Capítulo 1. Imagem fotográfica na interface entre escola e
educação

Já se disse que o “analfabeto do futuro não será quem não
sabe escrever, e sim quem não sabe fotografar”. Mas um
fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é pior
que um analfabeto?
Walter Benjamin

É com esse questionamento que Walter Benjamin finaliza o seu texto “Pequena
História da fotografia”. A essa questão acrescenta outra: “Não se tornará a legenda a parte
mais essencial da fotografia?” Essas questões remetem a uma reflexão, inclusive, sobre o
estatuto da fotografia como uma forma de linguagem passível de ser lida. Se escrever se
aprende na escola, onde se aprende a fotografar? Uma das possíveis respostas é que se
aprende a fotografar tanto em escolas especializadas (no sentido de instituições e no de
grupos com objetivos e referências comuns) quanto desde a própria escola primária, pois, a
fotografia se internalizou como uma das práticas mais disseminadas na escola, tanto como
forma de registro, quanto como recurso de ensino.
O fotógrafo lê as imagens de sua autoria ao produzir, pelo registro fotográfico,
representações da realidade. Desse modo, antes de ler imagens fotográficas, ele lê a
realidade. Por outro lado, para ler a realidade ele precisa ter sensibilizado seu olhar, lendo
outros registros fotográficos. Além disso, essa observação indica que o fotógrafo não
produz registros siplesmente de modo mecanizado, mas estuda a realidade e suas
referências objetivas e subjetivas antes de efetuá-los. Consciente ou não, esse processo está
no cerne da fotografia. Muitos autores, tais como Boris Kossoy, Miriam Moreira Leite,
Annateresa Fabris e Armando Martins de Barros, já mencionaram a idéia de uma
“alfabetização do olhar”. Ao propor uma análise das fotografias escolares, Rosa Fátima de
Souza também trata dessa questão e recorre a esses autores.
Benjamin conclui o texto que se pretende um balanço da história da fotografia
até 1931, quando foi escrito, remetendo às tensões que envolveram os primórdios da
fotografia e afirmando que: “è à luz dessas centelhas que as primeiras fotografias, tão belas

e inabordáveis, se destacam da escuridão que envolve os dias em que viveram nossos
avós” (1994, p. 107). Essa escuridão pode se referir ao período em que a fotografia ainda
não havia sido criada ou, metaforicamente, ao desconhecimento das questões que lhe são
inerentes.

1.1. Imagem e Educação
A compreensão da imagem só é possível a partir da sua materialidade, ou seja,
a forma como foi registrada e configurada, que permite interpretações. Vivemos imersos
em “contextos visuais”, portanto o “material visual” deve ser compreendido como produto
de um contexto sociocultural e econômico de produção e consumo. As imagens são
produzidas a partir desses referenciais e circulam entre eles, sendo apropriadas e
reapropriadas. Assim, de acordo com Gaskell (1992, pp. 268-269), “A contribuição para o
estudo do material visual que o historiador está provavelmente mais bem equipado para
realizar é a disussão de sua produção e de seu consumo como atividades sociais,
econômicas e políticas”.
Nosso relacionamento com o passado não é mais primeiramente definido pela
Historia, mas antes por uma variedade de prática, grande parte dela visualmente
baseada, sujeita a análises em termos do “visualismo” e do “olhar expandido”
em que os historiadores em geral, se sentem muito longe de casa: a propaganda,
a televisão, o foto-jornalismo, a arquitetura e algumas áreas da arte (GASKELL,
1992, p. 271).

Mesmo que as imagens ainda não tenham alcançado equivalência em relação às
fontes escritas, e que aparentemente sejam estas últimas a produzirem um discurso
afirmativo e objetivo, pretensamente mais eficaz, a polifonia dos sentidos e as
interpretações produzidas pelas imagens podem ser percebidas a partir do cruzamento de
fontes. Esse pode ser um caminho profícuo para as pesquisas na área da História, que tem
se dirigido no sentido de elaborar o que Ulpiano Bezerra de Meneses denominou de
“História Visual”.
Para Carlo Ginzburg (2001), “[...] as imagens, que representem objetos
existentes, inexistentes, ou objeto nenhum, são sempre afirmativas. Para dizer Ceci n’est
pas une pipe – [Isto não é um cachimbo], necessitamos de palavras. As imagens são o que
são” (p. 138).
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Nessa perspectiva seria possível discutir a proposição de Roland Barthes
(1990), de que a imagem seria, de certa maneira, limite do sentido. No entanto, o próprio
Barthes já aponta para a discussão acerca da análise espectral e das múltiplas
interpretações que a imagem possibilita.
Desse modo, partilha-se aqui da noção de que as imagens são produções
socialmente constituídas e socialmente compartilhadas a partir de suportes materiais, entre
eles a fotografia. Essas imagens ajudam a compreender os contextos em que foram
produzidas, pois expressam valores, escolhas e referências e, ao serem materializadas, têm
a possibilidade, inclusive, de ser apropriadas em diferentes contextos e momentos
históricos, numa perspectiva de longa duração. “A imagem, em sua materialidade de
suporte fotográfico, e considerada no interior de ‘práticas do olhar’, envolvendo sua
criação imediata, distribuição e consumo por diferentes agentes que produzem, partilham e
re-elaboram suas significações” (Barros, 1997, p. 59).
As imagens são assim, fruto do que Chartier (1991) definiu como um sistema
de representações. “É certo que hoje se admite que a imagem não ilustra e nem produz a
realidade, ela a constrói a partir de uma linguagem própria que é produzida num dado
contexto histórico” (Saliba, 2004, p.119).
Jacques Aumont (2000) propõe tratar, em sua obra A imagem, especificamente
das “imagens visuais”, ou seja, as que possuem uma forma visível. À semelhança da opção
de Aumont, propõe-se aqui tratar exclusivamente da imagem fotográfica, sem ignorar a
profusão de sentidos e de potencialidades reflexivas que sugere a discussão acerca da
imagem, principalmente em se tratando de sua relação com a Educação e com a escola.
Assim, antes de tratar da fotografia de escola, aborda-se aqui a imagem de escola, ou seja,
a representação social que se construiu ao longo do tempo sobre a escola e que
consequentemente se projeta no registro fotográfico pelo olhar do fotógrafo. Esse
fotógrafo, por sua vez, esteve exposto ele próprio a uma representação, e foi contratado por
pessoas que também estiveram e que, possivelmente, pretendiam reforçar tal imagem.
Roland Barthes (1984) evidencia e problematiza o fato de estarmos imersos
num mundo de imagens figurativas e significativas. No entanto, para ver é necessário
estabelecer uma sensibilização do olhar. Em outras palavras, vivemos em um mundo no
qual as imagens estão disponíveis ao olhar, mas, para que haja significação, é preciso
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estabelecer a mediação, ou chamar a atenção sobre seus aspectos e mesmo sobre sua
presença em nossas vidas. Walter Benjamin (1987) assevera que a criação de métodos de
reprodução da obra de arte, fundamentalmente a fotografia e o cinema, modificaram o
modo de o ser humano sentir e perceber o seu próprio mundo. Acrescenta ele que as
mudanças das formas da sensibilidade humana não dependem apenas da natureza, mas
também da história.
De acordo com Ulpiano Bezerra de Meneses (2005), a escola seria uma “[...]
instituição visual ou um suporte institucional dos sistemas visuais”. Para ele, para se
compreender essa instituição é necessário considerar as condições técnicas, sociais e
culturais de produção, circulação, consumo e ação dos recursos e produtos visuais.
A escola não só produz imagens, como também foi alvo, ao longo do tempo, da
produção de imagens refletidas pelo olhar social, urbano e histórico. A escola constituiu-se
como uma das maiores instituições responsáveis pela produção e difusão de imagens
mentais e documentais, e pela influência direta em nossa percepção de mundo.
Segundo Dominique Julia, a constituição de uma cultura escolar fundamenta-se
nos seguintes elementos: espaço escolar específico, cursos graduados e corpo profissional
específico (2000, p. 14). Esses elementos são justamente o foco de maior parte das
imagens historicamente produzidas sobre a escola e difundidas no circuito social e
simbólico. De acordo com o autor:
[...] para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido
mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de
nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e de
habilidades senão por intermédio de processos formais de escolarização [...]
(JULIA; 2000, p. 11).

Nessa perspectiva, é a partir da constituição e percepção desses elementos que a
cultura escolar produz imagens, tanto mentais quanto materiais.
Para Miriam Moreira Leite, “[...] as ligações simbólicas estabelecidas e o estudo
das sequências rituais são índices preciosos para mapear e representar o conteúdo latente
da fotografia histórica” (1993, p. 160).
Para compreender uma imagem é necessário ter uma referência na sociedade,
ou seja, compartilhar os referenciais culturais aos quais a imagem faz alusão. Essa é a
relação necessária para que o sentido seja construído e para que a recepção seja realizada.
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No âmbito da perspectiva da cultura material, é preciso perceber que os sentidos são
sempre atribuídos.

1.2. Imagem fotográfica
Devido à sua característica de mediação por aparelho mecânico que
pretensamente prescindiria da ação humana e que seria automatizado desde o seu
surgimento, a fotografia foi percebida como uma forma de decalque do real, ou seja, como
uma das formas mais fiéis de se reproduzir o real. Posteriormente, ao ser revestida do
status de fonte documental, assumiu outra dimensão, a de testemunho. De acordo com
Marc Bloch (2001), todo vestígio das ações humanas é um documento que testemunha a
realização dessas ações. “A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo
o que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e deve informar sobre
ele” (2001, p. 79). Bloch investiu na distinção e definição entre testemunhos voluntários e
testemunhos involuntários. Há os documentos produzidos deliberadamente com a intenção
de oferecer e de perpetuar informações que poderão ser utilizadas para pesquisas, e há
aqueles que são resíduos das ações humanas sem a intenção de fornecer dados sobre elas
ou de testemunhá-las, produzidos involuntariamente como registros e que permanecem e
sobrevivem à perenidade humana a despeito de algum cuidado nesse sentido.
Assim, considerando-se a fotografia como fonte documental, em qual categoria
ela se encaixaria? A fotografia está justamente numa zona indefinida1 em muitos aspectos,
inclusive neste. Diversos estudiosos que se dedicaram a refletir teoricamente sobre a
fotografia denunciaram esse “duplo”, como Kossoy (entre o “efêmero e o perpétuo”),
Barthes (o “óbvio e o obtuso”), Aumont, Dubois, Sontag, entre outros. A fotografia
constitui o que Kossoy (2001) considerou como “um binômio indivisível” entre
testemunho e criação, ou, como afirmou Dubois (2000), entre a prova do real e a criação
artística sobre esse real.
Importa aqui perceber que não é possível classificar a fotografia como
testemunho voluntário ou involuntário porque, de acordo com o seu contexto de produção,

1

Ainda hoje se discute o caráter da fotografia, se ela seria arte ou mero produto mecânico. Sobre esse
assunto, ver: FABRIS, Annateresa. O desafio do olhar: fotografia e artes visuais no período das vanguardas
históricas. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.
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ela pode ser um ou outro tipo documental. Assim, toda fotografia é um testemunho de que
o fato retratado existiu, mas não exatamente como aparece no registro fotográfico, pois o
olhar do fotógrafo, o recorte operado por ele da realidade e enquadrado na composição
fotográfica, o manejo das técnicas da fotografia, e outros elementos e recursos, tais como
iluminação e posicionamento da câmara, contribuem para o resultado final, compondo um
relais do real, mas sempre uma representação dele, e não um decalque exato. Assim:
“Toda fotografia é um testemunho segundo um filtro cultural, ao mesmo tempo em que é
uma criação a partir de um visível fotográfico. Toda fotografia representa o testemunho de
uma criação. Por outro lado, ela representará sempre a criação de um testemunho”
(Kossoy, 2001, p. 50).
Por esse motivo, ao investigar um assunto a partir de uma fonte fotográfica, é
necessário identificar o contexto de produção, bem como o fotógrafo autor do registro e as
técnicas por ele empregadas na realização de tal registro, para compreender as intenções da
produção do registro de determinado modo e, efetivamente, o assunto por ele enquadrado.
De acordo com Ana Maria Mauad, deve-se:
[...] compreender que entre o objeto e a sua representação fotográfica interpõese uma série de ações convencionalizadas, tanto cultural como historicamente.
[...] há que se considerar a fotografia como uma determinada escolha realizada
num conjunto de escolhas possíveis, guardando esta atitude uma relação estreita
com a visão de mundo daquele que aperta o botão e faz “clic” (MAUAD, 2008,
p. 33).

