua problemática e da sua abordagem. 

O questionamento a respeito do status da História da fotografia como um campo 

disciplinar apto a criar categorias é intenso nos Estados Unidos, e um dos mais 

empenhados nessa discussão é Douglas Nickel. Portanto, antes de classificar as imagens 

fotográficas é necessário recorrer à própria classificação da fotografia como produtora de 

uma área do conhecimento científico. Para Nickel (2001): 

Mas é a história da fotografia um campo discreto? Ou é uma área essencialmente 
interdisciplinar de estudo, e em caso afirmativo, como então ele significa em 
relação às abordagens “convencionais” da História da Arte? Ele tem suas 
próprias tradições, cânon e literatura? A fotografia é em última análise um meio? 
Um conjunto de práticas sociais? Uma tecnologia com sua própria identidade, 
única em sua capacidade imagética? Essas perguntas fundamentais enquadram 
qualquer compreensão clara do estado atual da investigação em História da 
fotografia, para decidirem não só que tipos de problemas irão ser colocados, mas 
mesmo quem é qualificado para representá-los, e que critérios são usados para 
avaliar seus resultados.  

Nickel apresenta, assim, as principais preocupações que devem nortear trabalhos 

dessa natureza.  

Recorrer às categorias obra, artista, carreira, que são oriundas da História da 

arte, não atende às demandas específicas da fotografia, de acordo com Rosalind Krauss:  

Hoje, em todo lugar, tenta-se desmantelar o arquivo fotográfico, quer dizer, o 
conjunto das práticas, instituições, relações das quais surgiu inicialmente a 
fotografia do século 19, para reconstruí-lo no quadro das categorias já 
constituídas pela arte e sua história. Não é difícil imaginar quais os motivos de 
semelhante operação, mas o que é mais difícil de entender é a indulgência para 
com o tipo de incoerência que isso produz. (p. 165) 
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Desse modo, deve-se pensar a imagem para além das categorias da arte. Deve-se 

rastrear o específico da imagem fotográfica. De um modo mais amplo, parece operativa a 

proposição de Ulpiano Bezerra de Meneses. 

A História da Arte opera a partir de certas convenções. Culturalmente as 

convenções são estabelecidas a partir de crenças religiosas, fatos históricos e referenciais 

culturais partilhados por determinados grupos sociais. 

Para desconstruir as imagens e compreender seu sentido, e para criar ou ratificar 

categorias, é necessário, em primeiro lugar, identificar as convenções cristalizadas. É 

preciso estabelecer distinção entre o conteúdo factual, objetivo e figurativo das imagens e o 

convencional, ou seja, os sentidos que lhe foram atribuídos ao longo do tempo, procurando 

identificar as permanências e, mais do que isso, os motivos pelos quais certas convenções 

se fixaram. Parece certo que identificar convenções requer um grande repertório de 

referências culturais e, metodologicamente, o trabalho com séries.  

Outro aspecto relevante para esta análise é o de estudar as atualizações das 

convenções. Os fotógrafos e artistas interiorizam as convenções de tal forma que a 

naturalização decorrente desse processo é tão forte que parece que a realidade é um 

decalque da convenção. Trabalhar a atualização das convenções também implica 

considerar a historicidade das imagens e refletir sobre como e onde elas circulam.  

Por fim, há ainda uma questão relativa à categorização do trabalho com imagens 

fotográficas que passa pela relação entre Semiótica e classificação. Ainda que não seja a 

pretensão, neste trabalho, enveredar pelos pressupostos da Semiótica, não é possível 

desconsiderar essa relação. Frequentemente o trabalho por essa vertente tende a 

desconsiderar a perspectiva histórica. Entretanto, a Semiótica ilumina alguns aspectos ao 

propor o que Ana Maria Maud (2008) chama de “vocabulário visual”. Além de, 

obviamente, propor que a fotografia se constitui como uma forma de linguagem, essa 

perspectiva reforça a idéia de que há um repertório de referências visuais acionado para 

compor os modelos que possibilitam categorizar as imagens em tipos.  

Miriam Moreira Leite (1993, p. 73) propôs extrair as categorias do material 

reunido, pois para ela as categorias “[...] representam momentos retratáveis na vida de um 

grupo social, que deseja fixar esse momento”. No caso da autora, as categorias foram 

compostas a partir de um conjunto de fotografias de família, e, no caso desta tese, o 
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conjunto foi o das fotografias da Escola Normal de São Paulo. Ao analisar o conjunto das 

fotografias do Álbum Photographico da Escola Normal, de 1895, Mirtes de Oliveira (1997, 

p. 123) afirma que “[...] a análise das séries de imagens levou-me à identificação de um 

padrão que se repete por todas as outras fotografias de grupo dessa segunda série. Arrisco-

me a dizer que é um padrão encontrado em outras imagens de grupos escolares”. Nesse 

sentido, para Boris Kossoy a “[...] evolução dos processos fotográficos impôs [...] padrões 

formais típicos ao produto fotográfico como um todo” (Kossoy, 1989, p. 57), o que gerou o 

interesse em se reconhecer uma estética peculiar a diferentes períodos históricos.  

Roger Chartier (1991) afirma que as práticas culturais configuram-se como 

“formas de exercício do poder”, produzindo discursos a partir de ações de grupos sociais 

que se articulam buscando “transformações sociais inéditas”, mas, ao mesmo tempo, 

ambicionando a delimitação de “modelos culturais”. Michel de Certeau (1994) defende que 

para apropriar-se de um modelo é preciso que exista um conjunto de saberes circulando na 

sociedade. E a fotografia foi um veículo privilegiado de difusão de modelos.  

Armando Martins de Barros (1997) propõe incorporar os referenciais teóricos 

da história cultural no estudo das imagens fotográficas, alargando a análise semiótica e o 

diálogo fotografia/história com a inclusão dos conceitos de tática e estratégia, bem como 

dos “esquemas de modelização, apropriação e formalidade das práticas”. Pretende, assim, 

realçar a importância da materialidade dos dispositivos na compreensão das formas de 

divulgação e apropriação históricas das fotografias. Busca em Roger Chartier o apoio para 

a compreensão da produção e do consumo de imagens pelos sujeitos como práticas 

criativas que articulam à disciplina a invenção, tanto das práticas, quanto de suas formas de 

representação.  

Nesse sentido, de acordo com Rosa Fátima de Souza:  

A homogeneidade e a uniformização são características dos retratos escolares, 
cujo enquadramento, disposição formal, ângulos, focalização e planos, são 
semelhantes em diferentes épocas e em diferentes instituições educativas. Há, 
portanto, uma certa identidade e representação padronizada destas imagens 
(2001, p. 79). 

Assim, considerando-se a percepção de permanências apontadas e a 

compreensão de que, embora este trabalho não proponha a análise de outras séries 

fotográficas englobando acervos de outras escolas, supõe-se que o conjunto fotográfico 
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aqui analisado possa ser tomado como representativo de um universo de representação que 

se cristalizou como fotografia escolar. 

Considerou-se que para compreender a composição da fotografia escolar seria 

necessário examinar as suas dimensões e a sua diversidade. 

Constatando-se que a composição de foto escolar é permeada pelos aspectos de 

cultura escolar, configurada pelas hierarquias, símbolos e cenários, é possível categorizar 

as representações fotográficas do universo escolar, percebendo as recorrências e 

similitudes temáticas e compositivas dessas fotografias. 

O universo escolar produz imagens mentais e fotográficas em profusão, 

atendendo a diversificadas funções e demandas. As classificações que se pretende englobar 

nesta pesquisa abrangem desde as questões técnicas até as temáticas.  

Na diversidade temática que diz respeito ao conteúdo e à dimensão icônica da 

imagem fotográfica é possível perceber diversos grupos, que serão analisados neste 

capítulo. 

No que diz respeito à produção, distingue-se outra categoria, que se divide em 

fotos privadas e fotos oficiais/públicas. Essa classificação se desdobra, considerando-se os 

responsáveis pelo registro fotográfico: os fotógrafos, amadores ou profissionais. 

Por último, as fotografias escolares também podem ser classificadas a partir da 

técnica utilizada para a sua realização e os seus suportes, que muitas vezes já indicam o 

modo de circulação, como é o caso dos cartões postais e dos álbuns fotográficos. 

 

2.1. Temáticas da fotografia escolar 

Provavelmente a dimensão temática e os tipos de conteúdo abordados nas 

imagens fotográficas sejam as categorias sobre as quais há mais elementos para serem 

analisados. Considerando que a produção de imagens fotográficas escolares é ampla e em 

profusão, acumulam-se muitas imagens e diversificam-se as possibilidades temáticas, 

acompanhando a diversificação da cultura escolar e de suas práticas. 
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A classificação pela temática está associada à chamada construção figurativa, ou 

seja, à possibilidade de identificação dos elementos enfocados a partir das referências 

culturais em comum. As opções temáticas estão fundamentadas nos elementos figurativos: 

local, objetos, pessoas e poses que podem ser identificados. Para Miriam Moreira Leite 

(1993), os elementos visualizáveis, tais como expressões, vestuário, gestos, entre outros, 

são o ponto de partida para a inteligibilidade das imagens, pois envolvem metáforas 

qualitativas, relacionando o significado do conteúdo à sua forma de expressão. Para 

Miriam Leite (1993, p. 136), os retratos de família apresentam “[...] extrema 

homogeneidade na relação entre expressão e o conteúdo. Isso não impede a ambiguidade 

de significados, de acordo com o leitor ou intérprete das imagens”.  

Além desse aspecto, outro que deve ser considerado é o de fixação do conteúdo, 

pois invariavelmente o conteúdo se perde, e o que permanece é a forma que, por sua vez, 

fica esvaziada de seu conteúdo inicial. A imagem torna-se, assim, uma ressonância, uma 

espécie de projeção de convenções que perdem o seu sentido original e engendram-se nos 

mecanismos da reprodução cultural. 

Foi possível identificar basicamente quatro grupos temáticos, que se 

subdividem em subtemas de fotografias escolares a partir do acervo da Escola Caetano de 

Campos: 1. arquitetura escolar (prédio escolar e elementos arquitetônicos), 2. Práticas 

escolares (ações rotineiras, atividades de ensino, relações entre ensino e trabalho), 3. 

retratos (coletivos e individuais), 4. eventos (cívicos, efemérides, formaturas, etc.). 
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Quadro 1. Grupos temáticos de fotografias escolares 

 Tema Subtema Descrição 

 

 

 

1. 

 

 

 

Arquitetura 

Externas Fachada  

Elementos arquitetônicos (paredes, jardins, 
fontes, pérgulas, portas, janelas, balaustradas, 

estruturas, sacadas, detalhes decorativos) 

Internas Sala de aula, salas específicas (aula de canto 
orfeônico, laboratórios, sala de ginástica), 

oficinas (ensino profissionalizante) elementos 
arquitetônicos (portas, janelas, balaustradas, 

estruturas, detalhes decorativos) 

 

 

2.  

