Capítulo 3. Do retrato ao retrato escolar

Com o daguerreótipo, todos poderão ter o seu próprio retrato
– antes, eram só as pessoas proeminentes; e ao mesmo
tempo tudo é feito para nos dar um aspecto exatamente igual
– de sorte que só precisaremos de um retrato.
Søren Kierkegaard

3.1. O retrato: reflexões sobre o reflexo
Reproduzir a figura humana configurou-se ao longo do tempo como um
objetivo e, ao mesmo tempo, como um desafio para o homem. A percepção de si, ou antes,
da condição humana, é uma necessidade que persegue o homem desde os seus primórdios.
Para suprir essa necessidade, ele desenvolveu, em contextos diferentes, diversas formas de
representação. Desse modo, como gênero artístico consolidado, o retrato permite refletir
acerca da própria História da Arte.
O retrato é um gênero artístico que, como outros gêneros, é composto de acordo
com um sistema de convenções que muda lentamente com o tempo. As posturas
e gestos dos modelos e os acessórios e objetos representados à sua volta seguem
um padrão e estão frequentemente carregados de sentido simbólico. Nesse
sentido, o retrato é uma forma simbólica (BURKE, 2004, p. 31).

A dimensão simbólica do retrato remete à sua função social, mas também ao
sistema de representações criado pelo homem. Um símbolo pode sintetizar uma idéia de
modo tão intenso que se torna a própria idéia que representa.
Nas ciências humanas fala-se muito, e há muito tempo, de “representação”, algo
que se deve, sem dúvida, à ambigüidade do termo. Por um lado a
“representação” faz as vezes da realidade representada e, portanto, evoca a
ausência; por outro, torna visível a realidade representada e, portanto, sugere a
presença. Mas a contraposição poderia ser facilmente invertida: no primeiro
caso, a representação é presente, ainda que como sucedâneo; no segundo, ela
acaba remetendo, por contraste, à realidade ausente que pretende representar.
Não entrarei nesse aborrecido jogo de espelhos (GINZBURG, 2001, p. 85).

Na vertente pictórica, da qual o historiador da arte Henrich Wölfflin (2000, p.
25) indica Rembrandt como um dos principais expoentes, a representação artística deveria

ser espelho fiel do real. Na pintura, dependia da habilidade do artista reproduzir na tela o
retrato o mais fielmente possível. Quanto mais próximo do real, melhor a técnica e a
sensibilidade do artista e, consequentemente, melhor o retrato. No entanto, há diversas
considerações a se fazer. Em primeiro lugar, como afirma Roger Chartier (1991), “o
mundo é uma representação”, ou seja, para Chartier, mesmo que a reprodução seja
fidedigna, será sempre uma produção, uma mediação passível de desvios.
Peter Burke (2004, p. 37) denomina esse processo como distorção, e afirma que
ele é “[...] evidência de fenômenos que muitos historiadores desejam estudar, tais como
mentalidades, ideologias e identidades. A imagem material ou literal é uma boa evidência
da ‘imagem’ mental ou metafórica do eu ou dos outros”.
A ideia do espelho como sinônimo de reflexo perfeito tem sido relativizada.
Retomando a análise do retrato como obra de arte com objetivo de reproduzir
perfeitamente o real, alguns pintores, percebendo que a obra sobrevive aos homens,
buscavam conscientemente o imponderável que transparece num rosto humano e que
transcende o próprio modelo (Kubrusly, 2006, p. 83).
Walter Benjamin (1994, p. 94) afirma que o retrato “exprime a alma do seu
modelo”. Para ele, a diferença entre a técnica e a magia é uma variável totalmente
histórica. Já Peter Burke (2004, p. 32) avalia que esse era um “[...] processo no qual o
artista e o modelo geralmente se faziam cúmplices. As convenções da auto-representação
eram mais ou menos informais de acordo com o modelo e ou também com o período”.
Na avaliação de Alberto Manguel (2001, p. 77), que considerava os dois lados
do espelho, “Todo retrato é, em certo sentido, um auto-retrato que reflete o espectador.
Como o ‘olho não se contenta em ver’, atribuímos a um retrato as nossas percepções e a
nossa experiência. Na alquimia do ato criativo, todo retrato é um espelho”. Nessa
perspectiva, o espelho englobaria, não só a imagem que é produzida, mas também o que a
produziu como projeção de si. Como produção subjetiva, a despeito dos ditames da
encomenda e da técnica, pode-se inferir que o resultado da obra de arte indica mais do
artista do que do modelo que ele retratou.
No que se refere à função social do retrato, antes do advento da fotografia,
somente possuía retratos pintados aquele que podia pagar por eles, visto que custavam
muito caro. Por esse motivo, o retrato pintado “[...] constituiu-se, ao longo dos séculos,
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como um símbolo de distinção, poder e nobreza”. (Grangeiro, 2000, p. 15). Reis, rainhas e
outras figuras proeminentes no âmbito da religião e da política encomendavam seus
retratos para fixar suas imagens e para demonstrar poder, desde o desenvolvimento da
pintura, ainda no período medieval, intensificando-se a partir do Renascimento. Retratos
oficiais eram produzidos por pintores especialmente contratados a serviço da nobreza,
como é o caso, por exemplo, de Velásquez, na corte Espanhola.
No Brasil, de acordo com Elaine Dias (2006, p. 246), a retratística esteve,
[...] durante todo o período colonial, quase inteiramente vinculada às
instituições religiosas. Nos conventos e santas casas das principais capitanias
brasileiras, entre as quais Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, era encomendada
uma grande quantidade de retratos. Não era prática corrente da sociedade
colonial a encomenda de retratos para decorar as casas, nem o gênero constituía
um símbolo de status social. No caso das instituições, os retratos coloniais eram
estreitamente ligados à tradição religiosa das ordens, irmandades e confrarias
portuguesas e representavam, em sua maioria, os benfeitores dessas instituições,
homenageados, em vida e após a sua morte, com a produção de seus retratos.