Identificar as opções é fundamental para compreender as escolhas operadas
pelo fotógrafo para consolidar o registro fotográfico, tanto no âmbito das técnicas quanto
no da cultura, respectivamente as dimensões objetiva e subjetiva, componentes da
fotografia. O fotográfico ou plástico é subdividido em composição (vertical, horizontal e
diagonal), iluminação, enquadramento (frontal, lateral, plongé e contraplongé), hierarquia
de figuração e planos (geral, de conjunto, americano e de detalhe ou close). Essas são
algumas das técnicas e recursos disponíveis ao fotógrafo e que devem ser identificadas na
análise do registro fotográfico, para se procurar compreender os motivos que nortearam
essas escolhas e o próprio aspecto figurativo, ou seja, o conteúdo.
Além disso, no que tange os recursos, quer devido à dificuldade de rastrear as
técnicas, recursos e materiais empregados, quer pelo desconhecimento delas por parte dos
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pesquisadores, eles frequentemente se restringem à análise icônica, ou seja, do conteúdo da
imagem fotográfica.
Quanto à dimensão cultural, admitindo que a fotografia seja fruto de um
processo de representação, há que se considerar, ainda, que esse processo é constituído por
uma sucessão de seleções e/ou interpretações. Toda representação fotográfica é construída.
Assim como a representação, a fotografia é por si mesma subjetiva, porque passa por um
filtro cultural, encarnado pelo fotógrafo. Mesmo do ponto de vista técnico, a fotografia é
uma seleção do real, pois não é possível abarcar toda a realidade no registro fotográfico.
Assim, o fotógrafo deve selecionar o ângulo, o recorte do espaço enfocado. Desse modo, a
fotografia é um fragmento do real, tanto no sentido espacial quanto no sentido temporal,
pois “congela” um momento da realidade, e não toda ela.
A questão é antes de tudo cultural, pois o fotógrafo foi condicionado a ver de
determinada maneira. Ele projeta o que tem em si no registro fotográfico, na seleção, no
enquadramento que faz da realidade. Todo documento fotográfico é interpretado, em
primeiro lugar, pelo fotógrafo, ou pelo olhar do fotógrafo.
Marilena Chauí observa que: “O olhar ensina um pensar generoso que, entrando
em si, sai de si pelo pensamento de outrem que o apanha e o prossegue. O olhar, identidade
do sair e do entrar em si, é a definição mesma do espírito” (2002, p. 61).
Esse pensar mencionado por Chauí é tão introjetado que se naturaliza e passa a
ser despercebido; porém, mesmo numa fração de segundo, o fotógrafo pensa, analisa,
idealiza o seu recorte, antes de concretizá-lo, e aciona todos os seus referenciais culturais.
Para Mauad (2008), a fotografia é um artefato humano e uma mensagem, ao
mesmo tempo em que resulta da incorporação de um ponto de vista social e de uma
apropriação tecnológica. Como trabalho humano, tem um caráter conotativo.
A fotografia parte de um referente real, de personagens que de fato existem e
que remetem ao mundo das representações. No entanto, a partir do momento em que se
fixa a imagem fotográfica, ela permanece, mas o objeto ou personagem não, visto que
podem mudar com o passar do tempo ou mesmo desaparecer. Assim, Mauad (2008)
explica a “[...] representação como imagem presente de um objeto ausente. Aí, identificada
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com uma noção já ultrapassada de signo, que o definiria como algo que mantém uma
relação de substituição com o objeto que o origina” (2008, p. 123).
Barros (1997) reconhece a fotografia como um código de linguagem não
verbal, produto de programas sociais de comportamento e componente do quadro cultural
de uma sociedade. Mesmo que Roland Barthes tenha postulado, em 1962, em seu texto A
mensagem fotográfica, que a fotografia seja uma “mensagem sem código”, tal a
complexidade e particularidade de seu status, apontando para um paradoxo, ele mesmo
admite que ela constitui um duplo composto por uma dimensão denotativa,
fundamentalmente objetiva, que seria o figurativo apresentado no registro fotográfico, e a
conotativa, resultado das escolhas do fotógrafo.
Kossoy (1999, pp. 36-37) fala em diferentes realidades. Para ele, a fotografia
seria composta pela primeira e pela segunda realidade, respectivamente realidade exterior e
realidade interior. A primeira seria o próprio passado, o momento no qual o registro
fotográfico foi produzido, ou seja, o contexto. A segunda seria a realidade do assunto
representado contido nos limites bidimensionais da imagem fotográfica. Trata-se, para
Kossoy (1999, pp. 37-38), de uma transposição de realidades: “[...] da realidade visual do
assunto selecionado, no contexto da vida (primeira realidade), para a realidade da
representação (imagem fotográfica: segunda realidade)”. Desse modo, a fotografia seria
suporte do processo de criação e de composição de realidades, e, portanto, não mero
decalque ou cópia fiel da chamada primeira realidade.
Tratar a fotografia como um documento significa, em primeira instância,
contextualizar o registro fotográfico. Boris Kossoy (2001) aponta que o trabalho do
historiador com fonte fotográfica deve englobar a investigação acerca do processo de
produção da fotografia, ou seja, do registro fotográfico, e acerca dos elementos icônicos
que compõem o registro visual. Numa acepção metodológica, respectivamente, a análise
técnica, que indicaria as informações implícitas, e a análise iconográfica, que evidenciaria
as informações explícitas do objeto visual. Ressalta-se que essa proposição analítica de
Kossoy, que distingue as duas dimensões da metodologia do tratamento da fonte
fotográfica, restringe-se a uma perspectiva explicativa, pois o registro fotográfico compõe
uma totalidade indivisível, como ele mesmo afirma.
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Desse modo, para a análise da fotografia como fonte documental devem ser
considerados os aspectos relativos à forma e ao conteúdo, respectivamente: as técnicas e
recursos utilizados pelo fotógrafo; o figurativo, ou os objetos, personagens e a cena
enfocados. Além disso, é necessário verificar a inserção do documento em uma série
temática ou sequencial ou a sua existência avulsa, bem como a presença de linguagem
escrita de identificação no verso ou anverso da fotografia.
No entanto, mesmo que o desafio teórico-metodológico se imponha ainda como
um expressivo obstáculo às pesquisas que utilizam esse tipo documental, o maior desafio
ainda parece ser o de se desvencilhar do apelo e do fascínio da imagem.
Apreciar uma fotografia é sempre um momento de prazer. Um deleite que não
se resume à contemplação de pessoas ou lugares que conhecemos e que nos
trazem à recordação aspectos de nosso passado. Várias vezes nos vemos
tomados pelo prazer de vaguear o olhar em imagens que não possuem qualquer
marca de nossa presença, como fotografias de uma festa da qual não
participamos ou retratos de lugares pelos quais jamais passamos. Em nossa
sociedade ocular (centrada nos apelos da visão e da visibilidade), a fotografia
exerce uma poderosa atração sobre aqueles que a miram (VIDAL e ABDALA,
2005, 178).

Inclusive, o pesquisador está sujeito a esse apelo, que pode efetivamente ser
descrito como um fascínio porque prende a atenção, excluindo a possibilidade de se
perceber outros elementos e outras dimensões da imagem fotográfica. Esse fascínio, ou
essa relação quase paralisante que se estabelece entre o espectador e a imagem fotográfica,
que também pode ser percebido como uma espécie de fenômeno, pode estar diretamente
ligado a dois aspectos: o da identificação e o da estética.
Roland Barthes já apontava a “emoção como ponto de partida”, afirmando que,
na recusa de sistemas redutores de interpretação e da análise crítica da fotografia, “Resolvi
tomar como ponto de partida de minha busca apenas algumas fotos, aquelas que eu estava
certo de que existiam para mim” (1984, p. 19).
A expressão “para mim” empregada por Barthes pode remeter à identificação
entre aquele que está fotografado, ou o objeto, cena, personagem nela enfocada, e aquele
que a vê. Estabelece-se, assim, sentido e significado ao registro fotográfico a partir da
emoção gerada por ele. Desse modo, Barthes ajuda a ratificar a ideia de que o estético é
vinculado ao emocional e ao pessoal, e que esse aspecto não deve ser abandonado pelo
pesquisador. Antes, deve ser considerado na sua análise e, mais do que isso, deve mesmo
ser o ponto de início da análise.
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Ao relatar e analisar por meio da História Oral uma experiência educacional
ruralista no Butantã, em São Paulo, realizada na década de 1930, Zeila Demartini
menciona que, a partir da primeira entrevista que realizou com uma das professoras, ela
começou a mostrar fotografias que havia guardado sobre suas experiências educacionais.
Na condução de entrevistas no âmbito da metodologia de História Oral, as fotografias
foram empregadas como suportes de memória, para auxiliar a evocar as lembranças. Ao
concluir o texto, Demartini afirma: “Podemos dizer, mais uma vez, que podem ser várias
as leituras sobre as mesmas imagens, especialmente quando são belas imagens” (p. 146).
Constata-se, assim, a dimensão estética e o apelo visual que caracterizam a fotografia, mas
que, ao mesmo tempo, são aspectos das análises.
No entanto, a foto não esgota sua utilidade ou função pela simples
contemplação estética. Exceto em algumas fotos artísticas, o que prende nossa
atenção à imagem não é apenas a apreciação do belo, mas a possibilidade de
reconhecer/ conhecer o real. Vemo-nos transportados no tempo e no espaço,
tocando o passado, eternizado pela ação mecânica da máquina fotográfica.
Nesse sentido, poderíamos afirmar que a importância da fotografia como fonte
para a história e a história da educação residiria nesse seu dom de permitir
visualizar o ontem e o outro em seus contornos de verdade (VIDAL e
ABDALA, 2005, p. 178).

Desse modo, mesmo que exerça esse apelo estético e identitário que deve fazer
parte da experiência visual por que o pesquisador deve passar, para efetivamente
compreender a produção e o sentido da imagem fotográfica, a fotografia vem sendo há
mais de três décadas percebida e efetivamente utilizada como fonte de pesquisa. Assim,
parece não fazer sentido, pelo menos no meio acadêmico, a inserção de fotografias em
trabalhos apenas como forma de ilustrar os textos.
De mera ilustração, utilizada para tornar a leitura mais agradável e o texto mais
atraente, identificada por exíguas legendas, a imagem passa a dialogar com o
texto, estabelecendo uma relação entre verbal e imagético que possibilita a
ampliação, não só de interpretações, mas também do próprio campo
investigativo (ABDALA, 2003, p. 28).

Entretanto, é preciso reconhecer que ainda há utilização da fotografia como
ilustração em textos acadêmicos, apesar da discussão no campo teórico ter avançado desde
a ampliação do conceito de tipos documentais defendida por Marc Bloch e Lucien Febvre,
no início do século XX.2

2

Ver GLÉNISSON, Jean. Iniciação aos Estudos Históricos. São Paulo: Bertrand Brasil/DIFEL, 1986 e
BLOCH, Marc. Apologia da História, ou o ofício de historiador. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2001.
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Na confluência entre as possibilidades e potencialidades que a fonte fotográfica
apresenta a partir de suas características e peculiaridades com a amplitude temática que o
campo educacional permite, percebe-se a abertura de uma rica e significativa senda para
investigações. A fotografia “ilumina” temas que, com a restrição da fonte escrita, não eram
passíveis de serem pesquisados, e mais, não eram sequer percebidos. Pierre Nora e Jacques
Le Goff sistematizaram, na década de 1970, a abertura temática do campo da História
viabilizada pela Revolução Documental promovida pela École des Annales, asseverando
que, além de novos objetos, ou temas, abriam-se também novos problemas e novas
abordagens 3 . Em sua Pequena História da Fotografia, Walter Benjamin (1994, p.92),
afirma que a beleza dos discursos sobre a fotografia vem do fato de que ela abrange todos
os aspectos da atividade humana.

1.3. Imagem fotográfica e História da Educação
No campo da História da Educação no Brasil, as fotografias têm sido
utilizadas como fontes documentais em pesquisas sobre: cultura escolar e práticas
educacionais, profissão docente, movimentos sociais na Educação, relações de gênero na
Educação, processos educativos e instâncias de sociabilidade, história de instituições
escolares, estudos comparados, políticas educacionais e modelos pedagógicos, ensino de
História da Educação. Esses são alguns dos eixos temáticos em que têm sido realizadas
pesquisas com o emprego da fonte fotográfica; no entanto, ainda há outros, e eles se
desdobram, ampliando ainda mais as possibilidades de pesquisa. Carolina Costa e Silva
(2005) analisou os três primeiros Congressos Brasileiros de História da Educação
realizados a partir de 2000 e, nessa pesquisa, identificou esses eixos, bem como a sua
diversificação.
Kossoy (2001, p. 31) reafirma que um novo panorama se delineou no campo
acadêmico brasileiro, na década de 1990, devido ao interesse pela fonte iconográfica. Esse
interesse propiciou aumento de produção acadêmica, com utilização desse tipo de fonte,
nos anos 90. Kossoy (2001) observa que esse aumento se refere às mais diversas áreas de
aplicação da fotografia, incluindo a própria área da História e a da História da Educação.

3

Ver: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (org.). História: novos problemas, novas abordagens, novos
objetos. 3 vol., Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.
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Especificamente na área de História, verifica-se a produção de trabalhos que
utilizam a fotografia como fonte para suas respectivas temáticas, mas também de pesquisas
sobre a História da própria fotografia, o que remete a outra questão: a fotografia como
objeto. Percebe-se que frequentemente o emprego da fotografia como fonte é associado ao
seu tratamento como objeto, mas há diferenças marcantes entre essas duas dimensões.
Quando o pesquisador se debruça sobre a História da fotografia, englobando os fotógrafos,
seus ateliês e estúdios, as técnicas de produção, as temáticas fotográficas, a materialidade
da fotografia, numa perspectiva temporal e devidamente contextualizada, nesse caso, sim,
intenciona tomar a fotografia e os aspectos a ela vinculados como objeto de pesquisa.
Os trabalhos pioneiros acerca da História da Fotografia no Brasil podem ser
localizados na década de 1940, realizados por Gilberto Ferrez e Pedro Vasquez, que
estudaram a fotografia do século XIX. De acordo com Barros (1997), na década de 1970
Boris Kossoy iniciou um tratamento propriamente histórico-interpretativo da fotografia
brasileira, ao indicar a necessidade de contextualização das imagens. Passou então a
sistematizar pesquisas nessa área temática e tornou-se uma referência sobre o assunto. “O
trabalho pioneiro de mapeamento sistemático dos fotógrafos atuantes no Brasil, escrito por
Boris Kossoy em 1980, inaugurou um período marcado pela preocupação em conhecer a
produção fotográfica brasileira em suas várias inserções sociais” (Lima e Carvalho, 2012,
p. 41). Seu trabalho intitulado “Hercules Florence, 1833: a descoberta isolada da fotografia
no Brasil”, realizado no final de década de 1970, firmou-se como um marco. Além dos
trabalhos biográficos sobre a vida e produção de fotógrafos brasileiros de modo
verticalizado, verifica-se também um esforço em traçar um panorama da História da
Fotografia no Brasil. Nesse sentido, mencione-se o Dicionário Histórico-fotográfico
Brasileiro (2002), de Kossoy.
Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho (2012) identificam que a
concentração do desenvolvimento de trabalhos sobre a História da fotografia no Brasil na
década de 1980 promoveu a “[...] renovação de insumos nas ações de preservação física de
coleções de museus, galerias e arquivos e alimentaram uma promissora vertente editorial
de catálogos. A fotografia deixou de ser desprezada nas políticas de organização de
memórias e centros culturais privados” (2012, p. 41).
Solange Lima e Vânia Carvalho afirmam ainda que, “Para compreender a
fotografia como fonte histórica é importante levar em conta os usos sociais que agenciaram
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o invento fotográfico ao longo dos séculos XIX e XX e consolidaram acervos importantes
para a pesquisa” (2012, p. 29). A preocupação com a preservação dos acervos
iconográficos para subsidiar as pesquisas na área da História da fotografia no Brasil e em
outras áreas temáticas da História, apontada pelas autoras, desdobra-se em outras questões,
relativas, para além da salvaguarda, aos aspectos técnicos e metodológicos do tratamento,
organização e disponibilização dessas fontes.
Na área da História da Educação, os primeiros trabalhos podem ser
identificados como os realizados por um grupo de pesquisadores composto por Armando
Martins de Barros, Stela Borges de Almeida, Diana Gonçalves Vidal, entre outros, no final
da década de 1990. E, na interface entre História da Educação e o campo da História,
historiadores que se aproximaram da História da Educação, nesse mesmo período, por
meio da realização de pesquisas com a fonte fotográfica, tais como Mirian Moreira Leite e
Ana Maria Mauad.
Ao sistematizar uma análise das possibilidades da utilização da fotografia como
fonte e como objeto para a História da Educação, Vidal e Abdala afirmam que:
A despeito das dificuldades inerentes ao trabalho com a imagem, mais
especificamente com a fotográfica, tanto como fonte documental quanto como
objeto de investigação, o campo é pleno de possibilidades. Esta proficuidade
vem sendo percebida pelos historiadores da educação há mais de uma década,
tendo proporcionado o surgimento de instigantes análises e novos temas de
estudo. Um rápido olhar sobre a produção apresentada nos Congressos
Brasileiros de História da Educação demonstra o crescimento de interesse que a
área vem manifestando sobre a problemática e a agudeza das interpretações
efetuadas (VIDAL e ABDALA, 2005, p. 192).