 

 

 

Práticas escolares  

 

Ensino Sala de aula, aula de ginástica, aula de leitura, 
aula de caligrafia 

Ensino e Trabalho Ensino profissionalizante, aula de bordado, 
corte e costura, datilografia, culinária, 

marcenaria, etc.  

Cotidiano Ações rotineiras: refeições, recreio, 
brincadeiras, leitura, entrada e saída da escola, 

hasteamento da bandeira, etc. 

 

 

 

3.  

 

 

 

Retratos 

Coletivos Grupos de docentes, discentes, docentes e 
discentes; turmas, turmas com professores, 

corpo administrativo da escola,  

Individuais Laudatórios (patronos, diretores, professores, 
políticos, alunos graduados, personalidades 
ligadas à escola, à educação, ou de projeção 

nacional) 

Identificatórios (aluno com elementos da 
cultura escolar) 

 

 

 

4.  

 

 

 

Eventos 

Efemérides Da própria escola (aniversário da escola, do 
patrono ou de práticas escolares de destaque, 
solenidades, cerimônias) 

Externas (aniversário da cidade, datas de 
projeção estadual, nacional ou internacional) 

Eventos periódicos Desfiles, solenidades, cerimônias, formaturas, 
exposições, festas escolares (juninas, datas 
cívicas, início e encerramento do ano letivo), 
concursos (de robustez, de desenhos, de 
poemas, etc.) 
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Tem-se, aqui, clareza de que qualquer esforço no sentido de abarcar todas as 

temáticas e assuntos abordados em fotografias escolares não lograria êxito, assim como o 

que geralmente acontece com os esforços no sentido de classificação e categorização. 

Podem-se apontar, como os principais motivos da falta de êxito nessa empreitada, a 

fragmentação e a amplitude das fontes e a complexidade do exercício de classificação. Isso 

porque, frequentemente, um mesmo elemento poderia ser adequado a diferentes categorias. 

No caso da escola, o registro fotográfico conformou um olhar sobre as práticas escolares, 

pois, mesmo quando apresenta o espaço escolar desabitado, restringindo-se a aspectos 

arquitetônicos, pressupõe o uso e as apropriações desse espaço, como preconizam Antonio 

Viñao Frago e Agustín Escolano (1998). 

No entanto, o que se buscou aqui foi organizar o conjunto no sentido de melhor 

compreender os atores sociais, as relações interpessoais e as práticas empregadas na 

realização desses registros e nas imagens fixadas nessas fotografias.  

Embora não haja uma ordem hierárquica clara, é possível inferir o destaque do 

retrato nesta categoria de análise, que, como já afirmado, dada a sua relevância e 

abrangência será estudado em um capítulo especialmente dedicado a ele, o terceiro. 

 

2.1.1. Arquitetura escolar 

A arquitetura é um dos aspectos escolares que foi ao longo do tempo muito 

registrado em fotografias. Isso se deve principalmente a dois motivos: a arquitetura, por 

motivos técnicos da fotografia, foi um dos primeiros temas a serem fotografados, e a 

fachada dos prédios o primeiro elemento constituído como meio para a identificação das 

unidades escolares.  

No que tange à relação entre arquitetura e fotografia, o francês Nicéphore 

Niépce foi o responsável pelas primeiras experiências bem-sucedidas em gravar imagens. 

No período pioneiro da fotografia, a arquitetura foi o assunto ideal para ser registrado, 

pois, quando a técnica fotográfica era ainda incipiente, exigia exposição prolongada e 

estática. De acordo com Arlindo Machado (1984), as placas de prata iodada, utilizadas nos 

primórdios da fotografia, ofereciam uma sensibilidade à luz muito baixa, o que exigia a 

imobilidade do modelo por tempo prolongado, para que a imagem pudesse ser fixada na 
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placa. Desse modo, como a fixidez das estruturas arquitetônicas as adequava a essa 

limitação, constituíram o primeiro tema enfocado pela fotografia. Considerada a primeira 

fotografia, a imagem fixada com sucesso por Niépce, em 1826, retratava justamente 

formas arquitetônicas tomadas da janela de sua residência. Essa associação é indicada por 

Carvalho e Wolff (1991). 

Partindo da constatação de que a fotografia é, notadamente, uma forma de 

representação da arquitetura, verifica-se que a construção de prédios escolares, bem como 

sua representação fotográfica, foi foco de constante preocupação das administrações 

públicas no final do século XIX e início do século XX.  

Fotografia e arquitetura iriam interagir e estabelecer relações, a princípio ditadas 
pela acolhida ao invento, não como forma de expressão artística, mas como 
recurso inédito e fascinante, que tornava possível a reprodução do edifício sem a 
intermediação do artista. O sentido de realidade da fotografia era exacerbado 
pela ausência de uma intervenção explícita como a que os meios tradicionais de 
representação carreavam (CARVALHO e WOLFF, 1991, p. 143). 

Os referidos “meios tradicionais de representação” são o desenho e a pintura, 

utilizados, antes do advento da fotografia, para registrar as formas arquitetônicas, e que 

proporcionavam, conforme apontam as autoras, a possibilidade de intervenção explícita. 

No caso da fotografia, a intervenção do fotógrafo ficou, durante muito tempo, escamoteada 

pela pretensa objetividade da mediação da máquina fotográfica. 

De acordo com Maria Cristina Wolff de Carvalho e Sílvia Ferreira Santos 

Wolff (1991), a arquitetura é fundamentalmente conhecida, divulgada e interpretada por 

meio de imagens fotográficas. Nesse sentido, sua concepção é, consequentemente, 

condicionada por uma percepção fotográfica. Naturalizada com o tempo, a relação entre 

fotografia e arquitetura foi marcada pela interdependência. 

Para Cristiano Mascaro (1994, p. 72), a arquitetura teria sido um ponto central 

para o desenvolvimento da fotografia, pois sua fixidez permitia experimentações de 

angulação, de luz, entre outros recursos técnicos que serão aqui analisados, passando a ser 

um outro objeto irremediavelmente transformado pelo filtro do olhar do fotógrafo.  

Produtos artísticos da criação humana, a fotografia e a arquitetura promovem a 

cristalização de processos sociais e constituem suportes para conteúdos simbólicos 

(Carvalho e Wolff, 1998, p. 132). 
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Assim como os retratos, particularmente o dos patronos e diretores, as 

fotografias da arquitetura escolar, fundamentalmente das fachadas dos prédios, são 

frequentemente fixadas nas paredes das escolas. Pode-se inferir que, além da função de 

salvaguarda da memória e do papel identitário, essa prática revela uma dimensão da 

formação do imaginário coletivo fortemente vinculada à relação afetiva que a comunidade 

escolar estabelece com as escolas e suas histórias - as fotografias em particular e as escolas 

narradas a partir dessas imagens. Assim como a estrutura arquitetônica do prédio escolar 

marca a cidade como símbolo da modernidade, a fotografia do prédio da escola exposta em 

seu interior marca a memória escolar. 

A preocupação com a memória manifesta-se de diversas formas nas escolas, 

incorporando práticas culturais presentes em monumentos. Observa-se essa preocupação 

na confecção de placas comemorativas, na constituição de uma galeria de fotos de antigos 

diretores e na realização de eventos para comemorar o aniversário da escola, com ampla 

participação da comunidade e o registro sistemático das festividades. Algumas escolas 

contam ainda com parte do mobiliário original, exposto no saguão de entrada juntamente 

com os troféus conquistados em diversas modalidades esportivas e culturais.  

Essas imagens marcam a passagem do tempo, o que foi e o que é, uma das 

formas pelas quais a fotografia é percebida e utilizada. Permitem a comparação entre o 

passado e o presente. Utilizadas como ornamentos na sala dos professores, na diretoria ou 

no hall de entrada das escolas, as imagens antigas do prédio também despertam o 

sentimento de orgulho pela escola. Desse modo, as fotografias dos prédios escolares 

fixadas nos próprios prédios assumem um caráter pedagógico, que engloba, 

especificamente no caso de fotografias da própria escola, o ensino da valorização da escola 

e de sua história, da relação entre passado e presente. 

Ulpiano Bezerra de Meneses reflete sobre a relação entre o visível e o invisível, 

a ação e o efeito, a prescrição cultural e a social, sobre os elementos que informam seu 

lugar social e são apreensíveis visualmente, como é o caso dos prédios escolares. No 

âmbito do visível, para Ulpiano Meneses (2005, p. 34) a escola, assim como a empresa, a 

administração pública, o museu e a comunicação de massa, entre outros, são “instituições 

visuais, ou os suportes institucionais dos sistemas visuais”. Desse modo, para estudar essas 

instituições é preciso considerar as “[...] condições técnicas, sociais e culturais de 
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produção, circulação, consumo e ação dos recursos e produtos visuais” (Meneses, 2005, p. 

34). 

A arquitetura tem inegavelmente uma dimensão visual, e essa dimensão causa 

significativo impacto na sociedade, que se articula e se movimenta em função da 

disposição espacial da arquitetura na urbanidade. 

Sobre a arquitetura escolar paulista Rosa Fátima de Souza afirma que: 

A monumental arquitetura escolar paulista, edificada nas primeiras décadas 
republicanas, é representativa do significado político e sociocultural atribuído à 
educação popular nessa época. De fato, data desse período a constituição dos 
primeiros edifícios especialmente construídos para a escola primária, dotando-a 
de uma identidade espacial. As fotografias de edifícios escolares registram a 
composição arquitetônica e revelam significados múltiplos que envolvem essas 
instituições. A produção dessas imagens atendeu a diferentes finalidades. (2001, 
p. 81)  

Como parte do processo estratégico de mostrar à opinião pública as ações do 

governo em relação à educação e de cristalizar visões subjetivas a partir da observação 

concreta, todas as etapas da construção do novo prédio foram devidamente ritualizadas, 

oportunizando que a imprensa registrasse e noticiasse aspectos da Reforma. Assim, no caso 

da Escola Caetano de Campos houve, como em outras escolas, como a Escola Normal do 

Rio de Janeiro, a cerimônia de colocação da pedra fundamental do prédio. A da Escola 

Normal de São Paulo, futura Caetano de Campos, aconteceu em 17 de outubro de 1890, 

último dia da administração de Prudente de Morais como presidente do Estado de São 

Paulo. O evento foi amplamente noticiado pela imprensa, tanto da capital do Estado de São 

Paulo quanto do Rio de Janeiro. Entre os veículos de imprensa que publicaram noticias a 

respeito da inauguração do prédio da Escola Normal destacam-se: Correio Paulistano, O 

Paiz, Estado de S. Paulo, Diário Popular. 

No que tange à visibilidade, os prédios têm, na malha urbana, uma significativa 

presença. Além da divulgação externa, na própria escola a beleza do prédio foi enaltecida 

durante décadas, como pode ser constado em texto publicado na Revista O Estímulo, em 

1918. 