Elaine Dias (2006, p. 247) afirma que só no início do século XIX a produção de
retratos no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, “deslocou-se moderadamente para o
âmbito social”, e foi somente após a chegada da Corte Portuguesa, em 1808 e,
principalmente, da Missão artística Francesa, em 1816, da qual fazia parte o pintor Jean
Baptiste Debret, que a produção de retratos no país desvinculou-se definitivamente da
primazia religiosa.
Posteriormente, para difundir a imagem de D. Pedro II como monarca foram
produzidos retratos seus em profusão pelo Império, como mecanismo de disseminar certa
memória e imagem, tanto na sua sagração, quanto ao longo do seu governo (Schwarcz,
2010, p. 69). A quantidade não reflete diversidade de formas, mas sim a constituição de
uma imagem que se repete, com o objetivo de marcar uma identidade refletindo um padrão
de representação pictórica consolidado nas artes plásticas. Dentre os mais de 400 retratos
de D. Pedro II produzidos, a não ser pela falta ou pela introdução de determinados objetos
– que apesar de parecer acidentais são visivelmente planejados –, dir-se-ia que todos os
retratos são iguais (Schwarcz, 2010, p. 87). Embora Lilia Schwarcz esteja analisando
especificamente os retratos de D. Pedro II, pode-se afirmar que o padrão pictórico dos
retratos não se alterou, na essência. Assim, no período do segundo império:
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O rosto direcionado mais para a esquerda, mais para a direita, mas a expressão é
sempre a mesma: não se depreende qualquer traço de emoção. Seguindo a voga
do retratismo, tão característico dessa época, as imagens adotam um tipo
modelo que combina o particular (dados pelos objetos e pelos entornos) com o
formal, ou seja, a expressão que lembra qualidades universais, como a sabedoria
e a bonomia. É essa técnica que vemos elaborada no conjunto de retratos que,
como num “jogo de diferenças”, revelam pequenas variações (na luva, no
sapato, na cinta) [...] A imagem do monarca é, porém, basicamente a mesma,
como se fosse necessário reprisar o artificialismo daquela situação, o teatro
desse jovem monarca envolto em tantos detalhes de cena. Por certo, conforme o
costume e a técnica da época, utilizou-se um ou outro retrato oficial como
suporte para as diferentes imagens, no entanto o resultado é uma representação
que se multiplica. (SCHWARCZ, 2010, p. 88)