Armando Martins de Barros (1997) avalia que, no âmbito da História da
Educação, é possível identificar dois grupos de pesquisas que se dedicam à temática com
relação à fotografia: o grupo daqueles que se voltam para problemáticas de conjuntura
educacional, para as quais os registros fotográficos servem de fonte documental, e o
daqueles que desenvolvem os projetos que recuperam acervos. Além desse tipo de ação
também foram realizados trabalhos de levantamento de fontes fotográficas, como o
coordenado por Stela Borges de Almeida, na Bahia, e publicado em 1995 com o título:
Guia de fontes fotográficas para a História da Educação na Bahia.
Na última década, observa-se a significativa ampliação desse panorama no
sentido de deslocamento do foco da fotografia como fonte para a sua utilização como
objeto de pesquisa. No entanto, permanece a preocupação de realizar trabalhos que se
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dedicam a refletir sobre a potencialidade da fonte fotográfica e o desafio metodológico que
ela apresenta. Os trabalhos de Maria Ciavatta e de Eugênia Maria Dantas inserem-se nesse
grupo. Maria Ciavatta desenvolve pesquisas na linha da temática do trabalho e promove
reflexões sobre a fonte fotográfica. Sua pesquisa intitulada O mundo do trabalho em
imagens – a educação do olhar: um estudo comparativo sobre fotografia de trabalho e de
trabalhadores propõe, a partir da percepção de que as imagens são fontes para
compreensão do movimento operário, que o levantamento e preservação das fontes
fotográficas representaria, inclusive, uma dimensão de cidadania. Eugênia Dantas também
desenvolveu sua tese de doutorado, intitulada Fotografia e Complexidade: a educação
pelo olhar, em 2003, com essa perspectiva. Rosa Fátima de Souza contribuiu
significativamente nessa linha, ao escrever um artigo (2001) e um capítulo de livro (2000)
sobre a leitura de fotografias escolares.
Dentre os assuntos tratados com maior frequência em trabalhos que usam a
fotografia como fonte de pesquisa destaca-se o das instituições educacionais, seguido pelo
de História de Culturas Escolares e Profissão Docente. Marcus Levy Bencostta e Stela
Borges de Almeida desenvolveram trabalhos nessas linhas temáticas. Percebe-se, ainda, a
articulação entre as diversas linhas temáticas e preocupações nos trabalhos, como exemplo,
no realizado por Stela Borges de Almeida: Negativos em vidro: coleção de imagens do
Colégio Antônio Vieira (1920-1930), publicado em 2002. Nessa obra, além do emprego da
fotografia como fonte para a investigação da história institucional do colégio estudado,
também foi realizado relevante levantamento e recuperação de fontes. Marcus Levy
Bencostta dedica-se a investigar a arquitetura escolar e, ampliando essa perspectiva,
investiu em estudar sobre a relação entre arquitetura e fotografia em trabalhos sobre a
escola primária e grupos escolares em Curitiba4.
Analisando os Congressos Brasileiros de História da Educação realizados desde
2000, verifica-se a presença da fotografia como fonte e/ou como objeto de pesquisa,
mesmo que em número bastante menor em relação a outros tipos de fontes, principalmente
em relação às escritas. No entanto, na análise da sequência histórica dos três primeiros
congressos, percebe-se que esse número foi gradativamente aumentando, como atesta
Carolina Costa e Silva (2005):
4

Procurou-se aqui apresentar alguns exemplos de trabalhos na Área de História da Educação sobre fotografia
ou que a utilizaram como fonte. O objetivo não foi realizar um levantamento exaustivo, mas apenas
apresentar um panorama.
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Examinando o lugar que a fotografia ocupou no espaço dos três Congressos
Brasileiros de História da Educação até o momento, podemos inferir que sua
apropriação pelos historiadores da educação como fonte e/ou objeto de pesquisa
está em crescente movimento, ainda que lento. [...] o Lugar da fotografia não se
fez representar apenas através do aspecto quantitativo, mas qualitativo também
(pp. 29-30).

Constata-se, hoje, a consolidação desse espaço epistemológico e da utilização
da fotografia como fonte e como objeto de pesquisa no campo da História da Educação,
considerando-se que a dificuldade em discernir essas duas esferas estão cada vez mais
complexas, pois, contata-se a sua indissociabilidade.

1.4. Imagem e ensino
O emprego da imagem no ensino assumiu ao longo do tempo muitas
dimensões. A seguir algumas dessas dimensões foram analisadas.

1.4.1. Educação Estética e visibilidade
Seja pela simples exposição, o que pode ser o que se convencionou chamar de
educação estética, que será discutido no segundo capítulo, seja pelo emprego efetivo de
quadros e gravuras, a imagem fixa é utilizada como recurso de ensino na Educação
Brasileira desde o final do século XIX.
Cynthia Greive Veiga (2000) tratou da educação estética para o povo a partir do
século XIX, quando o objetivo era “dar visibilidade à modernidade”. Para ela,
Dentre as várias estratégias constituídas para isso esteve a difusão da educação
estética das populações presente nos conteúdos escolares, na organização do
espaço urbano e escolar e na rotinização de acontecimentos promovedores de
emoção estética, as festas escolares e as festas dos escolares na cidade,
presentes nas primeiras décadas republicanas (2000, p. 400).

A trajetória da Escola Caetano de Campos evoca a preocupação em dar
visibilidade à modernidade mencionada por Cynthia Greive, pois, como analisou Marta
Maria Chagas de Carvalho:
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Tão logo proclamada a República, os governantes do Estado de São Paulo,
representantes do setor oligárquico modernizador que havia hegemonizado o
processo de instauração da República, investem na organização de um sistema
de ensino modelar. Assim, a escola paulista é estrategicamente erigida como
signo do progresso que a República instaurava; signo do moderno que
funcionava como dispositivo de luta e de legitimação na consolidação da
hegemonia desse estado da Federação. O investimento é bem sucedido e o
ensino paulista logra organizar-se como sistema modelar em duplo sentido: na
lógica que presidiu a sua institucionalização e na força exemplar que passa a ter
nas iniciativas de remodelação escolar de outros estados (CARVALHO, 2000,
p. 225).

Associando-se a proclamação da República à modernização do país, a educação
e a Escola Caetano de Campos estavam em evidência, nesse contexto:
Proclamada a República, a escola foi, no Estado de São Paulo, o emblema da
instauração da nova ordem, o sinal da diferença que se pretendia instituir entre
um passado de trevas, obscurantismo e opressão, e um futuro luminoso em que
o saber e a cidadania se entrelaçariam trazendo o Progresso (CARVALHO,
1989, p. 23).

Da visibilidade da Escola à visualização como recurso didático baseado na
educação estética, a noção de modelo desdobra-se da educação modelar que se pretendia
instaurar no país e em São Paulo, no sentido de balizar a organização do sistema
educacional no Estado de São Paulo. De acordo com Marta Carvalho (2000), com a
criação de uma Escola Modelo anexa à Escola Normal, os futuros mestres poderiam ‘ver
como as crianças eram manejadas e instruídas’. O Art. 20 da Reforma da Escola Normal,
que cria a Escola Modelo, determina: “Annexas à Escola Normal funccionarão duas
escolas modelos, uma para cada sexo, para nellas praticarem na regência das cadeiras os
alumnos do 3º. Anno daquella Escola” (Correio Paulistano, 15 de março de 1890).
Constituiu-se, assim, um espaço em que as práticas aprendidas no curso de formação dos
professores pudessem ser diretamente aplicadas e observadas. Ressalta-se que as escolas
anexas existiam desde 1874, mas só receberam a denominação de “modelo” em 1890.
De acordo com Marta Carvalho (1989), o primado da visibilidade foi levado às
últimas consequências, na montagem do sistema público de ensino paulista no início da
República.
Desse modo de aprender centrado na visibilidade e na imitabilidade das práticas
pedagógicas esperava-se a propagação dos métodos de ensino e das práticas de
organização da vida escolar. Procedimentos de vigilância e orientação
acionados nos dispositivos de Inspeção Escolar produziam a uniformização
necessária à institucionalização do sistema de ensino que a propagação do
modelo pretendia assegurar (CARVALHO, 2000, p. 225.)
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Ecoavam-se as iniciativas e estratégias fundamentadas na visibilidade. Assim,
além da inserção, na formação dos professores, de práticas centradas na observação e da
implementação de métodos de ensino que também se baseavam na observação, a
construção de prédios especialmente destinados a abrigar escolas foi uma estratégia central
para auferir visibilidade às ações do governo republicano. Ocupando espaço no tecido
urbano, pois, com localização estrategicamente escolhida e com arquitetura monumental e
esteticamente cuidada, os prédios são elementos significativos no estabelecimento de
marcas perenes e concretamente visíveis de ações políticas.
Para fazer ver, a escola devia se dar a ver. Daí os edifícios necessariamente
majestosos, amplos e iluminados, em que tudo se dispunha em exposição
permanente. Mobiliário, material didático, trabalhos executados, atividades
discentes e docentes – tudo devia ser dado a ver de modo que a conformação da
escola aos preceitos da pedagogia moderna evidenciasse o Progresso que a
República instaurava (CARVALHO, 1989, p. 25).

Para Marta Carvalho, “Como signo da instauração da nova ordem, a escola
devia fazer ver. Daí a importância das cerimônias inaugurais dos edifícios escolares. O rito
inaugural repunha o gesto instaurador” (1989, p. 23). Além disso, essas cerimônias
ampliavam a visibilidade, na medida em que, sob a forma de eventos, eram potencialmente
notícias de interesse da imprensa.
O prédio definitivo da Escola Normal de São Paulo, futura Escola Caetano de
Campos, foi solenemente inaugurado em 2 de agosto de 1894, em sessão inaugural
presidida por Bernardino de Campos, presidente do Estado, e com a presença de Cesário
Mota Júnior, Secretário do Interior e demais autoridades do governo, corpo docente e
discente da Escola e outras autoridades. Era então diretor da Escola, Gabriel Prestes. A
data escolhida para a inauguração coincide com a data em que a Escola Normal foi
reaberta em 1880. Esse parece ser mais um elemento que reforça a disposição republicana
de se firmar como diferente ao Império que, ao não destinar recursos para a educação,
“trazia a de estímulos, o desânimo, e a escola pública era, em geral, a penitencia do menino
e o ganha pão do mestre”, como afirmou Cesário Mota em discurso proferido na
inauguração do prédio. Houve, aliás, uma polêmica relativa ao espaço onde foi construída
a escola, configurando certo litígio entre a Igreja e o Estado. Durante o Império havia sido
feito um acordo de que nesse lugar fosse construída a catedral da capital paulista. O bispo
chegou a se pronunciar publicamente, colocando-se contra a mudança de planos. O litígio
englobava, além do espaço, a verba para a construção de um ou de outro prédio. Em seu
relatório final de administração, Prudente de Morais refere-se a essa questão:
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Essa quantia, que é producto de um verdadeiro imposto indirecto, não podia
actualmente ser applicada á construcção de igrejas, porque isso importaria
violação do Decreto n. 119 A de 17 de janeiro do corrente anno, que separou a
igreja do Estado, estabeleceu plena liberdade de crenças e de cultos e prohibiu
crear differenças entre os habitantes do paiz ou nos serviços sustentados á custa
do imposto, por motivos de crenças religiosas. E a mencionada quantia não podia
ter melhor e nem mais útil applicação do que na construcção do ediffício
destinado á Escola Normal, que será o templo-matriz, donde irradiará a
instrucção para todos os habitantes do Estado, sem a egoística distincção de
crenças religiosas.

Prudente de Morais menciona a atitude do bispo, na Exposição:
O exm. Bispo Diocesano, constituindo-se nota dissonante no Decreto n. 91 de
13 do corrente, em extenso officio, que fez publicar pela imprensa, protestou
contra essa resolução, que, com sua bondade evangélica, qualificou de
espoliativa e reclamou a reconsideração e revogação desse acto de natureza
legislativa. A vós compete conhecer e julgar do valor e da procedência dos
fundamentos de semelhante reclamação-protesto.

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 dia do evento, O Paiz publicou a seguinte matéria, enaltecendo o prédio
como uma grande ação do Regime Republicano:
Inaugura-se hoje na bella capital do estado de S. Paulo o grande edifício
destinado à Escola Normal. E dessa grandiosa obra, que representa o primeiro
esforço do governo republicano em prol da instrucção, tem que orgulhar-se o
prospero e visinho Estado. [...] O novo edifício da escola normal, que é um
modelo no gênero, occupa o mesmo lugar que estava destinado à cathedral, isto
é, uma das faces do largo da República, a mais vasta Praça da Capital,
directamente ligada ao centro da cidade pela rua Barão de Itapetininga e pelo
grande viaduto do Chá. É todo elle circundado por um vasto jardim [...] Isso faz
honra aos poderes legislativo e executivo do Estado e põe em evidencia as
vantagens do regimen republicano (O Paiz, 02/08/1894).

Esse artigo, assim como outros publicados em jornais da época, apresenta ainda
uma descrição pormenorizada do edifício, que media 86 metros de frente por 37 de fundo.
A escada que dava acesso ao primeiro pavimento era de alvenaria, e as que davam entrada
para o pavimento superior, de mármore branco. Não incluindo o vestíbulo, os corredores e
peças de comunicação, o edifício contava, por ocasião da sua inauguração, com 40 salas,
destinadas ao Curso da Escola e às classes da Escola Modelo, que ficaram funcionando
todas no mesmo edifício.
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Realisou-se hontem uma cerimonia das mais importantes que tem havido nesta
capital. Foi a inauguração do novo edifício da Escola Normal. Antes do meiodia, hora marcada, começou a affluir para a Praça da República grande
quantidade de cidadãos, muitíssimas famílias, convidados e enorme massa
popular. Depois do meio dia estavam repletos os salões do novo edifício, tanto
no primeiro como no segundo andar, de modo a tornar impossível o ingresso
naquelle estabelecimento (Correio Paulistano, 3/8/1894).

Além da população presente na Praça da República, para acompanhar o evento,
para prestar honras estava presente o 5º. Batalhão de Polícia.
Bernardino de Campos, Presidente do Estado, presidiu a sessão solene de
instalação da escola. Houve também a participação de Cesário Mota, então secretário do
interior, que falou sobre a instrução pública. Gabriel Prestes, então diretor da Escola
Normal, também proferiu discurso. Após os discursos, as autoridades percorreram todas as
dependências do prédio.
Em seu discurso, Bernardino de Campos enalteceu o regime republicano:
O Estado entrega ao serviço publico um dos estabelecimentos que mais
engrandecem a sua civilização. É legitima a sua ufania. Não é apenas um acto
individual, nem o emprehendimento de um partido. O que se offerece aqui
como o indispensável acondicionamento de uma instituição fundamental, é o
resultado do sábio regimen vigente que não sómente permittiu, mas ainda
fecundou, dirigiu e armou de meios de acção a entidade governativa. [...] Eis
como e porque inaugura o governo este estabelecimento, que é o fundamento
primordial de todo o mecanismo escolar.

Com a adoção dos preceitos escolanovistas no Brasil, no início do século XX, a
discussão da visualidade como pedagogia foi intensificada. Fernando de Azevedo, por
exemplo, em diversas situações e registros manifestou sua intenção de aplicar esses
princípios na Educação brasileira a partir da Reforma por ele implementada no Distrito
Federal, entre 1927 e 1930.
A imagem deveria ser empregada como forma de educar pelo olhar, pela
simples exposição contínua e permanente de imagens aos alunos nas paredes das escolas.
Fernando de Azevedo, em seus discursos acerca da educação pela arte declarava que, se os
alunos estivessem expostos a obras de arte, entre elas o próprio prédio escolar,
paulatinamente desenvolveriam o gosto pelo belo.
No que se refere especificamente à relação entre a arte e a visualidade, para
Azevedo, “Aprender a ver, a observar, é a arte de mais difícil aprendizagem e condição
essencial a atividades inteligentemente orientadas” (Azevedo, s/d, p. 75).
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O contexto de modernidade vivido no Brasil nos anos 1920 impunha formas de
experimentação da realidade que se refletiam nas práticas escolares; assim, a visualidade
era proposta como pedagogia.
O trabalho individual e eficiente tornava-se a base da construção do
conhecimento infantil. Devia a escola, assim, oferecer situações em que o
aluno, a partir da visão (observação), mas também da ação (experimentação)
pudesse elaborar seu próprio saber. Aprofundava-se aqui a viagem iniciada
pelo ensino intuitivo no fim do século XIX, na organização das práticas
escolares. Deslocado do “ouvir” para o “ver”, agora o ensino associava “ver” a
“fazer” (VIDAL, 2000, p. 498).