Aos viandantes que hoje contemplam a magestade (sic) do edifício que se 
ostenta na Praça da República, e aos estrangeiros que, ávidos de saber, querem 
de próprio visu observar o que é a “Sorbonne” de São Paulo, na phrase hoje 
immortal do primoroso Bilac, poderá denunciar a serie de trabalhos, reformas e 
mudanças que originaram a actual Escola normal desta Capital. Nada alli se 
poderá apprehender dessas transformações historicas: sómente a grandeza, os 
resultados, os bellos fructos de um passado, é o que hoje, a admiração (sic) de 



 

 

 

120

todos, se poderá inferir de uma observação ou visita (Revista O Estímulo, Anno 
XI, no. 38, 2 de agosto de 1918). 

Heloisa Barbuy (2006) defende a tese de que a análise da arquitetura urbana 

revela referências implementadas para atender a prescrições de visualidade. Assim, a 

construção de prédios escolares contemplou, não só prescrições norteadas pela demanda 

específica desses prédios para suprir as necessidades da cultura escolar, como também as 

prescrições da arquitetura urbana.  

A arquitetura abriga funções e atividades humanas e ajuda a projetar valores. 

Essa capacidade foi bastante ampliada com o recurso da fotografia, na segunda metade do 

século XIX. 

Na perspectiva do público do século XIX, olhar o edifício através da fotografia 
era entendê-lo em seu princípio formal e construtivo. Podia ser, também, visita-
lo. Essas possibilidades criadas pelo olhar atento do fotógrafo na escolha dos 
ângulos e enquadramentos do objeto arquitetônico, iriam apresentar o edifício 
de inúmeras maneiras (CARVALHO e WOLFF, 1998, p. 144). 

O impacto da construção do prédio foi ampliado pela produção de um álbum 

fotográfico, em 1895, apenas um ano após a sua inauguração. Investiu-se na realização de 

um álbum fotográfico que registrasse em imagens o aspecto modelar da escola. Posto em 

circulação, o álbum apresentava o olhar oficial sobre a instituição. Anos mais tarde, em 

1908, foi realizado um segundo álbum fotográfico, também para apresentar a escola. 

Para Mirtes Oliveira (2002, p. 18):  

Os dois artefatos, o Álbum Photographico da Escola Normal – 1895 e Álbum de 
Photographias Escola Normal e Annexas de São Paulo – 1908, foram 
produzidos como modelos a serem seguidos, mas também como peça de 
divulgação das qualidades alcançadas, dentro da perspectiva dos republicanos 
paulistas, no sentido de um processo civilizatório, ampliador das possibilidades 
dos indivíduos que não pertenciam às elites, e, ao mesmo tempo, de mercados.  

Com relação aos registros fotográficos da arquitetura escolar, percebe-se uma 

subdivisão temática que engloba fotografias de fachadas, detalhes arquitetônicos 

(ornamentação, janelas, escadaria, arcadas, volutas, balaústres), aspectos internos 

(corredores, salas, vestíbulos, hall de entrada, jardins, pátios), aspectos externos (muro, 

calçada, grades, pavimentação e iluminação da rua na qual se localiza a escola, transporte 

coletivo, pedestres, relevo da cidade, arborização, praças, jardins públicos), espaços 

específicos (salas de aula, bibliotecas, refeitórios, banheiros, cozinhas, oficinas).  
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No que se refere ao enquadramento, as fotografias externas das fachadas 

atendiam, geralmente, a demandas de identificação e de propaganda. Assim, o 

enquadramento seguia, no primeiro caso, a tendência frontal e de conjunto. Esteticamente, 

para atender à expectativa do uso desse tipo de fotografia com fins propagandísiticos, 

pode-se inferir que o enquadramento era diagonal, para dar a sensação de continuidade, e o 

posicionamento da câmara era contraplongé, ou seja, de baixo para cima, para atribuir ao 

prédio uma imagem de monumentalidade.  

Todos os aspectos deveriam ser destacados como propaganda da administração 

pública. “O produto arquitetônico aparece, é visível; é espaço provido de dimensões 

funcionais e estéticas, que abriga as necessidades humanas exibindo as formas de suas 

aspirações, ao mesmo tempo em que desperta novas ambições” (Carvalho e Wolff, 1998, 

p. 134). 

Nesse sentido, o produto arquitetônico ultrapassa suas funções precípuas de 

suprir as necessidades funcionais, despertando ambições, tais como a de simbolicamente 

constituir monumentos, marcos visíveis da intervenção do homem na organização social e 

urbana, por meio das administrações públicas. 

O processo de espetacularização ampliado pela fotografia é analisado por 

Walter Benjamin, que defende a teoria de que, com a possibilidade de reprodução da obra 

de arte, efetivada principalmente pela fotografia e pelo cinema, rompe-se com o valor de 

culto determinado pela “aura” da qual ela se revestia, estabelecido pela relação direta entre 

ela e o espectador. O valor de culto foi substituído pelo de exposição; o sagrado, pelo 

espetáculo. O modo de apresentar ou de expor é fundamental para atingir os objetivos 

pretendidos na realização das imagens.  

Nos dois primeiros álbuns do acervo da Escola Caetano de Campos, de 1895 e 

de 1908, é possível mapear registros de todos os aspectos acima mencionados. No entanto, 

no primeiro álbum, o de 1895, o foco é justamente centrado nos aspectos arquitetônicos 

internos, pois os espaços estão representados, em sua maioria, vazios. Apenas no final do 

álbum há fotografias de grupos de professores e de alunos posando e três fotografias de 

atividades no pátio. Assim, verifica-se que o objetivo é mostrar a arquitetura do novo 

prédio recentemente construído. O observador pode, efetivamente, “visitar” o prédio por 

meio das imagens registradas pelo fotógrafo. 
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No Álbum de 1895, a primeira fotografia, atendendo a uma perspectiva 

narrativa, é do lado externo do prédio (ver imagem 29). Apresenta a finalização da 

construção de uma das alas.  

Com auxílio da fotografia é possível também produzir documentos dos estados 

sucessivos de obras em andamento, em construção. No Álbum da Escola Normal de 1895 

há duas fotografias nas quais é possível visualizar partes do prédio ainda em construção.  

 

Imagem 29: Foto do aspecto externo da Escola Caetano de Campos. Ala em finalização da 
construção ao fundo. Album Photographico da Escola Normal 1895.  

Esse tipo de registro, mais do que apresentar o caráter documental da 

edificação, parece ser motivado pela intenção de demonstrar à população as ações da 

administração pública.  

As fotografias de documentação arquitetônica revelam ainda um outro uso 
muito difundido - o promocional. O potencial de propaganda da fotografia foi 
muito utilizado tanto por arquitetos, quanto pelos contratantes das obras, no 
caso das administrações públicas (CARVALHO e WOLFF, 1998, p. 159). 

As demais fotografias continuam a apresentar aspectos dos espaços da escola, 

enfatizando sua funcionalidade, mas desabitados. Mirtes de Oliveira (2002) qualificou 
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essas fotografias como “a escola fantasma”. Não há pessoas, e a fotografia está inserida na 

“cidade invisível”, que não aparece, evitada pelo olhar do fotógrafo. O recurso do espaço 

vazio oferecido nas imagens do álbum convida o observador a conhecer o interior do 

edifício. Não só a fotografia do corredor, mas todas as outras compõem essa narrativa. 

 

Imagem 30: Corredor da Escola Normal. Album de Photographias Escola Normal e Annexas de 
São Paulo–1895. 

Para Mirtes de Oliveira: 

As fotografias do álbum de 1895 nos levam a um passeio do qual o espectador 
não poderia escapar, mais no sentido das visitas orientadas oferecidas pelos 
museus, e menos como flanêur. Espaço vazio de indivíduos que convida à 
ocupação; vestígio de um acontecimento; expectativa pelo que se revelará, a 
fotografia do corredor faz parte de uma narrativa (OLIVEIRA, 2002, p. 26). 

Já no álbum de 1908, ao contrário, o foco é nas práticas escolares. Praticamente 

todos os espaços retratados estão ocupados com pessoas desenvolvendo atividades, com 

exceção de algumas fotografias:  da fachada, que abre o álbum, da sala de aula e do 

pavilhão do Jardim da Infância e do jardim que o circunda. Há fotografias das salas de 

aula, das oficinas e do pátio, com pessoas em atividade. É uma perspectiva da arquitetura a 

partir das atividades que ela poderia ou deveria abrigar. 
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Imagem 31: Sala de Ginástica. Album Photographico da Escola Normal 1895. 

Imagem 32: Sala de Ginástica. Album de Photographias da Escola Normal e Annexas de São 
Paulo 1908. 

No álbum de 1895 todos os espaços internos do prédio escolar estão 

desabitados, já no álbum de 1908, os espaços internos aparecem habitados por pessoas 

praticando atividades específicas, com exceção de uma sala de aula que, embora em 

algumas fotos apareça ocupada com alunos e professores, em uma fotografia permanece 

vazia (ver imagens 33 e 34). Essa constatação pode auxiliar na análise da imagem típica de 

escola.  

Como foi indicado no tópico anterior, praticamente o único espaço da Escola 

Normal que permanece desabitado nas fotografias dos álbuns de 1895 e 1908 é o da sala de 

aula, como se vê abaixo. 

   

Imagem 33: Sala de aula da Escola Caetano de Campos. Álbum de 1895.  

Imagem 34: Sala de aula da Escola Caetano de Campos. Álbum de 1908. 
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As duas fotografias apresentam praticamente os mesmos elementos da cultura 

material usualmente presentes em salas de aula: carteiras, cadeiras, lousa, armário, globo. 

Na fotografia de 1908 acrescentou-se o relógio fixado na parede. O ângulo das fotografias 

é o mesmo, em diagonal, enfatizando a distribuição das carteiras em fileira. Na fotografia 

de 1895 brochuras e papéis em cima das mesas apontam para o uso eminente. “A sala 

vazia está pronta para a utilização, com seus materiais preparados para isso. Mostrar a 

mobília e as possibilidades do equipamento escolar parece ser a intenção do fotógrafo, que 

os dispõe de maneira exemplar” (Oliveira, 1997, p. 84). 

Rosa Fátima de Souza (2001, p. 94) aponta o espaço da classe como a 

representação do “padrão típico presente nos grupos escolares: sala retangular, lousas na 

frente da sala e em uma das paredes laterais, carteiras duplas fixas no solo, no fundo um 

relógio, um armário e um cavalete contendo cartazes referentes à lição do dia”.  