Os elementos compositivos do retrato pintado são os mesmos que os das
imagens fotográficas: técnicos, expressivos e conteudísticos. No primeiro grupo estão o
tipo de tinta, de tela, e a perícia do artista. No plano do conteúdo, figura a identificação do
retratado, do local, de objetos, e de outros elementos presentes. No plano da expressão
estariam: dimensões, formato e suporte, tipo, enquadramento, direção, distribuição de
planos, objeto central, arranjo, equilíbrio, nitidez de foco, de impressão visual e
iluminação. Produtor: amador ou profissional (Vidal, 1998, p. 23).
Analisando os retratos pintados, constata-se que geralmente seguem um padrão
no que diz respeito aos planos do conteúdo e da expressão. As dimensões apresentam
muita variação, mas, numa perspectiva comparativa, os retratos são menores que os
quadros de paisagem. O formato varia entre retangular ou oval, muito usado no século
XIX. O enquadramento quase que exclusivamente utilizado é o vertical, com o objeto
central centralizado e em primeiro plano. Os planos englobam o geral, que é o
enquadramento do corpo inteiro, o americano ou médio, da cabeça até a coxa, e o busto, da
cabeça até o peito. De acordo com o contexto e com a filiação estética do artista, a
iluminação, a distribuição dos planos e a impressão visual variam. A postura do retratado,
embora o enquadramento seja frontal, é de semiperfil, da esquerda para a direita ou da
direita para a esquerda, com o rosto ou, mais frequentemente todo o corpo, ligeiramente
virado para um dos lados.
Como alerta Peter Burke (2004, p. 32), “[...] os modelos vestiam suas melhores
roupas para serem pintados, de tal forma que os historiadores seriam desaconselhados a
tratar retratos pintados como evidência do vestiário cotidiano”.
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Algumas dessas convenções sobreviveram e foram democratizadas na era do
retrato de estúdio fotográfico, a partir da metade do século 19. Camuflando as
diferenças entre classes sociais, os fotógrafos ofereciam a seus clientes o que foi
chamado de “imunidade temporária em relação à realidade”. Sejam eles
pintados ou fotografados, os retratos registram não tanto a realidade social, mas
ilusões sociais, não a vida comum, mas performances especiais (BURKE, 2004,
p. 34-35).

Pode-se chamar essa encenação como uma espécie de “informalidade
estilizada” que é reforçada pela pose e pela aura de ritual que o retrato congrega, como será
analisado nos próximos tópicos.
Ao propor uma reflexão sobre a dimensão teatral do retrato, Annateresa Fabris
(2004, p. 67) remete à própria definição de retrato, recorrendo a John Tagg para afirmar
que o “[...] retrato é um signo dotado de dois objetivos fundamentais – descrição de um
indivíduo e inscrição de uma identidade social. Essa ‘encenação de si’ estaria assim
inscrita em um intrincado panorama de convenções sociais”.
Além da figura humana retratada, “[...] os acessórios representados junto com
os modelos geralmente reforçam suas auto-representações. Esses acessórios podem ser
considerados como ‘propriedades’ no sentido teatral do termo” (Burke, 2004, p. 32). De
fato, para analisar a dimensão teatral não se podem desconsiderar os objetos cênicos que
invariavelmente estão presentes nos retratos, tais como cenários pintados, cortinas,
colunas, cadeiras, suportes para o braço.
No que se refere ao uso atribuído ao retrato, há que se mencionar o que
provavelmente seja o mais marcante e que se estendeu para o retrato fotográfico,
intensificando-se devido ao caráter testemunhal da fotografia. Elaine Dias menciona esse
tipo de uso afirmando que:
Um ponto curioso que nos remete novamente às práticas de representação
utilizadas por Luis XIV e o uso atribuído ao retrato. Comumente ele era
utilizado como personificação do monarca, ocupando o seu lugar em momentos
de sua ausência, sendo igualmente respeitado pelos súditos como se ali estivesse
presente (2006, p. 257).

A sensação de permanência da presença do retratado teria, assim, surgido com
uma função política. Elaine Dias (2006, p. 257) afirma que no Brasil essa “[...] prática
também foi utilizada no período colonial, mas principalmente nas festas da independência
que ocorriam nas províncias do território. [...] Se D. Pedro não podia comparecer, lá estava
o retrato, substituindo-o à altura”.
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Outro aspecto a ser destacado em relação ao retrato é o de identificação. Walter
Benjamin (1994, p. 93) estabeleceu uma diferença entre imagens humanas anônimas e o
retrato. A diferença reside principalmente na possibilidade de identificação: o retrato
permite reconhecer o retratado e a sua identidade.
No início da segunda metade do século passado, a popularização do retrato
atingiu dimensões tais em Paris, que o poeta Baudelaire vituperava com o
habitual sarcasmo: “um Deus vingativo atendeu aos anseios desta multidão... A
sociedade imunda precipitou-se, como um único Narciso, para contemplar sua
imagem trivial sobre o metal. Uma loucura, um fatalismo extraordinário tomou
conta de todos estes novos adoradores do sol”. Ironicamente, a história provou
que Baudelaire tinha telhado de vidro, transformando-o em objeto da mesma
adoração que condenava com tanta veemência: um retrato seu, carrancudo,
realizado por Carjat, é considerado um clássico, sendo fartamente reproduzido
em tratados históricos (VASQUEZ, 1986, pp. 12-13).