Ver e ser visto são duas dimensões de um mesmo processo de visualidade. Nas
práticas escolares, o ver e a sua operacionalização como observação alcançaram status de
atividades inseridas no currículo escolar, no diálogo com técnicas pedagógicas eficientes.

1.4.2. Materiais e recursos didáticos
A partir do desenvolvimento de materiais específicos, o uso da imagem no
ensino foi significativamente ampliado.
Odette de Barros Mott5, escritora brasileira que estudou na Escola Caetano de
Campos na década de 1920, relembra o uso de imagens no ensino primário.
O estudo das matérias nos era transmitido com tal clareza que, até hoje lembrome perfeitamente do nome das cidades de acordo com as estradas de ferro que
por elas transitavam: Central e Mogiana. Também sei bem, de cor, os nomes
das capitais e das três principais cidades de cada Estado do nosso Brasil. [...]
Em cada sala de aula havia um grande painel visível para a classe toda,
trazendo em cada folha uma linda ilustração. O quadro que mais me
impressionou, pois ainda o tenho presente na memória, era a reprodução de
uma cena familiar [...] (REIS, 1994. Grifos nossos).

As imagens fixas, gravuras e quadros com uso didático foram usados na
Educação brasileira desde o final do século XIX, como é possível perceber a partir da
análise de fotografias do Álbum Photographico da Escola Normal, de 1895.
Nesta primeira imagem, os quadros fixados nas paredes, de acordo com Mirtes
Cristina Marins de Oliveira (1997), são representações relativas ao ensino de Botânica.
5

Odette de Barros Mott nasceu em Igarapava, interior de São Paulo, em 24/5/1913 e estudou na Escola
Caetano de Campos, de 1921, no curso primário, até se formar na Escola Normal. Foi professora, poetisa e
escritora, com mais de 60 títulos de livros infantis publicados. Suas obras foram traduzidas para diversas
línguas. Faleceu em 23/05/1998.
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Imagem 1: Sala para aulas de Sciencias. Álbum Photographico da Escola Normal, de 1895.

Na fotografia a seguir, também de 1895, há diversos quadros de imagens
utilizados com funções didáticas. No álbum não há identificação de qual espaço é esse,
especificamente. Não é sala de aula, na análise de Mirtes de Oliveira (1997, p. 77):
Trata aparentemente de um escritório e não de uma sala de aula. Estão ausentes
carteiras ou lousas (pelo menos do ângulo tomado pelo fotógrafo). A
escrivaninha está colocada defronte à parede, o que poderia também ser um
indício de que ali funcionaria um gabinete ou sala de estudo. O que vemos,
além da escrivaninha e cadeira à esquerda (atenção ao sino em cima da mesa,
seria uma sala de diretoria?), são os dois armários e outros objetos, com uma
atenção especial para os inúmeros cartazes espalhados na parte superior das três
paredes visíveis. No primeiro plano é possível perceber, à direita, dois armáriosvitrine e, na parede ao fundo, devemos atentar a porta de folha dupla fechada.
Podemos reparar que os cartazes estão por cima da porta indicando que esse
local, talvez, não fosse seu lugar usual e apropriado. Acima da porta, a série de
figuras são dispostas em três fileiras horizontais, entremeadas de cartazes de
tamanho menor.

A presença do sino em cima da escrivaninha e a posição desse móvel, voltado
para a parede, podem indicar que provavelmente fosse a sala da inspetoria de alunos ou,
pela disposição dos elementos, uma sala de depósito de materiais didáticos. De qualquer
forma, identifica-se a profusão de quadros de imagens de diversos assuntos utilizados no
ensino.
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Imagem 2: Fotografia do Álbum Photographico da Escola Normal, de 1895.

Além das lâminas, ou quadros parietais, os museus escolares e pedagógicos
concebidos no final do século XIX, como apoio didático necessário à implantação do
método de “lições de coisas”, tinham um significado diferenciado do sentido atual, em que
os museus escolares representam, na maioria das vezes, um lugar de memória da educação
(Vidal, 2007, p. 200).
No final do século XIX a utilização de museus em escolas se afinava com a
nova concepção de ensino, que preconizava a aprendizagem no manuseio e na
contemplação de objetos. O novo método buscava a afirmação de uma educação laica e
científica em que o empirismo assumia lugar de destaque (Valdemarin, 1998, pp. 81-82).
Vulgarizado como “lições de coisas”, o ensino intuitivo foi acolhido pela escola primária e
contribuiu para a alteração de suas práticas, valorizando o conhecimento pelos sentidos
(Vidal, 2000, p. 509).
A importância dos museus vinha em função da decidida viragem da produção
do conhecimento escolar em sintonia aos novos parâmetros científicos que
identificavam na natureza a chave da decifração da realidade e do próprio
homem. Os métodos intuitivos e os estudos da natureza deslocavam para o
observar a antiga arte do ouvir e repetir (VIDAL, 1999, p. 111).
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Posteriormente, na década de 1920, enfatizou-se ainda mais o uso de recursos
de observação e visualização, tais como os museus escolares e as exposições de trabalhos
produzidos por alunos. Novas práticas escolares e novos recursos pedagógicos foram
incorporados ao ensino. O cinema educativo, a fotografia e as formas arquitetônicas dos
prédios escolares passaram a ser considerados meios de formação pela arte, pela
observação, pela imagem.
No anos 1920, a criação de museus em sala de aula era norteada pela noção de
“centros de interesse”. Esses museus deveriam promover a atividade escolar em detrimento
da concepção contemplativa. “As coleções deixavam de ser estáveis e abertas unicamente à
visualidade e passavem a ser constantemente alteradas, variando conforme os interesses
das crianças e do trabalho escolar” (Vidal, 2007, p. 511).
Em 1933 foi criado o Museu Escolar vinculado à Biblioteca Infantil do Instituto
Caetano de Campos. Nas décadas de 1940 e 1950, era dividido em seções que eram
denominadas de museu. No museu pedagógico havia, por exemplo, a seção indígena e a
seção de História e Ciências Naturais. Em 1966 estava dividido em: Museu do Patrono Dr.
Caetano de Campos, Museu Dr. Manuel José Chaves, Museu Carlos Alberto Gomes
Cardim, Museu Pedagógico de Ciências, Museu Pedagógico Indígena e Museu Pedagógico
de História.
No século XIX, os museus poderiam ser coleções de gravuras dispostas nas
próprias salas de aula. Nas primeiras décadas do século XX, museu pode ser considerado
um espaço destinado à construção coletiva da classe como recurso de ensino. Na segunda
metade do século XX, a função pedagógica da presença e da observação de objetos e de
gravuras se conserva. Outro aspecto a ser discutido é o culto, no museu, à memória do
patrono e de outros vultos importantes para a História da Escola. Esse aspecto é tratado
mais adiante, quando se discute a aprendizagem de valores pela exposição de retratos na
escola.
Na fotografia que segue, é possível perceber a concepção desse espaço como
um lugar de memória, devido à disposição dos objetos de modo estável, em vitrines.
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Imagem 3: Museu Pedagógico da Escola Caetano de Campos. “Brasil - Riquezas naturais, usos e
costumes – Seção de História e Ciências Naturais”. Álbum Biblioteca Infantil 1937-1966.

Diana Vidal avalia que:
Ainda que os museus escolares tenham emergido no discurso dos escolanovistas
brasileiros como meio para estimular a atividade infantil, sendo constituídos
inclusive por trabalhos elaborados por alunos, resultado da aplicação das novas
metodologias, sua manutenção como recurso pedagógico parece ter sido
efêmera, com frágil conservação de suas coleções (VIDAL, 2007, p. 217).

No entanto, não restam dúvidas de que os museus, seja na concepção do século
XIX, seja na do século XX, constituíram uma relevante alternativa ao ensino centrado na
verbalidade. As gravuras, os objetos e as fotografias que os compunham davam a ver à
comunidade escolar um mundo mediado pela aprendizagem fundamentada na observação e
na visualidade. As vitrines que foram amplamente utilizadas para acomodação e disposição
dos objetos aos olhares infantis nas escolas, como se observa na fotografia do museu da
Escola Caetano de Campos, representam a mediação entre o mundo externo e o da escola,
e a possibilidade de aprendizagem pela observação.
Além do museu, outro recurso de ensino-aprendizagem centrado na imagem
muito utilizado no Brasil foi o cinema educativo.
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O surgimento do Cinema Educativo no Brasil ocorreu nas décadas de 1920 e
1930, durante o movimento em prol da utilização do considerado “bom cinema”,
consolidando-se em 1937, com a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo
(I.N.C.E.), que tinha a incumbência de viabilizar o funcionamento do Cinema Educativo de
forma eficiente e produtiva (Monteiro, 2006).
A Primeira Exposição de Cinematografia Educativa, realizada em agosto de 1929
no Rio de Janeiro, foi projetada com o intuito de ser guia para os professores e instrumento de
divulgação dos benefícios do cinema para a prática educativa. Suas instalações compunhamse da mostra do maior número possível dos aparelhos existentes de projeção de imagens fixas
ou em movimento. Seus organizadores foram Jonathas Serrano e Venâncio Filho, ambos da
subdiretoria técnica da Diretoria Geral da Instrução Pública. Com o objetivo de educar alunos,
professores e pais para o aproveitamento saudável da arte de contemplação e projeção de
imagens, nomearam uma Comissão de técnicos no assunto para análise e emissão de
pareceres sobre os aparelhos expostos, classificando-os de acordo com suas possibilidades em
sala de aula. Foram exibidos filmes educativos e deu-se início à formação de uma filmoteca
educativa, base para o trabalho docente.
Ao assumir a Direção do Ensino em São Paulo, em 1933, Fernando de Azevedo
determinou a utilização do Cinema Educativo nas escolas paulistas. No ano seguinte foi
publicada uma Circular de instruções sobre o Serviço de Rádio e de Cinema Educativo,
para normatizar a criação e o funcionamento de um serviço especializado. Além das
questões técnicas e do custo dos aparelhos, a introdução das novas tecnologias demandava
também uma revisão dos métodos pedagógicos (Monteiro, 2006).
Reconhecido por seu potencial estimulador dos sentidos humanos, o cinema
rapidamente alcançou grandes repercussões, chegando à educação. “O Cinema Educativo
era visto como um auxiliar capaz de reduzir o tempo de trabalho tanto do professor quanto
do aluno, além de ser considerado um recurso que gerava resultados eficientes no que
concerne à aquisição de conhecimentos” (Monteiro, 2006, p. 107).
Em São Paulo houve um significativo movimento em prol da consolidação do
Cinema Educativo nas Escolas do Estado. “Os filmes eram fornecidos pela Diretoria Geral
de Ensino e tinham a função de complementar os programas recreativos e o cinema
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pedagógico, sendo muitos deles feitos pelo Serviço de Cinema Educativo do Estado de São
Paulo” (Monteiro, 2006, p. 44).
No Regulamento da Biblioteca Indfantil Caetano de Campos, de 1943, há um
capítulo, o de número XII, que trata especificamente da Discoteca e Filmoteca: “Art. 35. A
Biblioteca Infantil ‘Caetano de Campos’ conta, em seu acervo, com discoteca e filmoteca,
cuja organização fica a cargo da biblotecária adjunta”.
Há um indício de que na Escola distinguiam-se os filmes educativos dos de
outra natureza, pois, na ocasião da comemoração do 20º. Aniversário do jornal Nosso
Esforço, em 1956, o texto que apresenta a programação da festa faz alusão a esse recurso:
“A festa foi filmada pelos irmãos Celso e Carlos Bianco, antigos alunos da Escola
primária. Constitue esse film uma preciosa lembrança da festa e é o film no. 1 da nossa
filmoteca”
Para o ensino por meio das imagens foram utilizados também aparelhos de
projeção de imagens fixas, tais como o episcópio e o epidiascópio, utilizados nas décadas
de 1920 e 1930.6
Além desses dois aparelhos, o estereoscópio foi tambpem utilizado para o
ensino, inclusive na Escola Caetano de Campos, como foi possível identificar a partir da
análise do acervo da Escola que foi preservado.

6

Sobre a definição e uso desses aparelhos, ver a dissertação de mestrado de Ana Nicolaça Monteiro, 2006, p.
86.
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Imagem 4: Cartão fotográfico para estereoscópio. [1901-1908]. Acervo Escola Caetano de
Campos.

O estereoscópio é um aparelho que permite, pela visualização de pares de
fotografias, como a apresentada acima, ou imagens vistas de pontos diferentes, a impressão
mental de uma visão tridimensional. Foi inventado em 1838 pelo físico Charles Weatstone.
No final do século XIX disseminou-se como uma forma bastante popular de
entretenimento e chegou à escola com dimensão didática7.

1.4.3. Publicações escolares
Outra dimensão das imagens são as publicações escolares. Na Escola Caetano
de Campos foram produzidos dois tipos de materiais dessa natureza, a Revista O Estímulo
e o Jornal Nosso Esforço.
A Revista O Estímulo era um órgão do Grêmio Normalista 2 de agosto,
associação fundada em 1906. Sua impressão era esmerada, tendo como responsável a
tipografia Siqueira, na própria cidade de São Paulo. Assim como a decoração no logotipo

7

No Acervo da Escola Caetano de Campos há 32 cartões fotográficos para estereóscópio identificados,
compreendendo o período entre 1901 e 1908. No acervo também há aparelhos das décadas compreendidas
entre 1930 e 1960, com cerca de 290 discos estereoscópicos, pois nesse período eram utilizados discos, e não
mais pares.
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da tipografia, todo o conteúdo da revista é decorado com vinhetas, evidenciando
possivelmente uma prática do período.
A Revista O Estímulo era fartamente ilustrada com clichês com motivos de Art
Nouveau,8 tanto no cabeçalho dos textos quanto emoldurando as fotografias veiculadas.

Imagem 5: Clichê do cabeçalho das matérias com o nome da revista. Revista O Estímulo, 1913.

No seu período de vigência, a Art Nouveau também se manifestou nas artes
gráficas. Desse modo,
Muitas revistas apresentavam propostas para alterar a relação entre texto e
imagem: o seu objectivo era precisamente encontrar novas soluções formais.
Também as técnicas de produção modernas contribuíram para difundir as artes
gráficas e desenvolveu-se um novo gênero no campo da edição e das
publicações exclusivas (HEYL, 2009, p. 151)

Algumas das ilustrações que acompanham os textos e que emolduram as
fotografias ou os quadros de retratos estão assinadas. Além da identificação realizada pelos
próprios artistas, com a prática da assinatura, percebe-se a relevância atribuída a esse
material na nota publicada no noticiário da revista de 1913.
Grande parte dos clichês que enfeitam as páginas da nossa revista foram
ideados e executados pelos nossos distinctos companheiros Nicanor Marcondes
Domingues, Antonio Paim Vieira e José Maria das Neves. Traçados com senso
exacto do desenho, sendo a inspiração toda própria, merecem bem a apreciação
dos nossos distinctos leitores (Revista O Estímulo, 1913).