Ressalta-se também que o espaço vazio dirige a atenção para os aspectos 

arquitetônicos e para os recursos apresentados, por exemplo, no Álbum do Jardim da 

Infância. Nas três imagens que seguem, percebe-se o recorte em close de elementos 

arquitetônicos compositivos do prédio do Jardim da Infância da Escola Normal. Esse 

recorte parece ter como objetivo evidenciar os aspectos arquitetônicos do prédio no qual 

“circulação e visibilidade caracterizam o edifício graças às qualidades do metal e do vidro” 

(Oliveira, 2002, p. 91). Carvalho e Wolff afirmam que as imagens fotográficas permitem a 

comprovação da eficiência administrativa (1998, p. 166), pois “permitem a comprovação 

de que o projeto, audacioso, havia sido realizado tal e qual fora planejado”. 
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Imagem 35: Álbum Jardim de Infância. Escola Normal de São Paulo. 

Imagem 36: Álbum Jardim de Infância. Escola Normal de São Paulo. 

 

Imagem 37: Álbum Jardim de Infância. Escola Normal de São Paulo. 
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As fotografias de fachada foram amplamente realizadas e apresentadas. No 

Álbum Estado de São Paulo – Edifícios escolares, realizado para a 3ª. Conferência 

Nacional de Educação, foram coligidas imagens das fachadas dos edifícios escolares, “[...] 

buscando-se os melhores ângulos para, através da monumentalidade, divulgar uma imagem 

de qualidade da educação pública e das construções a ela destinadas” (Carvalho e Wolff, 

1998).  

 

Imagem 38: Praça da República em 1894. No plano médio, o prédio da Escola Normal, 
inaugurado em 1894. Foto de Guilherme Gaensly. Acervo Estadão. 

Nesta fotografia ainda não se veem os postes de iluminação e a arborização. A 

Praça da República parece tomada pela monumentalidade do prédio da Escola Normal, que 

preenche praticamente toda a fotografia. A sensação de grandeza da fachada de amplas 

dimensões é reforçada pela composição horizontal da fotografia, pela larga faixa de céu 

sem nuvens e pela faixa de terra, que ocupam grande parte da fotografia, e pela ausência de 

outros prédios próximos, com exceção de parte de um prédio que se vê no lado direito. A 

autoria dessa fotografia foi identificada como sendo de Guilherme Gaensly. Ela foi 

encontrada no Acervo da Escola Caetano de Campos em ampliação que sugere certo tipo 

de exposição, devido a suas dimensões e ao suporte de papelão rígido e também porque 



 

 

 

128

apresenta moldura em baixo relevo. Esta imagem foi publicada no Jornal Nosso Esforço, 

de março/abril/maio/junho de 1963, numa retrospectiva histórica da Escola, o que indica 

que se tornara representativa na memória daquele estabelecimento. 

Embora a fotografia de arquitetura com caráter de inventariação pareça ter-se 

consolidado como prática no Brasil, bem mais tarde, após a criação, em 1937, do Serviço 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conforme afirmam Carvalho e Wollf (1998, 

p. 167), no início do século XX, observa-se que há orientação no caso da documentação da 

instrução pública no Estado de São Paulo para a identificação e documentação fotográfica 

dos prédios escolares.  

No Annuário do Ensino do Estado de São Paulo 1907 – 1908, elaborado pelo 

inspetor João Lourenço Rodrigues, essa preocupação aparece de duas formas. Na primeira, 

no item relativo às exposições escolares, afirma-se que: “[...] no intuito de reunir, ordenar e 

selecionar os materiais escolares da secção pedagógica que deve figurar no pavilhão do 

Estado de S. Paulo, na exposição nacional a realisar-se em junho vindouro no Rio de 

Janeiro, esta inspectoria dirigiu aos diretores dos grupos escolares circular”, requerendo, 

dentre outros materiais e providências dos grupos escolares do Estado de São Paulo,  

[...] offerecer a exposição um conjuncto digno da expectativa que a esse 
departamento levará o visitante desejoso de conhecer de visu os progressos da 
instrucção pública em nosso estado: [...] Photographias de edifícios e de salas de 
aula; classes em trabalhos; recreios; jardins das escolas; de bibliotecas; 
amphitheatros; etc. Photographias de exercícios collectivos de gymnastica e 
jogos escolares. 

No Álbum da Escola Normal de 1908 há fotografias que atendem a essas 

especificações. 

Além deste, outro elemento que pode atestar a circulação de imagens escolares 

no início do século XX é a constatação de que a fotografia que abre o Álbum da Escola 

Normal de 1908 está também presente no Annuario do Ensino do Estado de São Paulo 

1907 – 1908 para identificar a Escola Normal, à qual é dedicada grande parte do 

documento no item em que se apresentam os estabelecimentos de ensino. 



 

 

 

129

 

Imagem 39: Fachada da Escola Caetano de Campos. Album de Photographias Escola Normal e 
Annexas de São Paulo–1908 

Numa perspectiva característica de documentação e de relatório, o documento 

apresenta um extenso levantamento dos estabelecimentos de ensino do Estado de São 

Paulo, englobando: grupos escolares da capital, grupos escolares do interior, escolas 

complementares do interior, escola privadas e escolas reunidas. Nos três primeiros 

conjuntos, todos os estabelecimentos de ensino são apresentados com um breve histórico, 

uma análise da situação, a apresentação dos nomes dos membros do corpo administrativo e 

do corpo docente e, no mínimo, uma fotografia da fachada. Em muitos casos, também 

fotografias de grupos de alunos e professores1. 

As exceções aparecem no conjunto dos grupos escolares do interior, pois nas 

menções aos das cidades de Pindamonhangaba e Taubaté não são apresentadas fotografias, 

nem das fachadas dos prédios nem das escolas. No grupo das escolas reunidas e das 

escolas privadas também não há nenhuma fotografia. 

                                                 
1 Para Escolano (1992), os anuários, assim como os almanaques, serviam como registros de todas as 
atividades cotidianas escolares dos professores, dos trabalhos, das festas, das aulas, do mundo dos 
profissionais. 
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As fotografias de prédios escolares veiculadas nos Annuários, bem como as que 

em geral circularam na primeira metade do século XX apresentam as seguintes 

características, analisadas por Rosa Fátima de Souza: 

Algumas imagens destacam, em primeiro plano, somente o edifício, deixando 
transparecer a arquitetura abstraída das relações sociais. São retratados tanto os 
edifícios construídos pelo Estado quanto os casarões adaptados para escola. Em 
outras, figuram também os alunos em segundo plano. Todas elas espelham a 
escola enquanto lugar, uma instituição merecedora de ser exibida e recordada, 
seja por sua beleza estética ou pelo seu significado sociocultural. (2001, p. 82) 

Nesse sentido, outro exemplo de circulação de imagem vinculado às imagens 

apresentadas no Annuario do Ensino do Estado de São Paulo 1907 – 1908 diz respeito ao 

Primeiro Grupo Escolar do Braz, criado em 1898. A foto inserida na apresentação desse 

estabelecimento de ensino no Annuario é a mesma fotografia incluída no Álbum Vistas de 

São Paulo - Séculos XIX-XX. 

 

Imagem 40: Grupo Escolar do Braz. Álbum Vistas de São Paulo. Séculos XIX-XX. Arquivo do 
Estado de São Paulo. 

No caso do Grupo Escolar da Bella Vista, também na capital, a fotografia 

inserida no Annuario é acompanhada da seguinte legenda: “O bello edifício, cuja 

photographia apresentamos, é propriedade do Estado, e está situado no aprazível bairro que 
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dá nome ao estabelecimento de instrucção que nelle funcciona” (Annuario do Ensino do 

Estado de São Paulo 1907 – 1908, p. 146) 

Outra menção à fotografia e ao prédio aparece na apresentação do Grupo 

Escolar do Carmo: “[...] como se vê da respectiva gravura, tem boa apparencia e, após 

differentes obras de adaptação realizadas pela actual directoria, satisfaz sufficientemente as 

exigências da esthetica e da hygiene” (Annuario do Ensino do Estado de São Paulo 1907 – 

1908, p. 153). 

Os prédios, em sua maioria, são novos, e os que foram adaptados para abrigar 

escolas são identificados no Annuario com inscrições como: “convenientemente adaptado 

para o fim a que se destina”. Nesse sentido, pode-se inferir que os Anuários revestiam-se 

de um caráter de relatório e documentação, mas também de propaganda das ações da 

administração pública.  

Um dos tipos de arte, a arquitetura frequentemente é lembrada quase que 

exclusivamente pela sua dimensão funcional. No entanto, no âmbito educacional sua 

caracterização como arte é potencialmente percebida com uma função didática, no que se 

refere à educação estética, como foi visto no primeiro capítulo.  

No Annuario do Ensino do Estado de São Paulo 1908 – 1909 indica-se, em 

parte especialmente dedicada aos edifícios escolares: 

Quanto à architectura o edifício escolar deve ser elegante, sem que o gosto 
esthetico se transfórme em magnificência pois que um excesso de luxo e 
conforto, influindo no espírito impressionável da creança, póde tornal-a vaidosa 
e indolente na escola, hypocondriaca e descontente na modesta casa paterna. A 
feição característica da architectura clássica torna-a imprópria para casa escolar 
(p. 362). 

Pode-se inferir que a arquitetura escolar está diretamente ligada às questões 

sobre a fotografia. A maior parte dos registros fotográficos remete aos prédios, seja 

mostrando sua arquitetura, sua construção, seus detalhes arquitetônicos, seja retratando as 

salas já habitadas pelas práticas escolares. Podemos ler, através das imagens, um discurso, 

tanto de práticas quanto de representações.  
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2.1.2. Práticas escolares 

Outro grupo temático das fotografias escolares é o das práticas escolares, que 

engloba situações de ensino em sala de aula com elementos característicos, como a lousa, 

as carteiras, o globo, quadros de gravuras, etc. Além da sala de aula, há fotografias de 

atividades escolares realizadas em outros espaços, tais como laboratórios, pátio e sala de 

ginástica. Engloba também a relação entre ensino e trabalho, que, por sua vez, abrange o 

ensino profissionalizante. No que tange ao cotidiano, esse subtema se refere a cenas 

rotineiras, tais como o recreio, as refeições, os momentos de entrada e saída dos alunos, 

entre outros. De fato, essa categoria é bastante abrangente, pois, a rigor, refere-se a todas as 

atividades realizadas na escola.  

As fotografias que registram práticas de professores e alunos nas escolas são 

fundamentalmente representações de cenas, de momentos específicos de síntese de 

atividades que ambiciona o típico.  

De acordo com Ulpiano Bezerra de Meneses: 

O típico facilita sobremaneira o consumo: a comida típica, a roupa típica, a fala 
típica, os trajes típicos, os comportamentos típicos, o temperamento típico – e a 
paisagem típica – dão conta de qualquer heterogeneidade, complexidade e 
transformações cuja historicidade se congela, abstratamente numa mercadoria 
estável, transparente, de fácil digestão (2002, p. 44). 