A propriedade de identificação da qual se reveste a fotografia é, antes,
centralizada no âmbito real do rosto. Para Cláudio Kubrusly (2006, p. 32), “O rosto, e não
as impressões digitais, é o nosso documento de identidade. Reconhecemos alguém,
imediatamente, pela visão de seu rosto. Ele identifica num relance as pessoas, mesmo
quando modificado pelo passar dos anos ou muito distorcido, como numa caricatura”.
Além de possibilitar a identificação precisa e rápida, o rosto também informa, pela
expressão, o ânimo, a disposição ou o estado de espírito das pessoas.
A suposição de que o homem exterior seja um retrato do interior, e o rosto uma
expressão e uma revelação de todo o caráter, é bastante plausível em si mesma
e, por conseguinte, bastante segura para a levarmos adiante; [...] a fotografia [...]
oferece a satisfação mais completa de nossa curiosidade (SCHOPENHAUER,
apud SONTAG, 2004, p. 200).

A curiosidade aludida por Schopenhauer é justamente a de poder conhecer pela
visão o próprio rosto, pois, sem o auxílio do espelho, da pintura e da técnica fotográfica,
posteriormente, o rosto, apesar de ser o aspecto físico que mais identifica uma pessoa, pode
ser visto e conhecido por todos menos por ela própria. Assim, há a necessidade de se
recorrer a uma mediação para que se estabeleça a visão de si e o autoconhecimento da
própria imagem. No entanto, recorre-se tanto a essas mediações que a sua percepção se
banalizou.
Nessa perspectiva, Roland Barthes (1984) afirma que “a fotografia é o advento
de mim”.
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A foto-retrato é um campo cerrado de forças. Quatro imaginários ai se cruzam, ai
se afrontam, ai se deformam. Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele
que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o
fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir a sua arte
(BARTHES, 1984, p. 27).

Pode-se afirmar que, como procurou declarar Walter Benjamin e outros
estudiosos do assunto ratificaram, o fotógrafo promoveu, na passagem do século XIX para
o século XX, a articulação entre a tradição, marcada principalmente pela prática do
retratismo, herdada da pintura, e a modernidade característica da técnica fotográfica e do
momento histórico.

3.2. O retrato como gênero fotográfico
A aproximação entre a pintura e a fotografia articula-se principalmente a partir
da prática do retrato. Como gênero da pintura, o retrato atingiu um status bastante
significativo, que se estendeu para a fotografia, pois, como observou Pedro Vasquez:
Os primeiros retratistas obedeciam cegamente aos conceitos de composição dos
pintores do juste millieu (traduza-se por absoluta insipidez), mas logo surgiram
os grandes retratistas, insuperados, Nadar e Carjat, que desenvolveram uma
nova abordagem lançando as bases de uma visão fotográfica do retrato (1986, p.
13).

Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho (2012, p. 54) também se
referem a essa relação afirmando que é importante considerar as matrizes do retrato, pois
“[...] a pose e a ambientação cênica não são criações da prática fotográfica do século XIX,
mas remontam à tradição retratística de séculos atrás”.
No seu período inicial, a fotografia necessitava de referências para se
desenvolver. Provavelmente por esse motivo “[...] fotógrafos daquela época passaram a
produzir imagens fotográficas a partir de critérios que norteavam o universo da pintura.
Dialogar com a tradição era, talvez, o caminho mais seguro para validar a nova forma de
olhar e dar a ver o mundo” (Borges, 2005, p. 42).
Não só como referência para a composição, mas como o que se pode chamar de
“suporte de memória”, na medida em que oferecia ao pintor a referência do real, pois até os
primeiros anos do século XX encontram-se anúncios de “fotopintura”, ou seja, de retratos
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pintados a óleo, aquarela, pastel e crayon a partir de uma fotografia, prática que alcançou
grande sucesso no Brasil (Lima, 1998, p. 61).
Pode-se afirmar que o processo de individualização da fotografia foi bastante
complexo. Peter Burke analisa esse processo englobando a própria fotografia, ao indicar
que, além de frequentemente reproduzir o modelo das pinturas, a fotografia reproduziu o
seu próprio sistema, à medida que fotografias mais recentes aludiam às mais antigas (2004,
p. 27). Perpetuou-se, assim, um sistema de representação.
As linhas de fuga dos retratos, quase sempre a meio-corpo, atraem o olhar do
expectador para os detalhes da roupa, das mãos e da expressão de seu olhar. O
fotógrafo-artista que, fundamentalmente, exprimir uma tese corrente no mundo
da pintura, na qual o retrato artístico mais que informar, deveria representar
(BORGES, 2005, p. 44).

Pode-se dizer que a fotografia “apoderou-se do desejo ou sonho humano de se
representar”, manifestado desde os primórdios da humanidade, e que “[...] transformou o
outrora signo aristocrático em objeto ao alcance de muitos – de objeto raro, passou a ser
mundano, possuído e distribuído por todos e para todos” (Grangeiro, 2000, p. 16).
Com o surgimento da fotografia e a sua rápida disseminação, muitos pintores de
retratos se tornaram fotógrafos1. No entanto essa passagem não se deu sem certa resistência
e grande polêmica, tratadas, entre outros estudiosos do assunto, por Annateresa Fabris
(2011) e Grangeiro (2003).
Sobre a relação entre o retrato pictórico e o fotográfico, Annateresa Fabris
afirma que:
O retrato fotográfico está, sem dúvida, na base da crise e da transformação do
gênero pictórico no qual se inspira e do qual deriva boa parte de seus recursos
representativos. Mas é impossível não perceber que ele próprio coloca em crise
uma definição de identidade que remontava ao Renascimento, ao criar um
paralelo absoluto entre fisionomia e personalidade e ao escamotear o indivíduo
por trás do tipo. A identidade do retrato fotográfico é uma identidade construída
de acordo com normas sociais precisas (2004, p. 55).

Representar-se significa a possibilidade de autorrepresentar-se e de ver-se como
num espelho, mas principalmente de perenizar-se, de ultrapassar os limites da morte e de
produzir suportes de memória para si e para as gerações posteriores.

1

Muitos autores analisaram esse que pode ser descrito como um fenômeno, entre eles Walter Benjamin, no
texto “Pequena História da fotografia”, em que analisa o que chamou de “geração de transição”.
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Grangeiro (2003, p. 27) chama a atenção para o fato de que “[...] retrato,
retratista e fazer retratar-se foram, por quase toda nossa história, palavras e atos
relacionados exclusivamente ao desenho e à pintura”. Para o autor, partindo do pressuposto
de que isso não é novidade, o que surpreende é a rapidez com que a fotografia substituiu a
pintura e o desenho nas alusões ao retrato.
O retrato ultrapassou os limites de gênero fotográfico, tornando-se sinônimo da
própria técnica de fotografar, pois, durante muito tempo a câmara era denominada
“máquina de retrato” e, em vez de utilizar-se o termo fotografar, empregava-se a expressão
“tirar um retrato”, para todos os gêneros fotográficos. A esse aspecto soma-se a
constatação de que efetivamente o retrato foi o gênero mais praticado da fotografia nos
seus primórdios, o que contribuiu sobremaneira para reforçar o uso dessa expressão para se
referir a ela. Pedro Vasquez afirma que “[...] no Brasil, ele [o retrato] passou a ser
sinônimo de fotografia e a câmara é conhecida como máquina de tirar retrato, como se não
tivesse função outra do que perpetuar a figura humana” (1986, p. 9).
Embora o termo já fosse usado na dimensão da pintura, a prática do retrato
fotográfico ficou conhecida genericamente como retratismo, englobando seus aspectos
culturais, sociais e técnicos.
A fotografia, pelo seu caráter testemunhal e pelo uso da câmara,
[...] redimia o retrato da imperícia ou genialidade dos artistas, surgia como
árbitro infalível do aspecto de cada um. [...] a perfeição da imagem fotográfica,
a exatidão com que representa a realidade, era o fato surpreendente que
fascinava aqueles que viam as novas imagens. Conscientes ou não, eles as
estavam comparando à pintura, ao desenho e à gravura, e jamais tinham visto
tanta informação precisa reunida numa única imagem (KUBRUSLY, 2006,
pp.82-83).