8

A Art Nouveau é um estilo arte e arquitetura aplicada, especialmente nas artes decorativas que se
desenvolveu no período da Belle Époque, particularmente entre 1890 e 1910. O movimento da Art Nouveau
foi considerado uma reação à arte acadêmica do século XIX, inspirado por formas e estruturas naturais, não
somente em flores e plantas, mas também em linhas curvas. Artistas, entre eles arquitetos, procuravam
harmonizar os objetos com o ambiente natural. Embora a Art Nouveau tenha sido mais popular na Europa,
estendeu-se geograficamente para outros territórios, entre eles a América Latina, onde teve projeção
principalmente na Argentina. Assim, apesar da Art Nouveau ter manifestado tendências locais distintas,
mesmo com a sua dispersão geográfica algumas características gerais se mantiveram. Apresenta referências à
natureza e, quanto à forma, muitas curvas e linhas que vão e voltam, compondo padrões decorativos
formados por linhas dinâmicas, ondulantes e fluídas em um ritmo sincopado, encontrados na arquitetura,
pintura, escultura, design de móveis e de jóias.
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Antonio Paim Vieira 9 participou ativamente do Grêmio Normalista 2 de
Agosto, sendo um dos ilustradores da Revista O Estímulo. Nas imagens que produziu para
a Revista O Estímulo, promoveu a adequação do estilo Art Nouveau com temáticas
nacionais, ou mesmo relativas à própria escola, como se observa neste quadro que
apresenta retratos dos diretores da Escola Normal, no qual Paim desenha o prédio do
Jardim da Infância e a fachada da escola. Observa-se também que, além da assinatura do
artista, há na imagem a identificação da revista, ambas no canto inferior direito da página.

Imagem 6: Quadro de retratos de diretores da Escola Normal desde a sua fundação até 1913
Revista O Estímulo, 1913.
9

Antonio Paim Vieira nasceu em 1895 e estudou na Escola Caetano de Campos, desde o Jardim da Infância,
em 1900, até terminar o Curso Normal. Paim é mais um caso de aluno que participa das atividades
extracurriculares promovidas no âmbito da Escola Caetano de Campos e que, mesmo após ter-se formado,
continua colaborando com a escola. Colaborou com importantes publicações do período, como as revistas A
Cigarra, Fon-Fon, Para Todos, Airel. Ilustrou diversos livros, como o Pathé Baby, de Antonio Alcântara
Machado, em 1926, As Máscaras, de Menotti Del Picchia, em 1920, e Urupês, de Monteiro Lobato, em 1944.
Trabalhou com expoentes do movimento modernista, tais como Menotti Del Picchia e Cassiano Ricardo, e
participou da Semana de 22, quando apresentou seus trabalhos juntamente com o artista Yan de Almeida
Prado. No entanto, sua participação geralmente não é mencionada, pois seu nome não foi colocado no
programa do evento. Uma forte característica de seu trabalho foi o nacionalismo (Amaral, 1988).
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Além das ilustrações e das marcas e clichês tipográficos, como as molduras, a
revista apresentava também muitas fotografias. Essas fotografias eram majoritariamente de
temas relacionados à escola, por exemplo, em todas as revistas analisadas, compreendendo
o período 1913-1919, encontram-se retratos de grupo de alunos professorandos
secundários separados por gênero. Esses retratos eram realizados, em sua maioria, na área
externa da escola, e o grupo de alunos(as) era invariavelmente acompanhado pelos
professores.

Imagem 7: Grupo de professorandas primárias. Revista O Estímulo, 1919.

Na revista de 1913, a ênfase parece ter sido justamente a Escola Normal.
Assim, foram publicados, além dos retratos de grupos de professorandos, quadros com
retratos da diretoria, retratos dos diretores desde a sua fundação e catedráticos da escola.
Trouxe também uma reportagem sobre a instrução pública de São Paulo, originalmente
publicada no jornal A Gazeta, ilustrada com diversas fotografias da escola, e verifica-se
que muitas dessas fotografias são reproduções das que compõem os álbuns fotográficos da
Escola Normal de 1895 e 1908.
Há também a publicação de retratos de autoridades, como o de Wenceslau
Braz, presidente do Brasil entre 1914 e 1918, na revista de 1919.
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Embora o periódico tenha sido produzido para um público restrito à
comunidade escolar, não se destinando nem atingindo o grande público, caracteriza-se
como uma revista ilustrada. Helouise Costa (1993, p. 78) lembra que, apesar do
desenvolvimento técnico, não era viável ainda utilizar fotografias em publicações diárias.
Considerando-se que as revistas ilustradas tinham periodicidade mais alargada (no caso de
O Estímulo, a periodicidade era anual), podiam apresentar um conjunto farto de imagens
tipográficas e fotográficas. Assim, “[...] as revistas ilustradas marcaram sua diferença em
relação à imprensa diária através do apelo das imagens, consolidando o processo de
massificação da fotografia iniciado em meados do século XIX” (Costa, 1993, p. 78).
A revista dispunha de equipe de redatores, diretor técnico e secretário, com os
nomes devidamente identificados e impressos na capa. Publicava textos de diversos
assuntos escritos por professores e alunos da própria escola e por autores consagrados,
como Olavo Bilac e Guilherme de Almeida 10 . Entre os assuntos abordados, a própria
escola, questões relativas ao ensino, o papel do professor, conselhos, educação e assuntos
relativos ao conteúdo do ensino, como Grécia, entre outros. O gênero de texto também
variava, abrangendo poemas, crônicas, lendas, notícias, críticas literárias.
O jornal Nosso Esforço foi uma iniciativa realizada décadas depois, em 1936, e
era vinculado à Biblioteca Infantil do Curso Primário. Nesse ano, a Biblioteca foi reaberta,
em caráter definitivo, e a professora Iracema Marques da Silveira a assumiu e a
reorganizou, a convite de Carolina Ribeiro, diretora da Escola Primária do Instituto
Caetano de Campos de 1935 a 1948. Ambas a transformaram em centro das atividades
extracurriculares da escola primária (Pinheiro, 2000, p. 47). Assim, o jornal foi criado
nesse contexto, sendo uma dessas atividades extracurriculares da escola primária:
Como afirma Regina Pinheiro (2000), o jornal Nosso Esforço não fugia às
orientações gerais que fundamentavam esse tipo de projeto, revelando a preocupação com
a linguagem considerada infantil. A prática da elaboração de jornais escolares não era,
nesse período, uma inovação pedagógica. O que surpreende, no caso do jornal Nosso
Esforço, é a sua longevidade11 e a relação que se estabeleceu entre o jornal e os alunos.

10

Na Revista de agosto de 1914, foi publicado texto de Olavo Bilac (1865-1918) sobre a Educação, e na
Revista de 1917 foi publicada poesia de Guilherme de Almeida (1890-1969) intitulada O paladino.
11
O jornal Nosso Esforço chegou a completar Jubileu de Prata em 1961, com ampla comemoração e com a
presença de alunos que haviam participado de sua elaboração em décadas anteriores.
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Em 1946, quando o jornal completou sua primeira década, os números 4 e 5, de
junho e julho, foram dedicados a essa efeméride. Na primeira página, que reproduzia capas
de exemplares do jornal produzidos ao longo dos 10 anos de existência, uma inscrição
transcrita do jornal de grande circulação “Diário de São Paulo”, de 3 de agosto de 1943,
afirmava que “Nosso Esforço’ representa mais do que simples esforço, uma realização
digna de ser imitada. É um jornal infantil vivo, atraente, educativo, bem feito, que estampa
a alma e o coração da escola e vibra pela grandeza do Brasil. Que impressão agradável!”
Em seu extenso período de existência, o “Nosso Esforço” foi “menina dos
olhos” de seus pequenos leitores. Na sua direção e redação sucederam-se gerações de
alunos no Curso Primário, e ele continuou acompanhando e registrando fatos e
acontecimentos relativos à Escola e ao Curso Primário. Os alunos que participavam da
produção do jornal eram denominados de “jornalistas”. A participação direta dos alunos na
elaboração do jornal pode também ser percebida pelo fato de que, desde a sua criação, ele
era dirigido por um dos alunos. Desse modo, observa-se a preocupação em revestir o
empreendimento de um caráter ao mesmo tempo profissional e afetivo, pois o jornal era
chamado de “família”.
As efemérides relativas à história do jornal eram amplamente comemoradas.
Além das festas de encerramento do ano, como a de 1939, devidamente registrada com
fotos e textos; há o registro dos já mencionados aniversários de 10 e de 20 anos do jornal,
respectivamente em 1946 e 1956. Outro momento de destaque na trajetória do jornal foi
em 1941, quando a escola recebeu as filhas de Caetano de Campos, que foram
recepcionadas na Biblioteca pela então Diretora Carolina Ribeiro. Esse fato foi registrado
pelos jornalistas. Por fim, há a comemoração do Jubileu de Prata, em 1961, que recebeu
grande mobilização em sua organização e realização.
As comemorações dos aniversários do jornal eram organizadas em
programações a partir das quais é possível compreender a dimensão auferida a ele no
âmbito da escola. As programações eram compostas por discursos da diretora, da
bibliotecária Iracema da Silveira, de homenageados, de antigos jornalistas. Havia sorteio
de coleções do jornal, “chamada” dos jornalistas, premiações e, inclusive, bolo
comemorativo.
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O espaço das comemorações era invariavelmente o da Biblioteca, setor
responsável pela edição do jornal, que era especialmente arrumada para essas ocasiões,
como revela uma das legendas das fotografias do evento comemorativo do 10º.
Aniversário do jornal, em 1946: “A sala da Biblioteca apresentava aspecto festivo: flores
nos vasos, sobre os móveis; exposição retrospectiva da vida do nosso jornalzinho, de
autógrafos, de fotografias...” (Álbum Nosso Esforço)12.
Com relação à veiculação de imagens no Jornal Nosso Esforço, observa-se a
preocupação de inseri-las nas diversas seções do jornal, inclusive na página de capa,
embora a produção do jornal tenha sido, no início, calcada por aspectos artesanais,
conforme é possível constatar pela análise da capa da edição de 1939, após quatro anos de
sua criação, na qual o texto parece ter sido datilografado, e as imagens inseridas são
gravuras.

Imagem 8: Jornal Nosso Esforço. Ano IV. “Número especial dedicado à criança que estuda” São
Paulo, outubro de 1939. Acervo Escola Caetano de Campos.
12

Embora haja fotografias do evento, não há uma na qual seja possível visualizar os arranjos mencionados
nem as exposições.
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No ano seguinte, 1940, já se verifica o aprimoramento técnico na produção e
reprodução do jornal. Esse exemplar parece ter sido reproduzido em gráfica, pois a
qualidade da gravura é superior, a imagem é mais bem definida e emoldurada por vinheta
tipográfica.

Imagem 9: Jornal Nosso Esforço. Ano V. São Paulo, outubro de 1940, nº. 8

Nos exemplares impressos a partir de março/abril de 1940 já há publicação de
fotografias. Eram reproduções de obras de arte; fotografias da escola, como a da fachada
que ilustra a capa da edição de junho/julho de 1940 e da edição de março de 1946; retratos
de personalidades históricas do Brasil, de outros países e da própria Escola. Há que se
ressaltar que, apesar da inserção de fotografias, as gravuras não foram excluídas das
edições do jornal.
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Imagem 10: Fotografia da fachada da Escola Caetano de Campos na capa do Jornal Nosso
Esforço. Ano V. São Paulo, junho/julho de 1940, nºs. 4 e 5.

Com relação à proveniência, no jornal eram publicadas fotografias de arquivo e
oriundas de doações, como nos casos das páginas adiante reproduzidas.
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Imagem 11: Jornal Nosso Esforço. Ano XXVII. São Paulo, março/abril/maio/junho de 1963. nºs. 1
a 4.

Nessa edição do jornal dedicou-se significativo espaço à História da Escola
Caetano de Campos, fartamente ilustrada com fotografias alusivas aos diferentes
momentos da escola, incluindo a construção do prédio, em 1894, e retratos de
personalidades ligadas à história da escola, como o do próprio Caetano de Campos.
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Imagem 12: Jornal Nosso Esforço. Ano XXVII. São Paulo, março/abril/maio/junho de 1963. nº. de
1 a 4.

A imagem acima reproduz uma fotografia publicada no jornal com a indicação
de que a sua proveniência foi uma doação. Destaca-se ainda o título evocando a raridade
da fotografia, devido a sua data recuada.
Com relação às fotografias inseridas no jornal, há ainda as produzidas para o
próprio jornal, como exemplo, as das efemérides relacionadas ao jornal e à Escola Caetano
de Campos. Na edição de agosto de 1946 há fotografias da visita do Prefeito de São Paulo,
Abrahão Ribeiro, por ocasião da comemoração do Cinquentenário do Jardim da Infância e
da comemoração do décimo aniversário do jornal.
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Imagem 13: Fotografia da visita do Prefeito de São Paulo, Abrahão Ribeiro à Escola Caetano de
Campos por ocasião da comemoração do Cinqüentenário do Jardim da Infância. Jornal Nosso
Esforço. Ano XI São Paulo, agosto de 1946, nº. 6.

No texto do jornal há, inclusive, alusão a essas fotografias:
Foram tiradas diversas fotografias das quais publicamos duas: quando a Sônia
falava e uma outra, em que se vêm D, Carolina, D. Cecília, a Ilka e o Brás,
numa pose semelhante à que tiraram há nove anos passados. Confrontando as
duas fotografias, vemos que o tempo não muda! (Jornal Nosso Esforço. Ano
XXI. São Paulo, agosto de 1946. Nº. 6, p. 7)
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Imagem 14: “D. Carolina, D. Celina, D. Iracema, com os jornalistas antigos: Ilka, Braz, Edmundo
e Leônidas, Flávio; e outros pequenos jornalistas de hoje”. Jornal Nosso Esforço. Ano XI, São
Paulo, agosto de 1946, nº. 6.