As cenas típicas informam pedagogicamente sobre as funções sociais. A cena 

tem forte vinculação com a teatralização, e constitui-se como espécie de alegoria da 

composição social. Considera-se ainda que, no geral, as cenas não têm preocupação com a 

realidade. A verossimilhança não é necessária, pois o importante é o conteúdo que vai 

explicar essa sociedade. Assim, as imagens estão a serviço mais de representar e explicar 

do que de apresentar a verdade. Nesse sentido, no que diz respeito às cenas escolares, elas 

se prestam a explicar as ações e a prática escolar. Há variados tipos de cenas escolares. As 

típicas, as que representam a escola de modo identitário, são as de sala de aula, nas quais 

os alunos parecem estar atentos às explicações do professor, ou professora, à frente da sala.  

Embora, como afirma Rosa Fátima de Souza (2001, p. 93), “as salas de aula 

sejam ambientes pouco retratados”, em seu estudo sobre fotografias escolares ela 

encontrou alguns documentos com esse tipo de registro. Interroga-se o motivo da apontada 
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escassez desse tipo de fotografia, apesar de poderem ser percebidas como típicas cenas 

escolares.  

No Álbum de 1908 da Escola Caetano de Campos também há esse tipo de 

registro fotográfico. O álbum contém nove fotografias dessas cenas. A seguir, a reprodução 

de uma delas, para que seja possível a sua análise. 

 

Imagem 41. Sala de aula da Escola Caetano de Campos. Sessão feminina. Album de Photographias 
da Escola Normal e Annexas de São Paulo 1908. 

Nesta imagem vê-se uma típica cena escolar com seus elementos compositivos: 

espaço da sala de aula, mobiliário escolar, professora e alunos, nesse caso, alunas. O 

ângulo da fotografia permite abranger grande parte da sala e da cena escolar. A professora 

posiciona-se de lado, deslocando-se do lugar destinado ao professor, mas, devido ao fato 

de estar de pé, chama a atenção na imagem e representa desse modo a postura professoral 

de atenção às atividades realizadas pelos alunos sob sua orientação. As alunas fixam sua 

atenção na frente, onde geralmente se localiza a lousa, em que as lições são expostas.  

Rosa Fátima de Souza (2001, p. 93) associa esse tipo de cena ao registro 

posado: “A pose exagerada representa uma caricatura da disciplina escolar – braços para 

trás, postura ereta nas carteiras, olhar atento, silêncio”. 
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Diana Vidal indica as permanências, não só dos elementos materiais e de sua 

distribuição do espaço, como também das práticas que ali são desenvolvidas. Ao analisar 

três imagens de momentos diferentes, incluindo uma imagem do Álbum da Escola Normal 

de 1908 (imagem já analisada nesta tese, Capítulo 1, imagem 15), Vidal (2009) afirma que: 

Ao observar as fotografias, a primeira coisa que identificamos é a notável 
permanência dos elementos estruturantes da organização das salas de aula: a 
distribuição dos alunos em filas e voltados para a mesma direção; a existência 
de suportes de escrita, como folhas soltas, cadernos e quadros-negros; a 
utilização de objetos para escrever, como giz, lápis e canetas; a posição corporal 
dos estudantes, sentados em cadeiras e com os braços apoiados em mesas, e dos 
professores, em pé (p. 28).  

Para Diana Vidal (2009, p. 28), essas cenas que se estabeleceram como o típico 

da escola trazem as marcas do que Guy Vincent, Bernardo Lahire e Daniel Thin 

denominaram de “forma escolar”; David Tyack e Larry Cuban chamaram de “gramática da 

escola”; e, Dominique Julia e André Chervel consideraram “cultura escolar”. Entretanto, 

apesar das permanências e recorrências que podem apontar para a constituição de um 

típico, há que se considerar, como indica Diana Vidal, que há diferenças e singularidades 

que também devem ser percebidas e estudadas.  

Atividades físicas são outras cenas de práticas escolares registradas 

fotograficamente. Essas cenas aparecem retratadas, tanto no álbum de 1895, quanto no de 

1908, embora no segundo sejam quantitativamente mais representativas. Considerando-se 

que o álbum de 1908 é composto por 83 fotografias, o fato de 43 de elas serem registros de 

atividades físicas parece ser muito significativo.  

De acordo com Rosa Fátima de Souza, 

A disciplina educação física passou a compor os programas do ensino primário 
do Estado de São Paulo, na última década do século XIX, sob a rubrica 
“ginástica e exercícios militares”. Enfatizada pela sua influência moralizadora e 
higiênica, tinha por finalidade tornar os corpos ágeis, robustos e vigorosos, 
desenvolvendo no aluno a coragem e o patriotismo. Inicialmente, prevaleceu o 
uso de aparelhos combinado com exercícios calistênicos, dados especialmente 
nas salas de aula entre uma matéria e outra. No ginásio ou ao ar livre, eram 
indicadas marchas, corridas e jogos ginásticos. (2001, p. 96) 

Ainda sobre essa prática escolar Rosa Fátima de Souza esclarece que: 

A partir da década de 1920, os programas de educação física para o ensino 
elementar foram redefinidos em torno das práticas esportivas que minimizavam 
os sofrimentos dos exercícios físicos, tornando a educação física mais prazerosa 
para as crianças. O programa adquiriu, portanto, uma feição mais flexível e 
prática, incluindo brincadeiras do universo infantil, jogos ginásticos, corridas, 
saltos e marchas. (2001, p. 97) 
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Esses aspectos podem ser observados nos registros fotográficos dos álbuns da 

Escola Caetano de Campos, como será aqui analisado. 

Retomando a lista apresentada pelo inspetor João Lourenço Rodrigues, de 

fotografias que deveriam ser apresentadas na Exposição Nacional no Rio de Janeiro em 

1908, Mirtes de Oliveira (2002, p. 86) ressalta que: “[...] é possível observar nesta lista o 

grau de detalhamento e interferência que o inspetor pretendia exercer, e a importância da 

documentação fotográfica das atividades escolares e exercícios coletivos de ginástica”.  

 

Imagem 42: Atividade física no pátio externo da Escola Caetano de Campos. Album de 
Photographias da Escola Normal e Annexas de São Paulo 1908. 

Apesar de se tratar do registro de uma atividade física, esta imagem é claramente 

uma fotografia posada, assim como as demais com essa temática, presentes no mesmo 

álbum, que apresentam uma sequência de movimentos relativos a exercícios físicos 

específicos e a jogos. Os outros registros de práticas escolares, mesmo que componham 

cenas, são posados. “São cenas de ‘acção’ que, mesmo posadas, serviriam para nos sugerir 

algumas imagens de atuação que a Escola talvez quisesse preservar para seus 

contemporâneos ou futuros estudiosos”. (Oliveira, 1997, p. 125) 
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Imagem 43: Jogo de bola no pátio externo da Escola Caetano de Campos. Album de Photographias 
da Escola Normal e Annexas de São Paulo 1908. 

Para Mirtes de Oliveira,  

[...] no início do século XX, a ginástica sofreu o impacto de novas orientações. 
Dos exercícios físicos, a ênfase passou aos jogos. A sugestão na Escola Normal 
é no sentido de uma ginástica de caráter educativo militar, no caso específico do 
Brasil, como forma de suprir a lacuna deixada pela não obrigatoriedade do 
serviço militar (2002, p. 114). 

Além das fotografias dos álbuns de 1895 e 1908 da Escola Caetano de Campos, 

nos Annuarios de 1908 e de 1909 também há algumas fotografias de atividades físicas em 

áreas externas das escolas. Desse modo, esse tipo de imagem e de prática não se restringe à 

Escola da capital, pois, como já mencionado, foi uma orientação do inspetor de ensino para 

as escolas do estado.  
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Imagem 44: Grupo Escolar Dr. Quirino dos Santos, Campinas. Annuário 1907- 1908, p. 191. 
Arquivo do Estado de São Paulo. 

Embora o texto não faça referência à imagem, como nas fotografias da Escola 

Caetano de Campos, nesta fotografia e em outras que acompanham a apresentação desta 

escola no Annuário, os alunos estão na parte externa da escola, aparentemente realizando 

exercícios físicos, neste caso, inclusive com o uso de recursos como o bastão. 

No âmbito geral da educação, a ocorrência desse tipo de imagem é intensificada 

principalmente na década de 1920, devido à incorporação dos pressupostos escolanovistas. 

A higiene escolar foi compreendida como um modo de regular e disciplinarizar os hábitos 

do corpo. Assim, as atividades físicas passaram a fazer parte do currículo escolar, 

estabelecendo estreitas relações com a higiene e com o cotidiano da escola. Há, nas últimas 

décadas, o desenvolvimento de pesquisas na área de História da Educação sobre essa 

questão. Pode-se citar aqui, como exemplo, a dissertação de mestrado de Carolina da Costa 

e Silva sobre os Parques Infantis em são Paulo na década de 1930. Esses parques foram 

iniciativa do Departamento de Cultura, e o objetivo era o desenvolvimento de trabalhos 

educativos nesses estabelecimentos à luz de concepções de educação que se propunham 

modernas, como a educação higiênica e a cultura física.  
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Outras práticas escolares frequentemente registradas fotograficamente são as de 

leitura e escrita e as associadas a elas, como a de elaboração de jornais escolares.  

 

Imagem 45: Grupo de jornalistas do Jornal Nosso Esforço na Biblioteca da Escola Caetano de 
Campos, 1941. Álbum do Jornal Nosso Esforço. 

Como analisado no Capítulo 1, o Jornal Nosso Esforço foi uma prática escolar 

desenvolvida na Escola Caetano de Campos que se estendeu por quase três décadas, com 

impacto na formação de gerações de alunos. 
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Imagem 46: “1942 – Maria Cleo, Maria Zuleika, Flávio e Benedito fazendo a revisão de provas de 
‘Nosso Esforço”. Álbum do Jornal Nosso Esforço. 

Produto do trabalho dos alunos, orientado pela bibliotecária adjunta Iracema da 

Silveira, o Jornal Nosso Esforço envolvia um conjunto de atividades. Na imagem acima, os 

alunos estão fazendo a revisão de provas do jornal, como indica a legenda da fotografia. 

Pela presença da máquina de escrever ao lado do grupo de alunos, infere-se que, 

provavelmente, cabia a eles também a tarefa de datilografar os textos do jornal.  

A prática de composição de jornais escolares não era, nesse período, uma 

inovação pedagógica, e o jornal Nosso Esforço não fugia às orientações gerais que 

fundamentavam este tipo de projeto, revelando a preocupação com a linguagem 

considerada infantil. 
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Imagem 47: Hora da leitura na Biblioteca Infantil da Escola Caetano de Campos [1940]. Álbum da 
Biblioteca Infantil 1937-1966. 

 

Essa fotografia é acompanhada da seguinte legenda: “Que agradável! Hora de 

leitura. Ao lado de Da. Iracema, os alunos bibliotecários – Mário e Raul”.  

Na próxima fotografia apresentada é possível observar o aluno-bibliotecário em 

ação, atendendo um leitor, conforme prescrição do Regulamento2.  