A capacidade de reprodução mais próxima do real permitida pela técnica
fotográfica de fato chegou a causar espanto nos seus primórdios, o que contribuiu
sobremaneira para reforçar o valor de culto do retrato fotográfico, que conseguia “captar a
alma” dos retratados, que “[...] olhavam para sua própria fotografia com olhos de primeira
vez, como se agora conseguissem atribuir outro significado, fazendo com que as fotos
passassem a ser imagens-relicário que preservam cristalizadas nossas memórias” (Kossoy,
2001, p. 136).
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Ao analisar a relação entre fotografia, memória e o retrato, Nelson
Schapochinik (1998, p. 459) afirma que “[...] a eficácia fotográfica repousa na sua
capacidade de mesclar a estranheza do que mostra com a intimidade de nossa memória.
Enquanto produção antecipada de memória, ela guarda uma proximidade com o acervo de
nossas recordações pessoais”.
Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho (2012, p. 49) definem a
“retratística” como um conjunto de ações normativas que produz o retrato e a memória, e o
“retratar-se” como “[...] uma prática cultural que integra uma rede de comunicação e atua,
como tantos outros processos, na regulagem da sociedade”. Apontam para o fato de essa
perspectiva de análise considerar o teor simbólico desse gênero, tanto pictórico, quanto
fotográfico, orientado por um conjunto de convenções e, “[...] por se tratar de uma forma
simbólica de representação pública dos sujeitos, é importante que se considerem as
expectativas sociais e individuais, ou seja, o olhar do espectador”.
Considerando que o espectador congrega as suas expectativas e que também
projeta um conjunto de experiências, Kossoy (2001, p. 99) pondera:
Existe melhor exercício para reviver o passado que a apreciação solitária de
nossas próprias fotografias? A experiência visual do homem quando diante da
imagem de si mesmo, retratado por ocasião das mais corriqueiras e importantes
situações de seu passado, leva à reflexão do significado que tem a fotografia na
vida das pessoas.

No Brasil, os anúncios da invenção do daguerreótipo chegaram rapidamente e,
em 1839, de acordo com Lilia Schwarcz (2010, p. 345), embora a propriedade físicoquímica de fixação da imagem não tenha sido concebida exclusivamente pelo francês
Louis Jacques Mande Daguerre2, “[...] a velocidade do daguerreótipo atraía essa sociedade
em que a rapidez se transformava em sinônimo de qualidade e progresso” (p.346). Apesar
de ser símbolo de modernidade e urbanidade, a fotografia foi absorvida por sociedades
tradicionais, que a transformaram em instrumento de atualização “moderna” de antigos
valores, normas e costumes.
No Brasil, D. Pedro II parece ter catalisado essa passagem do retrato pintado ao
fotografado. Intensamente retratado por pintores, o imperador foi um grande incentivador
do desenvolvimento da técnica fotográfica no país. Lilia Schwarcz (2010, p. 345) enfatiza
2