Outras efemérides comemoradas na Escola, tais como a comemoração do
centenário do Ensino Normal de São Paulo, em 1946, e a comemoração do IV Centenário
de São Paulo, em 1954, também foram tratadas no jornal com a inserção de fotografias.
Para Regina Pinheiro (2000, p. 21), “Desde o primeiro ano de sua existência,
em 1936, o jornal Nosso Esforço se revelou um importante veículo da escola para a prática
pedagógica e a difusão da cultura escolar”. O jornal produzido pelos alunos, sob a
supervisão da bibliotecária Iracema da Silveira, tratava de assuntos pertinentes ao ambiente
escolar e às atividades nele desenvolvidas, e preocupava-se em dar visibilidade à prática
escolar que o produzia.
Desse modo, as publicações escolares também exerceram importante papel na
organização, afirmação e realização das práticas escolares e na visibilidade dessas práticas
e das instituições nas quais se desenvolviam.
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1.5. Fotografia na Escola: o ensino pelo retrato
No âmbito das políticas públicas inauguradas na República, uma das estratégias
de o governo se fazer presente era a determinação da fixação de retratos do presidente da
República nas repartições públicas e, entre elas, nas escolas. Essa prática, de acordo com
Elaine Dias (2006, p. 257) e Lilia Schwarcz (2010, p. 88) já era presente no Brasil desde o
período imperial, com a distribuição pelas províncias e a fixação em repartições de retratos
de D. Pedro I e, posteriormente de D. Pedro II.
Essa estratégia parece ter obtido tanto sucesso que foi estendida além dos
chefes de estado para personagens mitificadas, como exemplo, a figura de Tiradentes, que
foi apontado como criminoso nos períodos colonial e imperial da História do Brasil, e que,
com a proclamação da República, em 1889, foi elevado à condição de herói e transformado
em figura cívico-religiosa13.
Pela exposição de imagens dos políticos proeminentes, pretendia-se ensinar aos
alunos preceitos patrióticos e nacionalistas.
[...] a inspiração tradicionalista da arquitetura escolar carioca não era casual. Ao
contrário, seguiu o desejo de Azevedo de imprimir um cunho nacionalizante a
sua administração, e de dar visibilidade a sua proposta educacional, denotando,
inclusive, a forma como o Diretor Geral se apropriara dos enunciados
escolanovistas (VIDAL, 1994, p. 51).

Mesmo anteriormente a esse período, no final do século XIX já se verifica a
presença de retratos de personalidades do estado em escolas públicas, como é o caso da
Escola Normal da capital de São Paulo.
Na fotografia que segue, do Álbum de 1908, é possível perceber a existência do
retrato de Floriano Peixoto e de quadros de imagens utilizados para o ensino em uma sala
de aula, na ocasião da inauguração do novo prédio da escola, em 189414.

13

Durante o Regime Militar, em 1965, Tiradentes foi oficialmente declarado como patrono cívico da nação
brasileira e retratos seus foram fixados em todas as repartições públicas, englobando as instituições escolares.
No caso da imagem de Tiradentes, o retrato não era uma fotografia, mas uma representação pictórica; no
entanto, a idéia de retrato se mantém.
14
Floriano Peixoto foi presidente da República entre novembro de 1891 a novembro de 1894. Assim, a
fixação de seu retrato na sala de aula da Escola Normal pode ter sido motivada por sua ocupação do cargo ou
pelo fato de ter sido o presidente em exercício no período da inauguração do prédio.
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No dia 3 de agosto de 1895, comemorou-se o primeiro aniversário do prédio da
Escola Normal, com a presença de autoridades republicanas, tais como o Presidente
interino do Estado, Bernardino de Campos, e o Secretário do Interior, Rubião.
Como parte do programa do evento, publicado no jornal O Estado de S. Paulo
de 3 de agosto de 1895, constam discursos, saudações e recitação de poemas. Nesta
ocasião foi inaugurado o retrato de Floriano Peixoto conforme publicado no jornal:
“Encerrada a sessão commemorativa, o dr. Presidente do Estado dirigiu se á sala do 4º.
Anno da Escola Modelo onde foi inaugurado o retrato do benemérito marechal Floriano
Peixoto, proferindo o discurso inaugural o intelligente professor Augusto de Carvalho”.
Presume-se, sem que tenha sido possível comprovar, que o professor que posa na
fotografia possa ser o mencionado no artigo do jornal.
A permanência de seu retrato na parede da sala de aula da Escola até 1908,
ocasião do registro acima, pode indicar a não determinação da substituição do retrato pelo
presidente subsequente, Prudente de Morais, ou para marcar quem era o presidente na
época da inauguração da escola.

Imagem 15: Aula de calligraphia. Secção Masculina. Álbum de Photographias Escola Normal e
Annexas de São Paulo – 1908
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Retratos de políticos podem ser encontrados nas salas de aula, como nesse caso,
e também nas dependências administrativas, como no Gabinete do Diretor, reforçando a
aura de autoridade, tanto da figura representada pelo retrato, quanto da figura do Diretor da
escola. Nas duas imagens seguintes, ambas do Gabinete do Diretor da Escola Caetano de
Campos, vê-se o retrato de Getúlio Vargas.

Imagem 16: Escola Caetano de Campos. Gabinete do Diretor. [1940-1950]. Acervo da Escola
Caetano de Campos.

Imagem 17: Escola Caetano de Campos. Gabinete do Diretor. [1940-1950]. Acervo da Escola
Caetano de Campos.
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Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em 3 de novembro de 1930,
e o retrato que aparece no Gabinete do Diretor da Escola Caetano de Campos é o seu
retrato oficial nesse mandato, que se estendeu até 29 de outubro de 1945. Lilia Schwarcz
(2010) e Elaine Dias (2006) observam que a produção de retratos oficiais de autoridades
políticas no Brasil remonta ao período imperial. Elaine Dias (2006, p. 257) comenta que,
no caso de D. Pedro I, o retrato do imperador era utilizado como “[...] a sua própria
personificação, mostrado em todas as províncias para a adoração de seus súditos, como se
ele próprio estivesse ali presente [...]”.
Na segunda imagem (Imagem 17), percebe-se o acréscimo do retrato de
Adhemar Pereira de Barros, influente político que ocupou diversos cargos públicos:
prefeito da cidade de São Paulo, entre 1957 e 1961; interventor federal, de 1938 a 1941; e,
duas vezes governador de São Paulo, 1947-1951 e 1963–1966.
Embora não tenha sido possível precisar as datas das fotografias, as duas
parecem ter sido registradas em momentos próximos. A primeira pode ter sido registrada
na década de 1930, quando Getúlio assumiu a presidência, e a segunda, provavelmente na
década de 1940, quando coincidiram os mandatos de Getúlio como presidente e de
Adhemar como interventor federal ou governador do Estado.
Outro fato que pode ter relação ou esclarecer alguns pontos relativos a esse
retrato é o de que Adhemar de Barros foi paraninfo das professorandas de 1950, enquanto
era governador do Estado, como foi possível constatar na análise do álbum fotográfico
relativo a esse grupo de formandas.
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Imagem 18: Retrato de Adhemar de Barros no Álbum Instituto de Educação Caetano de Campos.
São Paulo Professorandas de 1950. Acervo da Escola Caetano de Campos.

Deduz-se que provavelmente o retrato de Adhemar tenha sido colocado
posteriormente no Gabinete do Diretor, devido ao fato de que na fotografia na qual aparece
somente o retrato de Getúlio não há marcas na parede onde foram fixados os dois retratos.
Ao analisar a localização e a disposição física da direção escolar na escola
graduada, Antonio Vinão apresenta como indicadores: a especificidade do espaço atribuído
à direção, localização da direção na distribuição espacial da escola, vinculação com outros
espaços administrativos, acessibilidade, dimensão do espaço da direção em relação a
outros espaços e, por último, a disposição e configuração interna do espaço e dos objetos e
móveis que o compõem. Além da função utilitária, esses elementos engendram, pela
disposição e pela presença, representações de poder.
Para Viñao:
[...] disposição e configuração interna das pessoas e dos objetos no espaço
destinado à direção, assim como ao tipo de móveis – mesa e cadeira, ou
poltrona, da direção, mesa de reuniões, cadeiras para os visitantes, armários,
estantes para os livros, arquivos etc. – que abriga. Ambos os aspectos – objetos
e mobiliário, por um lado, e sua disposição física no gabinete da direção, por
outro – podem, da mesma forma, constituir indicadores plenos de significado
sobre a concepção que se tem acerca da natureza e das funções da direção
(2005, p. 24).
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Ambas as fotografias foram tomadas do mesmo ângulo, com a janela do lado
esquerdo e a porta do lado direito, mais visível na segunda fotografia. Destaca-se também
que a disposição dos móveis foi pouco modificada, o que reforça a hipótese de que houve
intervalo de tempo em ter as duas fotografias, mas que provavelmente esse intervalo foi
pequeno.
Assim, uma forma muito significativa da fotografia na escola é a presença
física, como exposição. A maioria das instituições escolares tem fotografias fixadas em
suas paredes ou colocadas em porta-retratos nas mesas e estantes. São geralmente retratos
dos patronos, dos antigos e atuais diretores, de turmas, do prédio antigo da escola, da
fundação da escola e, menos frequentemente, de fatos significativos da história da
instituição escolar.
Tão frequente quanto a produção de imagens escolares é a fixação de imagens
fotográficas ou pictóricas nas paredes dos diversos espaços da escola. Essas imagens
exercem, desde uma função pedagógica, como no caso dos cartazes, até uma função
estética de ornamentação, englobando a de construção desse imaginário coletivo.
Na sala de aula, as imagens fixadas são divididas entre as empregadas no
desenvolvimento do ensino e as de uso didático de modo geral, e os retratos de autoridades
e de figuras da História Nacional.
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Imagem 19: Sala de aula. Álbum de Photographias Escola Normal e Annexas de São Paulo–1908

Mesmo em espaços como as oficinas localizadas no porão da escola foi
possível encontrar registros que mostram quadros fixados nas paredes, como na fotografia
abaixo, do álbum de 1895.

Imagem 20: Fotografia do Álbum Photographico da Escola Normal, de 1895.
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Para Mirtes de Oliveira (1997, p. 87):
A função do porão em uma construção é a de isolar o andar térreo da umidade
do solo. Os porões da Escola Normal, além desta função, eram tão luminosos e
limpos que permitiam a acomodação de depósitos e sua utilização como
oficinas de aula. Esse parece ser um trunfo para aqueles que construíram e
ocuparam a Escola. A narrativa do Álbum se aproveita para mostrar esse espaço
de vários ângulos.

Nesse sentido, a intenção de ocupação de todas as dependências do prédio de
modo utilitário e salubre pode ser associada à intenção de marcá-las com quadros de
identificação do espaço como institucional, como é o caso do retrato do patrono, do
presidente ou de alguma outra autoridade.
No anteprojeto do Regulamento do Museu Pedagógico Caetano de Campos,
define-se, em seu primeiro artigo:
Art. 1º. O Museu Pedagógico Caetano de Campos, criado pelo Decreto no.
41.445, de 14-1-63, é uma instituição de caráter educacional e cívico, que se
destina [...] a manter vivo o passado da Nação e a difundir o conhecimento da
História, Arte e Literatura da época de seu patrono, mas tendo a finalidade
específica de cultuar as grandes figuras do magistério brasileiro e paulista,
constituindo verdadeiro centro de pesquisas e estudos da escola paulista, desde
suas origens. (Grifos nossos)

Desse modo, indica-se a preocupação da escola em manter viva a memória das
“grandes figuras do magistério brasileiro” que passaram pela instituição. Como exemplo, o
patrono da Escola, Caetano de Campos.

Imagem 21: Seção Patrono da Escola Caetano de Campos [1966]. Álbum da Biblioteca Infantil
1937-1966.
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Outro exemplo de personalidade relevante para a história da escola que teve sua
memória preservada pelo Museu foi Carlos Alberto Gomes Cardim, Diretor da Escola
Normal entre 1925 e 1928 e que foi homenageado no Museu Caetano de Campos,
conforme se verifica na fotografia abaixo, do álbum da Biblioteca Infantil.

Imagem 22: Seção Gomes Cardim do Museu Caetano de Campos [1966]. Álbum da Biblioteca
Infantil 1937-1966.

Observa-se que há o retrato fixado na parede e um retrato menor em portaretrato, em cima do móvel.
Gomes Cardim cursou a Escola Normal e, posteriormente, em 1913, foi
nomeado professor de Psicologia da Escola Normal. Em 1925, quando assumiu a direção
da Escola Caetano de Campos, fundou a primeira Biblioteca Infantil do Brasil, ato pelo
qual foi muitas vezes homenageado na escola15.
A presença de fotografias nas escolas tem múltiplas funções. É garantida por
diversos meios e ocorre em diferentes espaços. Essa presença é tão significativa que se
naturaliza.
15

Informações obtidas no Jornal Nosso Esforço de 1948, ano no qual o educador foi homenageado na escola,
pela passagem de uma década de seu falecimento. É importante ressaltar que a Biblioteca foi fechada e
novamente recriada em 1933.
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A prática de fixar retratos nas paredes não se restringe à Escola Normal
Caetano de Campos, como é possível verificar a partir da análise de documentos presentes
no próprio Acervo da Escola Caetano de Campos. No Álbum fotográfico do Colégio
Estadual e Escola Normal Peixoto Gomide, Itapetininga-SP, composto e enviado à Escola
Caetano de Campos provavelmente em 1946, por ocasião das comemorações do 1º.
Centenário do Ensino Normal em São Paulo, uma fotografia da Sala da direção mostra
também retratos de autoridades fixados nas paredes.

Imagem 23: Sala da diretoria da Escola Peixoto Gomide. [1946] Álbum do Colégio Estadual e
Escola Normal Peixoto Gomide, Itapetininga-SP

Como já afirmado, a fotografia é um importante suporte de memória. Ao olhar
uma fotografia é possível evocar, lembrar, presentificar o momento em que ela foi
produzida. A fotografia assume assim a função de tornar perene a presença da pessoa ou
do momento que representa e que é significativo para aquela instituição. Essas imagens
representam, no imaginário coletivo dos que conviveram e convivem diariamente com
essas referências, a possibilidade de identificação com o passado e com a própria
instituição.
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A leitura da imagem é feita a partir de experiências acumuladas anteriores que
se desdobram na memória, diante da imagem presente. O enquadramento
delimita o espaço e estabelece uma ruptura, simbólica ou real, entre o espaço
visível e o espaço invisível (do que está fora do campo). Um aspecto curioso da
presença dos ausentes (ou seja, da visibilidade de quem não foi focalizado no
retrato) reside nos retratos de família, em que seus mortos aparecem como
imagens fotográficas na parede ou em cima dos móveis (Leite, 1993, p. 137).

Assim como Miriam Moreira Leite analisou as fotografias dos álbuns de
família, também se observa esse processo com relação aos retratos escolares.