                                                 
2 Com relação aos alunos bibliotecários, o Regulamento determinava que: “Art. 18 - Uma vez escolhidos, os 
alunos-bibliotecários tomarão o compromisso de um trabalho com horário determinado fora de seu período 
escolar, segundo a conveniência do trabalho da Biblioteca e a conveniência individual de cada um deles.”. O 
artigo 19 do Regulamento prescreve as funções do aluno-bibliotecário.  
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Imagem 48: “O aluno bibliotecário Joel, atendendo uma colega”. Álbum da Biblioteca Infantil 
1937-1966. 

Embora a fotografia acima seja focada na cena, alguns alunos dirigem o olhar 

para a câmera, denunciando a presença do fotógrafo e a teatralização da pose 

representando uma prática escolar que poderia estar sendo encenada para o registro que, 

nesse caso, não pode ser caracterizado como um flagrante. 

Outro tipo de cena escolar encontrada entre as fotografias do acervo da Escola 

Caetano de Campos é a de leitura, tanto na própria biblioteca3 quanto na sala de aula ou em 

outros espaços4. 

                                                 
3 No Regulamento da Biblioteca Caetano de Campos, de 1943, no Capítulo 1, no primeiro artigo, indicam-se 
as funções da Biblioteca e o incentivo à leitura: “A Biblioteca Infantil do Instituto Caetano de Campos é 
organisação extra-curricular que visa dar aos alunos do Curso Primário oportunidade de: a) praticar a leitura 
como atividade com fins em si mesma, capaz de dar-lhes prazer e proveito; b) adquirir o amor dos livros e da 
leitura; c) alargar o conhecimento escolar com conhecimento suplementar, adquirido em leitura indicada 
como parte de atividade de classe; d) adquirir critérios fundamentais de crítica que os habilitem a fazer a 
escolha dos livros que hão de ler, dentro e fora da escola; e) habilitar a ler em voz alta para bons hábitos de 
califasia e a ouvir a narração feita com fins recreativos e artísticos; f) incentivar aquelas atividades que, além 
de dar-lhes o gosto da leitura, lhes desenvolvam correlatamente a capacidade de organisar, cooperar, criar.” 
A freqüência à Biblioteca também foi normatizada pelo Regulamento que definia que: “At. 3 – A Biblioteca 
estará aberta em período correspondente ao do Curso Primário. Art. 4 – A biblioteca será franqueada 
diáriamente a todos os alunos do curso Primário. Os alunos poderão frequentar a Biblioteca fóra do seu 
período escolar. Também é permitida a freqüência à Biblioteca, como parte de atividade de classe, segundo 
horário adrede preparado pela Diretoria do Curso Primário”. 
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Imagem 49: Alunos na sala de leitura da Biblioteca Infantil da Escola Caetano de Campos, 1938. 
Acervo da Escola Caetano de Campos. 

 

Ao analisar uma das fotografias do conjunto documental de seu estudo, Rosa 

Fátima de Souza afirma sobre a prática da leitura e sobre os registros fotográficos dessa 

prática escolar: 

Na sala de leitura de uma seção masculina, o olhar dos alunos que deveriam se 
deter no livro se desloca para a câmera, mas o cenário enquadra o 
comportamento típico. Práticas de leitura podem ser observadas na postura da 
professora e sua auxiliar e na do aluno que lê em pé seguindo todas as 
prescrições para uma boa leitura oral – corpo ereto, pernas juntas, uma das mães 
segura o livro à altura do peito, a outra descansa atrás. A leitura sem qualquer 
auxílio a não ser os olhos era uma habilidade treinada diariamente na escola. 
(2001, p. 94) 

Os aspectos indicados por Rosa Fátima de Souza também podem ser 

observados nas fotografias da Escola Caetano de Campos aqui analisadas. O cenário da 

biblioteca e objetos típicos desse tipo de cena estão presentes, tais como: livros, carteiras 

que parecem adequadas a esse tipo de prática, estantes. Os livros não só estão presentes, 

compondo a cena, como também estão abertos nas mãos dos alunos, o que indica, de fato, 

                                                                                                                                                    
4 Fotografias desse tipo de cena no Álbum da Biblioteca Infantil 1937-1966; Álbum do jornal Nosso Esforço; 
Álbum do Jardim da Infância de 1931; e em jornais, por exemplo, A noite de 18/09/1942. 
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a ação da leitura. Além disso, nas fotografias os alunos parecem entretidos com a leitura, 

oferecendo assim o registro dessa prática escolar.  

Roger Chartier (1999) assevera que, como prática, a leitura apresenta um 

desafio inquietante, comum a toda história que se propõe a inventariar e racionalizar uma 

prática: a leitura raramente deixa marcas. Portanto, a leitura é sempre uma prática 

encarnada em gestos, em espaços e em hábitos que podem ser estudados, dentre outros 

modos, por registros fotográficos como estes, que, mesmo que posados, revelam aspectos 

dessa prática que se tornou escolar, como afirmou Michel de Certeau (1997, p, 261). De 

Acordo com Certeau, instaurou-se um “mito da Educação”, a partir do qual a leitura 

tornou-se domínio da Educação: “[...] tudo se passa na Educação como se a forma de 

implantá-la (a leitura) tecnicamente se houvesse realizado desmesuradamente de ser e, 

desde então, perde a sua utilidade social”. A Educação e seu aspecto formal, ou seja, a 

escola, escolarizaram a leitura. 

No entanto, é relevante mencionar que a imagem da leitura não se restringe à 

sua vinculação ao universo escolar. Essa imagem circulou no Brasil, no século XIX, em 

outros espaços sociais, como signo de erudição. Lilia Schwarcz (2010, p. 480) afirma que: 

“nota-se que a vida de D. Pedro II, mesmo nos momentos mais pungentes, aparece cercada 

de elementos que lhe adornavam a imagem. Vinha da Academia de Artes e iria se refugiar 

nos livros [...]”. Um dos elementos mais freqüentes nas imagens de D. Pedro II é sem 

dúvida o livro. Ficou conhecido, dentre outras alcunhas, como o “Imperador das Letras”. 

Em uma de suas últimas fotografias, já no exílio em Paris, em 1889, D. Pedro II aparece 

lendo. 
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Imagem 50: D. Pedro II lendo no exílio em Paris. 1889. Fundação Biblioteca Nacional.  

No conjunto temático das imagens das práticas escolares há também as cenas de 

ensino para o trabalho, ou de aulas especializadas inseridas no currículo escolar, tais como: 

bordado, corte e costura, marcenaria. 

No Álbum da Escola Caetano de Campos de 1908 há alguns registros 

fotográficos dessas práticas escolares, tanto na própria sala de aula (como na imagem que 

segue), quanto em espaços diferenciados, como as oficinas localizadas no porão (ver 

Capítulo 1).  
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Imagem 51: Aula de bordado. Album de Photographias da Escola Normal e Annexas de São Paulo 
- 1908 

 

Imagem 52: Aula na Oficina de Marcenaria. Album de Photographias da Escola Normal e 
Annexas de São Paulo - 1908 
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Os aprendizes concentravam-se em seus trabalhos, que eram geralmente 

expostos na própria escola ao término dos períodos letivos ou em exposições montadas em 

efemérides. As escolas eram aparelhadas com os materiais e mobiliários necessários e 

adequados para o desenvolvimento da aprendizagem do ofício e desenvolvimento de 

habilidades. Na aula de marcenaria retratada na imagem acima, veem-se as bancadas 

ajustadas à altura dos alunos.  

Como Escola Normal, a Caetano de Campos mantinha um Centro de 

Puericultura. Na década de 1930, esse Centro parece ter sido bastante ativo, promovendo 

concursos de robustez infantil e cursos, ou procurou-se dar ênfase a essa ação da escola 

com a propaganda e registro no álbum fotográfico5. 

 

Imagem 53: “Escola de mãezinhas”, Escola Caetano de Campos, maio 1933. Álbum Centro de 
Puericultura do Instituto de Educação Caetano de Campos. 

Há ainda as cenas tipicamente cotidianas, com alunos desempenhando ações do 

dia a dia escolar, tais como as do recreio, do refeitório, da entrada e saída da escola.  

Na fotografia abaixo, veem-se alunos alimentando-se no refeitório sob a 

supervisão da professora.  

                                                 
5 Sobre o Ensino profissional feminino ver a pesquisa de: CÂMARA, Sônia de Oliveira. Reinventando a 
Escola: O Ensino Profissional Feminino na Reforma Fernando de Azevedo de 1927 a 1930. Niterói-RJ, 
Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, 1997. [Dissertação de Mestrado] 
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Imagem 54: Momento do lanche. Merenda do Jardim da Infância. Escola Caetano de Campos. 
Album de Photographias da Escola Normal e Annexas de São Paulo 1908. 

 

Por fim, há ainda as imagens do recreio e de ações corriqueiras, como a entrada 

e a saída dos alunos. Deve-se salientar que, no início do século XX, ainda se conservava e 

separação entre meninos e meninas.  

Desse modo, não só as aulas, mas também o recreio, a entrada e a saída da 

escola eram separados, como no caso da Escola Normal, conforme é possível observar nas 

fotografias que seguem. 
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Imagem 55: Recreio no pátio. Seção masculina. Album de Photographias da Escola Normal e 
Annexas de São Paulo 1908. 

 

Imagem 56: Saída das classes. Secção masculina. Album de Photographias da Escola Normal e 
Annexas de São Paulo 1908. 
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Percebe-se que as duas fotografias foram tomadas do mesmo ângulo. A 

composição em diagonal indica o movimento das práticas, mesmo que posadas. 

Para Mirtes de Oliveira (2002, p. 127):  

Neste álbum de 1908, o fotógrafo minimizou os individualismos. As imagens 
mostram grupos, e na falta da valorização de individualismos e expressões, 
trouxe à tona o coletivo, a multidão organizada e suas possibilidades plásticas: o 
ritmo, a repetição dos elementos cênicos e compositivos. A figura humana é 
agrupada, aglomerada, colocada em filas, círculos, planos. A massa é o 
elemento visual, não o indivíduo e sua expressão. Transforma-se em desenho, 
em linha de força.  

Agnes Heller (1985, p. 17) observa que “a vida cotidiana é a vida de todo 

homem”. A partir dessa assertiva, pode-se estabelecer a relação entre o cotidiano e a vida 

escolar, pois, se todo homem está inserido em um cotidiano, a escola faz parte do cotidiano 

da maioria dos homens, direta ou indiretamente.  

Para Heller, a característica dominante da vida cotidiana é a espontaneidade. No 

entanto, a própria autora pondera que nem toda atividade cotidiana é espontânea. No que 

diz respeito ao registro fotográfico, embora o objetivo seja fixar imagens do cotidiano 

escolar, essas imagens acabam sendo posadas, na maioria das vezes. 