Sobre a discussão a respeito do pioneirismo da fotografia, ver os trabalhos de Boris Kossoy: “A História da
fotografia”. In: História geral da arte no Brasil. Volume II. São Paulo, Instituto Walther Moreira Salles,
1983; e, seu estudo sobre o pioneirismo de Hercule Florence no Brasil.
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que não só foi incentivador, como também “[...] se tornou ele próprio, um fotógrafo
precoce: o primeiro fotógrafo brasileiro, o primeiro soberano-fotógrafo do mundo”. Mas o
que realmente ficou marcado na história foi o seu entusiasmo pela nova técnica, os usos
que fez dela e seu amplo patrocínio aos fotógrafos que se instalaram no Brasil. Foi também
notório colecionador de fotografias. “Na verdade, D. Pedro fará da fotografia o grande
instrumento de divulgação de sua imagem: moderna como queria que fosse o reino”
(Schwarcz, 2010, p. 345). Com o primado da técnica, a fotografia surgiu já marcada pelo
signo da modernidade e, portanto, as fotografias, e principalmente os retratos, traziam essa
marca e status. Contemporâneos dos primórdios da técnica fotográfica em meados do
século XIX, tais como Edgard Allan Poe e o próprio Daguerre, asseveraram o caráter de
modernidade da fotografia.
No início passou-se de uma unidade à outra, pois a técnica pioneira do
daguerreótipo permitia apenas a produção de uma peça única, assim como o retrato pintado
a óleo. No entanto, apesar dessa limitação técnica, a confluência de diversos fatores, que
englobam o patrocínio do imperador, a avidez da sociedade em ver-se reproduzir pela nova
técnica e o caráter de modernidade da fotografia, entre outros, contribuíram para a rápida
disseminação do daguerreótipo no Brasil, sendo potencializada pelo desenvolvimento da
técnica e a criação, em 1852, pelo fotógrafo francês Eugene Disderi, do carte-de-visite3,
técnica que permitia a reprodução do retrato em quantidade. Rapidamente o retrato
fotográfico tornou-se um artigo cobiçado e, inclusive, uma forma de presente bastante
disseminada.
Pedro Vasquez (2003, p. 40) analisa a disseminação do retrato a partir do cartede-visite e enfatiza o fato de:
[...] o retrato no formato carte-de-visite ter possibilitado uma difusão sem
precedentes do consumo da fotografia, fazendo desta algo familiar,
representando assim o verdadeiro marco inaugural de nossa civilização do
olhar, na qual a imagem técnica constitui o meio mais eficaz de veiculação da
informação.

A possibilidade de reprodução em massa analisada por Walter Benjamin
(1987), aberta pelas técnicas da fotografia e do cinema, contribuiu para o surgimento, no
Brasil, na segunda metade do século XIX, de um fenômeno que ficou conhecido como a
3

De acordo com Ana Maria Mauad de Souza Andrade (1990, p. 109), em sua tese de doutorado, o carte-devisite consistia em uma fotografia colocada em um cartão com dimensões de 6,25 x 10,2 cm. Era
caracterizado “[...] pelo tamanho padronizado, pelo sentido vertical e pela mudança regular do fundo e
acessório”.
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“febre do retrato”, descrita por Grangeiro (2003, p. 16) como: “[...] consumismo, onde
importava menos a necessidade do objeto do que o significado e o prazer da posse”. Em
sua pesquisa, Cândido Domingues Grangeiro constatou que “[...] entre 1862 e 1886,
inúmeras oficinas fotográficas se sucederam na disputa dos rostos paulistanos”.4
De acordo com Solange Ferraz de Lima (1998, p. 61), “[...] os retratos
constituíram também no Brasil o gênero mais comercializado da fotografia no século
XIX”.
O retrato fotográfico constituiu-se como um “luminoso objeto do desejo”, como
o definiu Grangeiro (2003). Desse modo, o seu comércio foi intenso e promoveu a
circulação de imagens e de novos usos do retrato, tais como o colecionismo de imagens de
personalidades reconhecidas.
Condensando a complexa e vasta história dos estúdios fotográficos, também
chamados de ateliês e de oficinas, Sandra Sofia Machado Koutsoukos (2010, p. 50) afirma
que:
A história da fotografia no Brasil, em especial a história do retrato fotográfico,
assim como em outros países, se caracterizou pela diversidade de serviços
oferecidos, pela diversidade de classes da clientela, pela abertura de estúdios
extravagantes, e também de outros mais simples, por sucessos repentinos,
reversos de fortunas, falências, fechamentos de estúdios um dia famosos,
mudanças de ramos de atuação, grande circulação de fotógrafos de diferentes
nacionalidades e níveis de status, brigas e desentendimentos entre sócios de
estúdios, quebras de sociedades (mesmo quando bem-sucedidos), rivalidades,
disputas inevitáveis e fofocas, mas também por amizades e camaradagens.