1.6. Fotografia como suporte de memória afetiva escolar
A Escola Caetano de Campos representou parte importante da vida dos alunos
que por ela passaram. Esses alunos estabeleceram com a escola uma relação de
pertencimento. É comum os alunos estabelecerem uma relação afetiva com as escolas nas
quais estudam; no entanto, no caso da Escola Caetano de Campos, seja pela imponência da
presença física, seja pela sua longevidade, ou mesmo pela projeção simbólica, gerações de
alunos estabeleceram e mantiveram essa relação com a escola expressando-a de diversos
modos. Um deles, que revela a intimidade com a escola, é a de se autodenominarem não
simplesmente como alunos, mas como “caetanistas”.
Assim, a coleta das histórias e memórias caetanistas também revela o papel da
fotografia como suporte de memória.
Em um texto escrito em maio de 2012 e publicado num site especialmente
criado para aglutinar histórias relativas à passagem pela escola e à própria história da
instituição, Pedro Antonio Cardoso revela:
Há um tempo atrás levei um susto no Metrô. Tinha uma exposição de fotos
antigas de São Paulo, e uma delas era a minha turma do primário do Instituto de
Educação "Caetano de Campos". E cadê eu? Eu não estava. Estavam todos.
Menos o Pedro, pode? Pode. Vi que a foto era de 1961. Aquele povo me
acompanhou todo o Jardim da Infância e o Primário, tiramos fotos juntos todos
os anos! Fotos que eu ainda guardo, mas em 1960 aconteceu um acidente
lastimável! [...] Por isso que eu não estava naquela foto. Eu já estudava no
Liceu Coração de Jesus. Tinha perdido a minha turma. Passaram 45 anos mas
acho que ainda está em tempo de esclarecer para os meus antigos colegas: [...] Foi um acidente! Eu queria ter saído naquela foto. (Segunda-Feira, 07 de Maio
de 2012. Instituto de Educação "Caetano de Campos" Fonte:
http://www.iecc.com.br Acessado: em 29/08/2012)
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A identificação da presença em uma fotografia ou, como na história relatada
acima, a ausência, evoca a memória do contexto, do momento do registro da fotografia,
das pessoas presentes e de suas histórias.
Em outra história caetanista, a ex-aluna Neusa Meirelles Costa apresenta de
modo muito claro a importância que a fotografia tem como suporte de memória. Ao relatar
suas memórias e experiências vividas na cidade de São Paulo, relembra diversos lugares
que lhe foram significativos e, entre eles, a Escola Caetano de Campos.
Fiz o Curso Primário na Caetano de Campos, tenho fotos amareladas das
turmas, das professoras, Dona Lourdes de grandes olhos verdes e turbantes,
Dona Vera, também de olhos verdes, moderna, chique, e dirigia um carro! Dona
Rosário, Dona Isaura e Dona Olga, de óculos, sempre muito séria. Guardo
lembrança viva de Dona Iracema, a bibliotecária que estimulou meu amor pelos
livros, e de Dona Preciosa, cabelos brancos, tingidos de lilás. Ela me fez saber
que “biblioteca não é um lugar para uma criança de nove anos vir todo dia”. [...]
Essas são lembranças de uma São Paulo que à época era minha, de uma criança.
São olhares e impressões que guardo na memória, coisas que retornam quando
leio outros resgates de memória, que figuram nessa São Paulo virtual de todas
as lembranças. (“Olhares de criança na memória de uma avó: Mercadão da
Cantareira, Beco da Fábrica, Caetano de Campos, dentre outros”, Por Neusa
Meirelles Costa. Sexta-Feira, 06 de Abril de 2012. Fonte:
http://www.iecc.com.br Acessado: em 29/08/2012. Grifos nossos)

No âmbito da escola, a memória coletiva sobrepõe-se à individual. No espaço
escolar, as referências são compartilhadas e a criança passa efetivamente por um processo
de socialização mais amplo. Na perspectiva de Maurice Halbwachs (2006), toda memória é
“coletiva”, pois é constituída coletivamente. De acordo com o sociólogo francês, as
memórias são construções dos grupos sociais. Desse modo, Halbwachs dedicou-se a
estudar o que denominou “estrutura social da memória”.
Nessa perspectiva, desenvolve-se, no caso de memórias escolares, uma espécie
de orgulho coletivo. Pode-se investigar esse tipo do que se pode chamar de fenômeno, a
partir deste relato de Odette de Barros Mott:
Éramos responsáveis pela formação de um mundo melhor – e aceitávamos esse
fato com orgulho. Alunos da Caetano de Campos! Aprendíamos com elas, as
mestras, a respeito de um mundo melhor porque dele, nós, crianças
participávamos. [...] Ansiávamos por testemunhar com nossos atos a satisfação,
a felicidade de estarmos lá na Escola Caetano de Campos, de sermos seus
alunos, aprendendo não somente ciências, mas também a valorizar e participar
da vida. O orgulho de nossa Escola, de nossos mestres, desenvolveu em nós a
convicção de que éramos privilegiados. Alunos da Caetano de Campos (REIS,
1994).

93

Para Jacques Le Goff, “À memória coletiva e a sua forma científica, a História,
aplicam-se a dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos.” (2000, p. 103).
Considerando que o caráter documental da fotografia é hoje reconhecido, esse tipo
documental se constitui como um monumento, assim como outros tipos documentais,
como assevera Le Goff.
“O termo latino documentum, derivado de docere, ‘ensinar’, evoluiu para o
significado de prova” (Le Goff, 2000, p. 104). Assim, associando esse sentido ao de
memória, pode-se inferir que a fotografia presente nas escolas tem a prerrogativa de
preservar e evocar a memória, mas também de ensinar valores encarnados em figuras
célebres e acontecimentos passados.
As fotografias produzem memória e cultura visual, criam um discurso e uma
imagem específica que direcionam a forma de a sociedade ver a escola e suas práticas.
Esses olhares são registrados em dois âmbitos distintos: o oficial, institucional,
profissional, e, o privado, familiar. Assim, outra subdivisão a partir da qual é possível
organizar e compreender o conjunto das fotografias de escola é o das fotografias
profissionais e o das fotografias amadoras. No primeiro conjunto encontram-se as
fotografias produzidas por fotógrafos profissionais, contratados pelas próprias instituições
escolares, pelas administrações públicas, ou, ainda, pelas famílias, para produção de
fotografias da formatura, por exemplo.
Também denominada fotografia doméstica, ou afetiva, a fotografia amadora
caracteriza-se pela motivação de registrar um momento, uma pessoa, um lugar marcante na
vida de alguém, de modo individual ou coletivo. É restrita à dimensão do núcleo familiar,
pois não apresenta vínculos comerciais, e o fotógrafo não prima pela técnica. Esse tipo de
fotografia assume relevantes funções sociais, como afirma Pierre Bourdieu (1965). Para
esse autor, a fotografia constitui-se significativo instrumento para tornar solenes os
momentos familiares e para consolidar o sentimento de identidade e de pertencimento.
Nesse sentido, as fotografias de escola revestem-se da dimensão afetiva e individualizada
na esfera familiar. As fotografias de escola são os registros dos momentos escolares dos
filhos.
Segundo Halbwachs (2006), evocando sua formulação acerca da memória
coletiva, embora sejam os indivíduos que lembram, são os grupos sociais que determinam
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o que é “memorável” e as formas pelas quais será lembrado. Assim, os indivíduos
identificam-se com os acontecimentos públicos relevantes para o seu grupo, ou seja,
lembram mesmo aquilo que não experienciaram diretamente.
O que se procura, em linhas gerais, delimitar e investigar aqui, é a permanência
das fotografias nas escolas e a sua importância. Utilizada como ornamento, como recurso
de ensino direto ou indireto ou como instrumento de poder nas diversas dependências da
escola, a imagem, e especificamente o retrato fotográfico, é um suporte de memória e
engendra o sentimento de orgulho dos alunos e professores pela escola ao longo do tempo,
estabelecendo um vínculo.
Os retratos fixados nas paredes das escolas representam a presença dos próprios
retratados. Como se a sua presença fosse perpétua e onipresente, apesar de o corpo ter
perecido. Ou, ainda, pelo fato de não ser possível ao chefe de Estado zelar pelo ensino
presencialmente o tempo todo, a sua imagem o substituir nessa tarefa.
A

permanência

dessas

imagens

nas
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escolas

significa,

principalmente, uma permanência de sua importância e da construção, ao longo do tempo,
de um imaginário em torno delas. Estão, pois, incorporadas como parte da própria escola,
como parte da arquitetura, e sem elas a escola perderia significativa parcela de sua
identidade.
Passado e presente, tradição e rotina sobrepõem-se, coabitando o mesmo espaço
da escola e produzindo uma atualidade mesclada de novo e velho, em que ambos convivem
formando gerações de alunos identificados com a escola.

1.7. Fotografia de Escola
Parte-se da percepção de que a escola constrói uma imagem própria, ou seja, há
uma imagem de escola que é produzida a partir de sua prática e de sua cultura. Essa
imagem se projeta na esfera social pela interação entre escola e sociedade e pela circulação
de materiais. Neste caso específico, interessa investigar os registros fotográficos que
cristalizam a visão que a escola tem de si, mas que também promovem a articulação com a
visão que a sociedade tem da escola. A escola é um dos assuntos registrados em
fotografias.
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Na classificação dos gêneros fotográficos, a fotografia de escola aparece como
subdivisão de gêneros considerados mais abrangentes, como exemplo, o retrato, a
fotografia arquitetônica e o fotojornalismo. Apesar de a fotografia de escola constituir um
registro com características peculiares, não há muita clareza sobre sua caracterização como
gênero fotográfico. A fotografia de escola perpassa, como temática, os gêneros
mencionados acima.
Os gêneros da fotografia são, na verdade, construções sociais que surgem de
acordo com os usos e o entendimento que fazemos dela, atribuindo-lhe
determinados valores e significados. Assim, é possível classificar as imagens,
segundo os critérios de pertencimento que estabelecemos para elas (FREITAS,
s/d).

Para Michel Frizot (1998), os gêneros criados no âmbito da fotografia
representam apenas convenções profissionais. Assim, há o estabelecimento preciso de
alguns gêneros fotográficos, tais como: documental, retrato, fotojornalístico, publicitário,
experimental, amador.
No que tange ao fotojornalismo, considerando-se que o principal objetivo desse
tipo de registro fotográfico é captar imagens que possam ilustrar as notícias dos jornais, a
escola é um dos temas rotineiros noticiados nos periódicos diários, pois produz muitas e
diversas notícias.
O desenvolvimento do fotojornalismo no Brasil inicou-se pela publicação de
fotografias nas revistas ilustradas. A primeira a adotar a fotografia foi a Revista da
Semana, em 1901, seguida pela revista Kosmos, em 1904 (Paes, Duarte, Vanuchi, 2000,
pp. 18-19).
A mudança refere-se, tanto ao conceito quanto à temática, englobando também
o aspecto técnico. Helouise Costa (1993, p. 75) chama a atenção para que haja distinção
entre fotografia de imprensa e fotojornalismo. Enquanto a fotografia de imprensa seria a
simples impressão de fotografias nas páginas de periódicos, fotojornalismo é o termo que
designaria um tipo de fotografia especificamente produzido para compor a imprensa
ilustrada.
A inserção e utilização de fotografias nos periódicos e a produção do
fotojornalismo foi um processo intrincado. Além das tensões e rupturas apontadas por
Souza, que se referem mais ao aspecto técnico e filosófico da inserção de fotografias nos
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jornais diários, com respeito à temática e à quantidade de fotografias veiculadas, [...] salvo
raríssimas exceções, quando a notícia pedia a inclusão de uma tímida e pequena fotografia,
os jornais atravessaram os primeiros vinte anos do século utilizando-se exclusivamente de
textos e gravuras (Paes, Duarte, Vanuchi, 2000, p. 27).
Na década de 1920, retratos de políticos, de autoridades públicas e de pessoas
influentes constituíam a maior parte das fotografias publicadas nos jornais. A importação
de material fotográfico de agências internacionais de notícias para os jornais brasileiros foi
intensificada no período da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, começaram a
aparecer nos jornais, ainda de modo incipiente e em quantidade restrita, fotografias de rua,
de festas populares, de acontecimentos, de acordo com Paes, Duarte e Vanucchi (2000).
No entanto, essa percepção deve ser relativizada, pois, no que tange a educação escolar,
desde a década de 1920 há muitas fotografias de atividades vinculadas, principalmente, às
Reformas Educacionais promovidas nesse período. No Rio de Janeiro, a Reforma
promovida por Fernando de Azevedo, entre 1927 e 1930, foi amplamente noticiada pelos
jornais e fartamente ilustrada com fotografias, tanto do fotógrafo da Prefeitura do Rio de
Janeiro, Augusto Malta, quanto de fotógrafos dos próprios jornais.
Em suas memórias, Paschoal Lemme, assistente da Subdiretoria Técnica, setor
criado pela reforma, menciona que, nas reuniões com o então Diretor de Instrução Pública,
Fernando de Azevedo, e os inspetores, este demonstrava grande prazer ao ver e mostrar as
fotografias das construções:
Nessas reuniões, que constituíam um refrigério, uma pausa reconfortante, em
meio àquela atividade febril, e às vezes, áspera, Fernando de Azevedo nos fazia
apreciar as belas fotografias que iam sendo tiradas dos aspectos mais relevantes
dos novos prédios escolares que estavam sendo construídos, em estilo
tradicional brasileiro. Eram momentos de alegria em ver como ia sendo
traduzida em pedra e cal toda uma nova filosofia de educação, em que se
procurava dar ás crianças e adolescentes um novo ambiente, em que a
comodidade e a adequação às finalidades próprias se aliava a um alto sentido de
beleza (LEMME, 1988, p. 41).

Muitas dessas fotografias foram publicadas nos Boletins de Instrução Pública,
criados para divulgar as ações reformistas, e nos jornais de grande circulação16.

16

Para detalhes sobre esse aspecto, ver: ABDALA, Rachel Duarte. A fotografia além da ilustração: Malta e
Nicolas construindo imagens da Reforma Fernando de Azevedo no Distrito Federal (1927-1930). São Paulo:
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo-FEUSP, 2003. [Dissertação Mestrado].
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Veiculavam-se fotografias de eventos e acontecimentos relacionados à
Educação, tais como: construção de novas escolas, inauguração de escolas, visitas de
autoridades às escolas, homenagens, comemorações de datas cívicas e de efemérides, entre
outros.
Além dos eventos, acontecimentos pontuais eram também noticiados pelos
jornais, aspectos relativos às escolas de modo mais amplo, sem data específica, como
exemplo, a notícia veiculada no jornal Correio Paulistano, em 1930, edição 23981, sobre a
importância da ginástica escolar. A notícia é acompanhada de uma fotografia de uma aula
de ginástica masculina de alunos da Escola Caetano de Campos.
Não é de hoje que os mestres de pedagogia vêm aconselhando, insistentemente,
a educação physica ao par da educação intellectual. [...] A Escola Caetano de
Campos, que bem merece sua denominação de modelo, não podia descuidar-se
desse elemento considerado essencial para a educação moderna: a gymnastica.
[...] no clichê acima, focalizamos um aspecto das aulas de gymnastica
proporcionada aos alumnos do estabelecimento (Correio Paulistano, 1930,
edição 23981).

A escola aparece também nas chamadas fotografias sociais, que englobam a
política, a economia, os negócios, os acontecimentos da cidade, do estado e do país, e nas
fotografias urbanas, que focam panoramas e aspectos da cidade. Prédios escolares
frequentemente foram retratados em álbuns sobre as cidades como parte integrante da
malha urbana.
Álbuns com fotografias de vistas urbanas tiveram significativo espaço na
produção fotográfica no final do século XIX, embora não fosse o principal filão comercial,
perdendo apenas para o retrato (Lima, 1997, p. 66). A produção e a comercialização de
vistas urbanas aumentaram paulatinamente, atingindo seu ápice nas primeiras décadas do
século XX, com os cartões postais17. Solange Ferraz de Lima (1997) alerta para a formação
de um novo padrão de visualidade, aberto pela popularização das vistas urbanas e do
exercício de linguagem fotográfica que esse gênero possibilitou.
No caso de São Paulo, Militão Augusto de Azevedo foi um dos primeiros
fotógrafos a registrar a cidade com intenção comercial. Produziu o Álbum Comparativo –
1862-1887, que pode, de acordo com Solange Ferraz de Lima, “[...] ser considerado um

17

A tese de doutorado de Armando Martins de Barros, Da pedagogia da imagem às práticas do olhar: a
escola como cartão postal no Distrito Federal do início do século, trata deste assunto.
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exemplo da percepção do discurso baseado na idéia de progresso que iria justificar as
intervenções urbanísticas na cidade nos anos subseqüentes” (1997, p. 67).
Além de subsidiar as transformações urbanas e de documentá-las, as vistas
também foram produzidas com propósitos propagandistas, especificamente sobre a cidade
de São Paulo, como uma das estratégias utilizadas para firmar a cidade como um polo de
modernidade e para atrair investimentos.
O Álbum Vistas de São Paulo Séculos XIX-XX parece ter sido produzido com
essa intenção. Sem indicação de autoria, apresenta a cidade de modo narrativo, a partir das
instituições administrativas, englobando prédios das secretarias do Estado, da indústria e
escolares. Finaliza com fotografias de lavoura de café e do porto de Santos. As fotografias
dos prédios focam majoritariamente as fachadas, como é possível verificar na Imagem 13,
abaixo, fotografia da Escola do Comércio, embora haja registros de ambientes internos,
marcando a perspectiva panorâmica e narrativa da cidade. Mesmo as imagens internas
referem-se a uma vertente administrativa e institucional, como exemplo, a fotografia da
Sala da Congregação da Escola Politécnica (Imagem 25).