Considera-se o cotidiano como um lugar, ou seja, o resultado da relação entre 

espaço e tempo construído por um processo de socialização no qual é possível formar 

traços de identidade a partir do diálogo com o diferente. Desse modo, no cotidiano e nas 

práticas sociais o espaço se transforma em lugar simbólico. É no cotidiano que as ações 

humanas e sociais se realizam e se repetem, constituindo referências simbólicas e 

representações.  

 

2.1.3. Eventos 

Essa temática engloba cenas de eventos realizados com periodicidade regular, 

anualmente em datas predeterminadas, tais como as formaturas, os desfiles cívicos, 

exposições, festas juninas, dias comemorativos, etc. Engloba também as efemérides, que se 

destacam pelo caráter de espetáculo. 

Para refletir acerca dos sentidos e representações dos registros fotográficos 

escolares, devem-se obrigatoriamente considerar os eventos promovidos e realizados no 
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âmbito da escola, pois são momentos de visibilidade e de visualização, e, por esse motivo, 

focos preferenciais de registros fotográficos. 

A escola é, por excelência, o lugar onde se aprende a comemorar as datas 

cívicas, históricas e, inclusive, as religiosas. Para a comemoração, é preparada e oferecida 

aos alunos e aos seus familiares uma programação composta de ações próprias do universo 

escolar, tais como apresentação de coral, exposição de trabalhos infantis, apresentações 

teatrais, muito frequentemente registradas sob a forma de fotografias. Numa retrospectiva 

histórica, o sentido da comemoração e, numa perspectiva mais ampla, o próprio sentido de 

comemorar e as representações que esse tipo de ação engendra no âmbito do universo 

escolar, particularmente na produção de conjuntos de representação, como é o caso do 

álbum fotográfico, foram registrados e preservados como momentos excepcionais.  

Para estudar as comemorações escolares e as comemorações cívicas no âmbito 

das escolas foram escolhidos aqui registros fotográficos da Escola Caetano de Campos que 

apresentam comemorações da própria escola, especificamente relativas ao universo 

escolar, e de comemorações da cidade na qual a escola está inserida, como foi o caso do IV 

Centenário da cidade de São Paulo, comemorado em 1954, das quais a escola fez parte de 

modo efetivo. Essa última assume o caráter de efeméride, dada a sua dimensão, a 

passagem do aniversário da fundação da cidade de São Paulo. 

Na introdução da obra dicionário de Datas da História do Brasil, Circe 

Bittencourt incita uma reflexão acerca do valor de se estudar datas históricas, inquirindo se 

esse já não constituiria um tema ultrapassado para a compreensão da História. Afirma que 

“[...] uma resposta a essas indagações deve partir de uma reflexão sobre a concepção de 

datas históricas e o significado delas para a nossa sociedade” (2007, p. 11). A autora afirma 

ainda que, “queiramos ou não, as datas são suportes da memória”. Desse modo, as datas 

históricas podem ser percebidas como uma forma de oportunizar a reflexão sobre os fatos 

que as originaram. Essa oportunidade é amplamente explorada por dois universos: o 

escolar e o midiático.  

Na escola, tradicionalmente se comemoram, se aprendem e se discutem as datas 

históricas, cívicas e religiosas. No caso específico do cinquentenário do Jardim da Infância, 

comemorado em 1946, as datas são parte do próprio universo escolar. Portanto, parece 

lógico que haja as comemorações de aspectos que são próprios da cultura escolar. 
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Mircea Eliade (2006) denomina de “prestígio das origens” o afã em identificar a 

data que originou a comemoração. Para o autor, “a idéia de que a perfeição estava no 

princípio parece muito antiga. Ela é, em todo caso, extremamente difundida” (2006, p. 51).  

Além disso, reflete sobre o sentido do ano, afirmando que “[...] trata-se sempre 

de um ciclo, isto é, de uma duração temporal que tem um começo e um fim” (ELIADE, 

2006, p.44). Mais do que isso, esse ciclo traz um sentido de renovatio, marcado por 

comemorações cíclicas e, ao mesmo tempo, a soma dos anos traz consigo um sentido de 

tradição. Desse modo, comemorar efemérides, ou seja, o aniversário de datas significativas 

para uma dada coletividade mobiliza a atenção e os esforços da sociedade para a qual essa 

data faz sentido.  

Eliade (2006) comenta ainda sobre a aura que determinadas datas produzem. A 

passagem das efemérides presta-se a produzir um processo de focalização e de 

sensibilização. Além disso, determinadas datas revestem-se de caráter fundante, porque 

remetem a momentos fundadores ou porque se constituem como tal.  

Marcel Detienne, na obra Comparar o incomparável reflete sobre a ideia de 

fundar: 

O que devemos colocar no ato de fundar que nos parece estar no coração de 
‘estabelecer um território?’ Sem dúvida, a singularidade de um espaço, marcada 
por um nome, traços particulares, um limite determinado em um espaço mais 
vasto. Sem dúvida, um começo no tempo, em uma História, em uma cronologia; 
com alguma coisa como um acontecimento inicial, isolado, reconhecido, saliente 
e até solene. A fundação parece exigir um início significativo, pronto para ir no 
sentido de um processo histórico (DETIENNE, 2004, p. 51). 

A partir dessa análise é possível inferir que, de fato, no caso das efemérides aqui 

analisadas houve a delimitação daquilo que se pode chamar de “ato fundador”. A 

identificação dos marcos permitiu articular ações, análises e representações. Assim, 

passados cinquenta anos da criação do Jardim da Infância, e quatrocentos do aniversário da 

cidade de São Paulo, houve um grande balanço que englobou as mudanças ao longo do 

tempo em comparação com o então momento presente.  

As comemorações de efemérides que remetem recorrentemente ao início de 

algumas práticas escolares, como é o caso do Jornal Nosso Esforço, que mobilizou 

comemorações de seu aniversário de 10, 20 e 25 anos, servem para que se façam 

retrospectivas histórica das transformações das práticas ao longo dos anos, englobando 
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suas implicações e os sujeitos que se envolveram com essas ações, quer no passado, quer 

no presente. 

Ainda acerca da relação entre presente e passado e sobre o significado de se 

buscar a simbologia histórica da comemoração, Mônica Velloso, por ocasião da 

comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, faz esta análise: 

Debruçando-se sobre o passado para nele buscar as fontes simbólicas capazes de 
construir uma inteligibilidade para o presente, as festas comemorativas [...] 
configuram-se como acontecimentos particularmente significativos para a 
reflexão histórica. Ao trazer à tona as mais distintas percepções do passado, tais 
festas revelam os conflitos da própria sociedade que comemora (VELLOSO, 
2000, p. 129). 

De fato, as efemérides proporcionam uma análise do passado, mas 

principalmente do presente. É possível citar, como exemplo, a repercussão e a ampla 

exposição pelos jornais, em 1954, na ocasião da comemoração do seu IV Centenário, da 

história da cidade de São Paulo em seus mais diversificados aspectos.  

O texto reproduzido abaixo é representativo da digressão e reflexão que a 

passagem de uma efeméride suscita.  

O sinal está aberto. O tráfego livre... E na nossa frente, estende-se o São Paulo 
dinâmico e babélico, que exibe, firmada por Anchieta e Nobrega, tendo a 
testemunhá-la o português João Ramalho e o cacique Tibiriçá, originalíssima 
certidão de nascimento em que se lê a sua idade provecta: 400 anos! E 
enfeitiçando tudo os arranha-céus colossais, sombrios monstros de cimento 
armado, as sujas chaminés das fábricas e das usinas eternamente a cachimbarem 
um fumo negro, e, pelas ruas e avenidas trepidantes, nos escritórios e oficinas, 
como num autêntico formigueiro humano, os 3 milhões de paulistanos labutam, 
atanazados com os negócios, testa vincada, preocupados com o trabalho de cada 
dia... Nesta hora, significantemente patriótica, sobremodo expressiva, festas fora 
do comum reboam e tôda uma população vibra de entusiasmo, nas 
comemorações sem par de uma efeméride memorável: quatro séculos de 
existência bem vivida da metrópole agigantada (Trecho do editorial da Revista 
do IV Centenário de São Paulo, publicação oficial dos 400 anos da cidade, em 
1954, pela Editora Abril). 

No Álbum fotográfico da Escola Caetano de Campos, além das ações da própria 

escola enfatiza-se sua participação na programação preparada pela prefeitura, enfocando os 

lugares considerados fundadores da história da cidade, por exemplo, o Pátio do Colégio.  

Considerando-se os aspectos fundadores, aparecem representados os 

responsáveis pelo fato comemorado, como exemplo, no caso do IV Centenário de São 

Paulo, a ampla veiculação e louvação da figura do Padre Anchieta, reconhecido como um 

dos fundadores da cidade.  
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Imagem 57: Desfile. Álbum Comemorativo da Escola Caetano de Campos ao IV Centenário da 
cidade de São Paulo. 

A fotografia é acompanhada pelo seguinte texto sob o formato de legenda:  

A 9 de julho promoveram-se empolgantes festejos populares. O I.E.C.C. fez-se 
representar na “Marche-aux-flambeaux” pelo corpo de bandeiras, pela fanfarra e 
alunos do Curso Ginasial que, precedidos pelo Snr. Superintendente, prof. 
Mário Marques, acompanhado por outros diretores, desfilaram conduzindo 
numa carreata a efígie de Anchieta (sic) em quem era simbolizada a imagem do 
Primeiro Mestre de S. Paulo (Álbum de Comemoração do IV Centenário de São 
Paulo - AECC). 

Pela legenda veiculada junto à foto acima, percebe-se a inclusão da Escola nos 

Festejos realizados pela Prefeitura em 9 de julho.  

A Escola Caetano de Campos participou ativamente das atividades programadas 

pela Comissão Organizadora da Comemoração do IV Centenário vinculada ao poder 

público, por exemplo, participando do desfile realizado pelas ruas da cidade. A legenda 

remete a esse aspecto enfatizando a ação: “em pleno desfile”. 
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Imagem 58: “Em pleno desfile”. Alunos da Escola Caetano de Campos desfilando pelas ruas de 
São Paulo como parte das comemorações do IV Centenário da cidade. Álbum Comemorativo da 

Escola Caetano de Campos ao IV Centenário da cidade de São Paulo. 

 

As fotos dos diversos desfiles realizados pela escola e de sua participação 

compreendem grande parte dos registros apresentados no álbum, donde se apreende que o 

desfile, que passou pelo Vale do Anhangabaú, pelo Viaduto do Chá, dentre outros 

logradouros do centro da cidade, deve ter tido destaque durante os festejos.  

Uma característica marcante das fotografias de desfiles em geral, inclusive dos 

desfiles escolares, é a presença da idéia de movimento, como na fotografia abaixo, na qual 

os retratados parecem em movimento e concentrados na “missão” de representar a escola e 

apresentar-se como cidadãos cientes dos elementos cívicos que empunham, por exemplo, 

as bandeiras, elementos muito presentes em desfiles, que também aparecem nesta 

fotografia. 
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Imagem 59: Desfile dos alunos da Escola Caetano de Campos até o Pátio do Colégio, para 
solenidade realizada nesse espaço fundador da cidade de São Paulo. Álbum Comemorativo da 

Escola Caetano de Campos ao IV Centenário da cidade de São Paulo. 

De acordo com Armando Martins de Barros, 

Os desfiles, embora de curta duração e representando um tempo ínfimo daquele 
que vivemos na escola, dispõem de um número desproporcional de fotos ao 
longo de nossa vida escolar. Por que dar ênfases nesses desfiles: para a 
comunidade? É possível identificar na materialidade das fotografias o registro da 
marcha, as bandas, a homogeneidade das formações em ordem unida ao esforço 
da escola em ser apresentada como disciplina (BARROS, 2005, p. 127). 

O total envolvimento da Escola Caetano de Campos nas atividades de 

comemoração promovidas na cidade são enfatizados em legendas como esta: “todo o 

instituto no pátio do colégio”. 
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Imagem 60: “Todo o Instituto no pátio do Colégio”. Álbum Comemorativo da Escola Caetano de 
Campos ao IV Centenário da cidade de São Paulo. 

Além de participar das comemorações da cidade, a escola realizou sua própria 

comemoração entre 25 e 31 de outubro, como é possível constatar pela inscrição no álbum, 

em cuja página é fixado o panfleto especialmente produzido pela escola para a ocasião. 

 

Imagem 61: Panfleto com a programação da Escola Caetano de Campos para a comemoração do 
IV Centenário de São Paulo. Álbum Comemorativo da Escola Caetano de Campos ao IV 

Centenário da cidade de São Paulo. 
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A relação entre a escola e a cidade, na perspectiva das comemorações oficiais 

promovidas pela prefeitura, pode ser observada pela inclusão no panfleto da escola do 

símbolo criado por Oscar Niemeyer para a comemoração do IV Centenário de São Paulo6. 

Todos os diversos níveis de ensino existentes na escola participaram das 

comemorações: pré-primário, curso normal e ginásio. 

Os eventos são compostos por três momentos: pré-evento, dedicado à 

organização; evento, que é o momento da sua realização; e, por fim, o pós-evento, período 

após a realização do evento. Os registros fotográficos estão direta e indiretamente 

presentes nesses três momentos, pois, no primeiro, como parte da organização do evento há 

a previsão dos registros e do responsável por essa providência. Durante a realização do 

evento há concomitantemente a produção dos registros fotográficos. No pós-evento, há a 

dedicação à avaliação e organização dos materiais que o evento produziu para guarda dessa 

documentação como memória da história da escola e da comunidade escolar. 

Para Armando Martins de Barros, há ainda outro sentido em comemorar no 

âmbito escolar, em relação aos registros fotográficos que produzem: 

Eventos? Encontraremos as fotos de festas juninas, as festas do índio, da árvore, 
do soldado, da bandeira, de fim do ano. A cada uma, na origem desse cotidiano 
festivo, a possibilidade de identificarmos o fio ordenador de uma pedagogia 
preocupada em provocar a socialização da criança pela ludicidade de atividades 
festivas, congregadoras do educando junto aos demais temas sociais [...] 
(BARROS, 2005, p. 126). 

Essa afirmação permite refletir sobre a relação e a diferenciação entre o 

cotidiano escolar, crivado de comemorações cíclicas, anualmente realizadas, e de 

efemérides que, por seu caráter simbólico e amplo, exigem mais preparo e mobilização de 

esforços na realização de suas comemorações. 

De acordo com Cynthia Greive Veiga,  

O tema das festas como comunhão do sentimento de pertencimento nacional e 
social foi bastante analisado na perspectiva de sua vocação pedagógica. Da 
preparação, por meio da participação ativa dos professores e alunos, à 
apresentação, a festa é permeada por uma idéia de educação integral e 
permanente [...] As festas, expressão da arte, devem ser dias de regozijo público 
e devem estar na rua e no coração de todos os cidadãos (2000, p. 414). 

                                                 
6 Esse símbolo foi transformado em monumento no Parque do Ibirapuera inaugurado no bojo das 
comemorações do IV Centenário de São Paulo, em 1954. Esse símbolo da efeméride foi inserido em diversos 
impressos alusivos às comemorações.  
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Desse modo, as festas e comemorações estão impregnadas no cotidiano, na 

cultura escolar e na sociedade na qual essa cultura se insere. Configuram-se como parte 

significativa do processo de escolarização, pois a preparação e a realização das festas 

escolares podem oferecer oportunidades para trabalhar preceitos morais e conteudísticos. 

Representam, assim, um caráter pedagógico inegável e propício a outros desdobramentos, 

por exemplo, o seu registro por meio de fotografias, com o intuito de preservar esses 

momentos de campos de memória pessoal da trajetória escolar. 

As festas e eventos configuram-se como oportunidades de apresentação e de 

visualização das práticas realizadas nas escolas. Assim, a comemoração da Escola Caetano 

de Campos do IV Centenário de São Paulo foi composta pela execução do orfeão do Curso 

Normal no auditório da escola, da apresentação do Corpo cênico, da realização de 

Conferências e de exposição escolar comemorativa. 

 

Imagem 62: Coral de alunos na solenidade no Auditório da Escola Caetano de Campos. Álbum 
Comemorativo da Escola Caetano de Campos ao IV Centenário da cidade de São Paulo. 
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Imagem 63: “A exposição escolar comemorativa”. Álbum Comemorativo da Escola Caetano de 
Campos ao IV Centenário da cidade de São Paulo. 

 

Embora haja alguns casos diferentes, nos quais os trabalhos em exposição 

aparecem acompanhados por pessoas, em geral as fotografias das exposições de trabalhos 

escolares se restringem aos trabalhos, como no caso acima.  

Um tipo de registro fotográfico muito frequente no conjunto de fotografias de 

eventos em geral e também nos escolares é o do grupo de pessoas participantes, tanto da 

assistência quanto das autoridades.  
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Imagem 64: “As autoridades”. Álbum Comemorativo da Escola Caetano de Campos ao IV 
Centenário da cidade de São Paulo. 

 

A presença de autoridades aos eventos reforça o seu caráter formal e a sua 

importância. Os registros fotográficos são recorrentemente utilizados para comprovar essa 

presença. Geralmente são esses os registros veiculados em veículos de imprensa que 

noticiam os eventos.  
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Imagem 65: “A assistência”. Álbum Comemorativo da Escola Caetano de Campos ao IV 
Centenário da cidade de São Paulo 

Composta geralmente pela comunidade escolar, principalmente alunos e 

professores, por autoridades da educação e cívicas e por familiares dos alunos, a 

assistência é o componente que atesta o sucesso do evento, e por esse motivo deve ser 

percebida como participante fundamental. Os registros fotográficos dos eventos, evocando 

o caráter documental e irrefutável da fotografia como testemunho do real, frequentemente 

focam a assistência, buscando a comprovação visual de que o evento foi bem-sucedido.  

Como exemplo das efemérides da própria escola pode-se citar a homenagem ao 

cinquentenário da morte de Caetano de Campos, em 1941. Na ocasião, além de evento 

realizado na própria escola, com discursos e apresentação de trabalhos realizados pelos 

alunos sobre a vida e obra do patrono da escola, houve uma romaria ao seu túmulo para o 

depósito de flores e homenagem. Os registros desses momentos foram coligidos num 

álbum fotográfico.  
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Imagem 66: Página do Álbum do Cinqüentenário do falecimento de Caetano de Campos, 1941. 

No Álbum do Cinquentenário do Jardim da Infância da Escola Caetano de 

Campos, percebe-se o “orgulho do passado”, que foi amplamente enaltecido, e a 

continuação, no presente, do trabalho realizado ao longo dos cinquenta anos. Nesse álbum 

foram colocados em ordem cronológica os retratos das professoras responsáveis pelo 

Jardim da Infância na Escola Caetano de Campos e dos diretores da escola.  

Moisés Kuhlmamnn Júnior afirma que: 

O jardim de infância anexo à Escola normal Caetano de Campos, construída na 
cabeceira da praça da República na capital de São Paulo, é a primeira instituição 
pública a ser criada em 1896, materializando a proposta educacional do Partido 
Republicano. A escola primária e o jardim anexo seriam um local de estágio para 
as professoras e difundiriam modelos para as escolas oficiais em todo o estado, 
por meio da Revista do Jardim-da-Infância, que teve dois números publicados 
(KUHLMANN JR, 2000, p. 477), 

Desse modo, percebe-se como a justificativa para a comemoração é fortemente 

retomada e enfatizada como uma autorização e motivação para os festejos.  
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Além das grandes comemorações há ainda os eventos de menor vulto, mas que 

marcam o universo escolar, tais como visita de autoridades, visita de ex-alunos. Em 1960, 

a Biblioteca Infantil sediou uma palestra realizada por Ilka Brunilde Laurito, que havia 

sido jornalista do Nosso Esforço em 1937 e que havia se tornado escritora e catedrática de 

Literatura.  

 

Imagem 67: Palestra de Ilka Laurito na Biblioteca infantil. 29 de agosto de 1960. Álbum Nosso 
Esforço. 

Dentre os eventos considerados rotineiros, pode-se mencionar a comemoração 

do Dia das Mães. Tradicionalmente realizada nas escolas, essa comemoração promove 

também a presença da comunidade e oportuniza registros fotográficos como o apresentado 

a seguir, de 1965. Esse evento é geralmente acompanhado de apresentações musicais ou 

teatrais das crianças às mães. Nesta fotografia, a aluna cumprimenta a mãe após a 

apresentação de balé.  
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Imagem 68: O Dia das mães no Jardim da Infância IECC 9-5-1965 

 

As formaturas são eventos com grande destaque na comunidade escolar e 

promovem a relação da escola com a sociedade de forma intensa. Nesse sentido, para 

registrar esses eventos são produzidos fotografias e álbuns com características bastante 

específicas (analisados no Capítulo 4).  

A diversidade temática das fotografias escolares reflete a complexidade do 

universo da cultura escolar e a sua relação com a sociedade. A escola produz imagens de si 

mesma e reproduz referências sociais a partir, tanto das perspectivas temáticas, quanto da 

apropriação de modelos de representação cristalizados pelo registro fotográfico.  

Os eventos realizados no espaço escolar geralmente são caracterizados pelo 

ajuntamento de pessoas. A escola é o espaço do coletivo, e as fotografias dos eventos 

reforçam esse aspecto. Assim como o evento é uma vitrine da escola e de suas práticas, é 

também o momento em que se apresentam à comunidade escolar e à sociedade os 

resultados do trabalho escolar. Assim, as fotografias desses momentos têm a função de 
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salvaguardar concretamente suportes de memória de momentos célebres e inesquecíveis, 

tanto na trajetória das instituições quanto na das pessoas que as compõem. As fotografias 

sobrevivem às gerações que vivenciam esses momentos.  

 

 