Imagem 24: Escola do Comércio. Álbum Vistas de São Paulo. Séculos XIX-XX. Arquivo do
Estado de São Paulo.
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Imagem 25: Escola Politécnica – Sala da Congregação. Álbum Vistas de São Paulo. Séculos XIXXX. Arquivo do Estado de São Paulo.

Destaque-se que as legendas foram escritas em francês e em português, o que
pode reforçar a hipótese da intenção propagandística, mas pode também apenas indicar a
sofisticação da produção do álbum ou o período em que foi composto, quando a língua
francesa era ainda utilizada pela elite brasileira. Para além das especulações em torno dos
motivos de produção e da circulação desse álbum, o que chama a atenção é a presença de
fotografias de instituições escolares, como a do Grupo Escolar do Braz, a da Escola do
Comércio e a da Escola Politécnica. Não foi possível inferir os motivos da ausência de
imagens da Escola Normal. A primeira notícia de comercialização de vistas da cidade de
São Paulo é justamente de uma instituição educacional, a Academia de Direito, em 1859
(Lima, 1997, p. 67).
A fotografia como instrumento mecânico, sem possibilidade de atingir o
estatuto de arte, como prova do real, configura a concepção do senso comum. Portanto, os
efeitos utilizados para compor o olhar oficial não são geralmente percebidos e, assim, a
sociedade recebe os registros como expressão da verdade. No entanto, o registro
fotográfico nunca é neutro, pois está impregnado da visão que o fotógrafo pretende dirigir
100

à percepção dos consumidores de uma determinada imagem, como afirmado
anteriormente.
Apesar da alteridade dos olhares norteada pelas diferenças de interesses, assim
como as oficiais, as fotografias privadas também registram aspectos da forma escolar. As
fotografias revestem-se de uma aura que, segundo Walter Benjamin (1987), se cristaliza no
imaginário social.
Para Armando Martins de Barros,
As fotografias presentes nos álbuns fotográficos privados, construídos ao longo
de décadas pelas famílias, falam de uma história não-oficial no sentido de que a
agência que as produz não se vincula imediatamente a compromissos para além
do próprio grupo. [...] Seu foco volta-se pra seus membros e seu conteúdo
dialoga com a cultura familiar que atualiza a identidade e laços entre seus pares,
seja por meio do registro fotográfico, seja em sua conservação, seja em fruição
em outras ocasiões (BARROS: 2005, p. 125).

As imagens de escola produzidas pela esfera privada, apesar do objetivo de
registro permeado pelo anseio de conservar momentos da história familiar, são realizadas
num espaço público constituído a partir de interesses e especificidades que lhe são próprios
e que, por isso, interferem, seja na temática, seja na forma desses registros privados.
[...] embora exista essa relativa autonomia, os valores ideológicos hegemônicos
exercem sua influência tanto na oportunidade do registro quanto em sua
composição, ou na forma de representação e exposição como valor de culto,
uma vez que seu campo discursivo tem ampla intersecção com aquele
institucional (BARROS: 2005, p. 125).

As condições de produção, as oportunidades e as particularidades dos registros
escolares são incorporadas no âmbito das estratégias (Certeau, 1994). Instauradas pelos
componentes institucionais da escola – leis, corpo docente, autoridades e espaço –, as
estratégias configuram-se como elementos de poder, garantindo a permanência de
determinado corpo semântico de significações e de suas respectivas práticas e
materializações. Identificadas como características inerentes ao modus operandi
institucional, as estratégias obedecem às leis desse lugar e são localizáveis e impostas
como mecanismo de controle e de estabilidade, hierarquizando as práticas e organizando o
espaço. As estratégias determinariam, portanto, o resultado final dos registros fotográficos
oficiais. Em contrapartida, os registros privados poderiam ser identificados como táticas,
ou seja, como formas de criar, mesmo sofrendo as condicionantes do espaço e da ordem
institucional, outra lógica discursiva e estética, aproveitando-se de momentos de ausência
do poder.
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O retrato é outro gênero fotográfico bastante empregado na produção de
fotografias escolares e, dada a sua complexidade e abrangência, foi dedicado a ele um
capítulo, nesta tese.
Analisar a escola a partir da materialidade da sua representação fotográfica
supõe: explorar a documentação em busca de indícios que permitam compreender sua
interioridade, os elementos que compõem essa imagem; acompanhar a constituição e a
descontinuidade das séries documentais; e, refletir sobre os diversos modos como as
práticas instauradas na escola foram constituindo novos comportamentos e percepções
sociais.
No caso específico da relação da fotografia com a temática escolar, há que se
considerar ainda o apelo laudatório e memorialista, tanto no âmbito público, quanto no
privado. Portanto, a imagem produzida pela e sobre a escola conforma o modo de a
sociedade ver e compreender, não somente as práticas escolares, como também a si
mesma. Assim, a chamada fotografia de escola engloba os prédios das escolas, as
atividades ali desenvolvidas, mas fundamentalmente as fotografias que estabelecem uma
relação de identificação entre o aluno, sua família e a sociedade e a escola.
A discussão acerca das temáticas registradas nas fotografias de escola será
desenvolvida no segundo capítulo desta tese.

1.7.1. A escola como cartão-postal
Como já foi mencionado, no final do século XIX, em especial a partir da
década de 1870, que marca o início da chamada Belle Époque, São Paulo torna-se palco de
transformações socioeconômicas, urbanísticas, tecnológicas, físicas e demográficas, em
decorrência, principalmente, das exportações do café, do interior paulista para o mercado
internacional. Essa conjuntura implica significava mudança do espaço urbano.
Devido à intensidade e a rapidez dessas mudanças, São Paulo tornou-se a
“capital da modernidade” no país, compondo-se no que Heloisa Barbuy (2006) chama de
“cidade-exposição”, que articula o comércio e o cosmopolitismo. Nessa conjuntura, o
cartão-postal prestou-se à disseminação da imagem dessa cidade espetáculo.
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Originado no Império Austro-húngaro na década de 1860, com o intuito de
baratear os custos dos serviços postais, o uso do cartão-postal, aliando a simplicidade ao
baixo custo, alastrou-se pela Europa. Somente em 1889, na Exposição Universal de Paris,
foi lançado um cartão-postal fotográfico com a imagem da Torre Eiffel (Barros, 1997, pp.
201-202). No Brasil a impressão de cartões-postais foi autorizada em 1880. “De fato, o
cartão-postal se colocava na perspectiva republicana de democratização do saber” (Barros,
1997, p. 203).
Levando-se em consideração que os cartões dotados de reproduções
fotográficas começam a difundir-se em São Paulo nos anos finais do XIX,
produzidos que são para um mercado fortemente marcado pela atuação de
imigrantes europeus, principais editores e compradores dos postais, cabe
analisar se, enquanto documentação iconográfica "moderna" da cidade daquele
momento, este material veicularia, para a sociedade da época, basicamente
representações visuais de uma Paulicéia "moderna" por excelência – e portanto,
distanciada dos referenciais culturais rurais e escravocratas de seu passado
colonial (FREHSE, 2000).

Com o potencial comunicacional da fotografia e a possibilidade de
“transportar”

mensagens

escritas,

o

cartão-postal

banalizou-se

rapidamente.

“Gradativamente profissionais da fotografia se especializaram no fornecimento de imagens
aos editores” (Barros, 1997, p. 203).
Com certa freqüência os cartões-postais da virada do século XIX para o XX não
apresentavam referências acerca da autoria das fotografias que reproduziam. A menção aos
editores era mais presente. No entanto, é possível identificar a autoria de uma série de
postais de São Paulo desse período da autoria do fotógrafo suíço Guilherme Gaensly,
responsável pelas imagens de postais da cidade que circulou na primeira década do século
XX (Frehse, 2000).
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Imagem 26: Jardim da Infância da Escola Normal de São Paulo. Foto de Guilherme Gaensly18,
1901.

O Jardim da Infância, anexo à Escola Normal Caetano de Campos, foi criado
em virtude de um decreto de Bernardino de Campos, de 3 de março de 1896, por iniciativa
de Gabriel Prestes, que na época ainda era o Diretor da Escola Normal. O pavilhão,
inaugurado em 18 de maio de 1896, também foi projetado por Ramos de Azevedo, e
abrigou o primeiro Jardim da Infância do Estado, seguindo o método frobeliano.19 Para
Maria Cristina Wolff de Carvalho (2000, p. 184), que pesquisou a obra de Ramos de
Azevedo, embora à primeira vista o edifício do Jardim da Infância destoe do conjunto do
prédio principal da escola, torna possível perceber a regularidade que marca os projetos de
Ramos Azevedo.
Gaensly fotografou o pavilhão do Jardim da Infância alguns anos após a sua
construção para a composição de uma série de cartões-postais. Na fotografia, quase que
totalmente tomada pela imagem do pavilhão, percebe-se a intenção de enaltecimento da
obra como um dos lugares de São Paulo que merecia lembrança, pela beleza da obra e pelo
apelo afetivo da instituição.
18

O suíço Guilherme Gaensly emigrou para o Brasil com os pais, fixando-se na Bahia, onde se estabeleceu
como fotógrafo em fins da década de 1860. No início da década de 1890 mudou-se para São Paulo, onde
atuou até 1915, sendo conhecido como um dos mais ativos autores de cartões-postais da cidade (Kossoy,
2002, p. 155).
19
Ver Capítulo 4, item: Álbuns com temáticas de práticas escolares.
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Além do pavilhão do Jardim de Infância, Gaensly fotografou também a fachada
do prédio principal da Escola Normal para a composição de cartões-postais.
Outros fotógrafos realizaram registros da Escola Normal que se tornaram
cartões-postais no início do século.

Imagem 27: Cartão Postal Lithográphico - Lembrança de São Paulo - Escola Normal.
Estabelecimento Graphico V.Steidel & Cia, São Paulo20.

No início, a produção de cartões-postais era restrita aos órgãos oficiais. As
legislações permitindo a circulação de cartões-postais editados por empresas particulares,
como a de Steidel, surgiram em diferentes momentos, e a do Brasil foi a Lei nº. 640, de 14
de novembro de 1899.
Este cartão-postal (Imagem 27) de Steidel apresenta duas características
comuns aos primeiros cartões-postais: a impressão da palavra lembrança e o espaço no
anverso para inscrição da mensagem, conforme indica Gorberg:

20

De acordo com Boris Kossoy (2002, p. 303), Victor Vergueiro Steidel foi proprietário de estabelecimento
fotográfico e seu nome aparece frequentemente gravado em algumas publicações ilustradas do principio do
século XX. Faleceu em 1906. Steidel produziu cartões-postais de outras cidades brasileiras, como o Rio de
Janeiro, com o mesmo tipo de design, e da própria cidade de São Paulo.
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O fenômeno iniciado na Áustria e Alemanha, conhecido como Gruss Aus, que
significa Lembrança de, deixou registro no design do cartão-postal. [...] Logo as
demais cidades importantes do mundo passaram a ter seus cartões Gruss Aus na
língua do país, Souvenir de.... na França, Ricordi de.... na Itália, Lembrança
de... no Brasil, etc. (2002, p. 12).

Para Barros, “[...] a amplitude temática nos cartões-postais fotográficos
possibilitou, sobretudo a superação simbólica dos limites geográficos, permitindo, através
das imagens, a posse do mundo pelo olhar” (1997, p. 203).

Imagem 28: Cartão Postal Escola Normal São Paulo. Editores Rosenhain & Meyers, São Paulo.

Rosenhain & Meyers produziram muitos cartões-postais com vistas de São
Paulo, como este em que a fotografia da Escola Normal aparece emoldurada. Embora a
imagem não tenha sido datada, presume-se que seja do final da primeira década do século
XX, pois se identifica a presença de postes de energia elétrica.
Desde a segunda metade do século XIX, transita (a imagem institucional
escolar) pelo universo das imagens que podemos denominar de cartões-postais
escolares, focalizando escolas de todos os níveis. Nelas, em sua maioria,
encontramos imagens das fachadas dos prédios escolares e, no verso,
propagandas sobre a excelência do ensino, da disciplina, da competência
moralizadora e conteudística de seus professores. Como um recurso muito
presente nessa longa duração da fotografia escolar, nos postais escolares as
imagens associam a arquitetura à modernidade das propostas pedagógicas.
(BARROS, 2005, p. 122)
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Considerando-se que no início do século XX, com o barateamento dos custos
de impressão motivado pela fototipia

21

, os cartões-postais tornaram-se produtos

efetivamente de massa, com grande circulação, tornando-se elemento cotidiano (Barros,
1997, p. 204), as imagens neles impressas atingiam espaços para além dos limites
geográficos e simbólicos. Por esse motivo, reveste-se de importância o fato de o prédio da
Escola Normal figurar entre as imagens da cidade de São Paulo dignas de se tornarem
cartão-postal.
Desse modo, procurou-se estudar aqui a visibilidade que a escola teve na
passagem do século XIX para o XX, potencializada por recursos imagéticos como a
fotografia e o cartão-postal e pela construção de prédios adequados para a escola, do ponto
de vista higienista, e que pudesse propagandear as ações políticas e administrativas das
cidades no início do período republicano. A escola como cartão-postal, nesse caso, engloba
o sentido metafórico, pois a imagem dos novos prédios construídos para se tornar vitrine se
tornou símbolo de modernidade e circulou em suportes como o cartão-postal e os jornais.
A despeito de o retrato ter sido, como será visto nos próximos capítulos, tão popular e de
ter catalisado a tensão entre a pintura e a fotografia nos primórdios técnicos desta última na
segunda metade do século XIX, as fotografias de arquitetura, principalmente enfocando as
fachadas, foram amplamente realizadas a partir de meados do século XIX. Assim,
considerando esses aspectos e o estudo desenvolvido neste primeiro capítulo, pretendeu-se,
a partir daqui investigar nos próximos capítulos, iniciando pela discussão acerca do desafio
de identificar tipos, as temáticas da fotografia escolar que englobam, além do retrato e da
arquitetura, os eventos e as práticas específicas.

21

A fototipia é um processo fotomecânico no qual a matriz era composta por uma placa de vidro com uma
camada de gelatina. Esse processo foi criado por Alphonse Poitevin em 1855 e foi utilizado até meados do
século XX. A fototipia é uma derivação da impressão litográfica (Lima, 2011)
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