O retrato, sendo o mais rentável tipo de serviço oferecido por esses
estabelecimentos, sustentou muitos deles, mas também foi o motivo por inúmeras das
disputas mencionadas. Dentre os inúmeros estabelecimentos fotográficos de São Paulo,
destaca-se o Photographia Americana, criado em 1875 por Militão Augusto de Azevedo5,
que, “[...] em 24 anos de atividade produziu cerca de 11.000 retratos fotográficos,
atendendo uma população de, em média 30.000 habitantes” (Grangeiro, 2003, p. 39).
A disseminação do retrato não ficou restrita aos ateliês fotográficos que
atendiam famílias e indivíduos interessados em constituir uma autorrepresentação social,
4

Grangeiro indica o ano de 1862 porque foi quando a cidade de São Paulo foi platéia da disputa de dois
fotógrafos recém-chegados, que culminou com a abertura do que viria a ser a principal oficina fotográfica da
cidade (2003, p. 16).
5
Sobre Militão Augusto de Azevedo, ver a obra: Araújo, Íris Morais. Militão Augusto de Azevedo:
fotografia, história e antropologia. São Paulo: Alameda, 2010.
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como afirmam Lima e Carvalho (2012, p. 31). Além do uso marcante nos circuitos sociais,
o retrato também teve usos científicos6.
Sobre os diversos usos do retrato fotográfico, Annateresa Fabris (2004. p. 40)
apresenta a seguinte análise:
Se o retrato enquanto fotografia de identidade identifica o eu burguês e o direito
à imagem por ele conquistado, existe um outro aspecto desse processo que não
pode ser considerado um privilégio, e sim um fardo imposto a todos os
indivíduos que não se conformavam às normas vigentes. A sociedade do século
XIX, ao conferir à imagem fotográfica o papel de atestado de uma existência,
faz do retrato um instrumento de recenseamento generalizado, que tanto pode
exaltar os feitos do indivíduo, quanto apontar à atenção pública aqueles que
apresentam desvios patológicos. Não é por acaso que o retrato fotográfico seja
aplicado desde os primórdios à esfera judicial e à esfera médica, pois era nelas
que se concentravam aqueles indivíduos que punham em xeque a saúde social.

O desenvolvimento da prática fotográfica e da profissionalização do fotógrafo,
desde os primórdios da fotografia, deu-se entre tentativas, erros, acertos, suspeitas,
resistências e instituição de novos hábitos, promovendo a particularização da fotografia em
relação à pintura. Assim,
[...] o aprendizado das técnicas fotográficas podia se dar em aulas com os
fotógrafos já práticos, mas também ser desenvolvido, ou aperfeiçoado, através
da leitura e estudo de numerosos periódicos e manuais, que tratavam
especificamente da técnica fotográfica, publicados em diversos países e
disponíveis em diferentes línguas na época, sobretudo em inglês e francês.
(KOUTSOUKOS, 2010, p. 52)

Nos manuais e nos periódicos eram publicadas orientações que norteavam a
prática, compartilhando ou “divulgando as descobertas, incertezas e pequenas vitórias”
(Koutsoukos, 2010, p. 52).
Dentre os primeiros jornais a tratar mais especificamente da fotografia na
Europa, destacou-se o La Lumière, publicado em Paris entre 1851 e 1867, que teve grande
circulação, além de ter muitos de seus textos reeditados (e traduzidos) por outros
periódicos que o seguiram. De acordo com Koutsoukos, o tema retrato era constantemente
tratado nos artigos desse periódico, “[...] assim como nos artigos de outros periódicos e nos
textos dos manuais” (p. 54).

6

Ver a obra de Fabris, Annateresa. Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico. Belo HorizonteMG: UFMG, 2004.
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Ricardo Mendes, que estudou o que se poderia chamar de “literatura
fotográfica”, ou os manuais técnicos publicados durante as primeiras décadas do invento,
observa a importância de:
[...] tratar os manuais como documentos de relevância no sistema fotográfico,
posicionando-os ao nível das imagens em si e não como mera via para o estudo
do produto “fotografia”. Manuais, tratados, compêndios, são depositários do
fazer. A tentativa de transmitir o conhecimento e a necessidade de sua avaliação
de modo geral – um pensar a fotografia e os seus papéis – têm nestes textos um
registro único e extensivo (MENDES, 1998, p. 84).

Além do acervo fotográfico com a produção de Militão, dentre os documentos
escritos que formam a Coleção Militão Augusto de Azevedo no Museu Paulista há a
terceira edição da obra Photographie en Amérique, de Alphonse Lièbert. De acordo com
Íris Morais Araújo (2010, p. 48), o manual teria sido adquirido por Militão provavelmente
das mãos do próprio Lièbert, pois o fotógrafo brasileiro teria visitado o ateliê de seu colega
parisiense em 1878, ano da terceira edição da obra, que é justamente a edição que consta
do acervo de Militão7.
No prefácio dessa obra há a descrição de sua função como prescrição normativa
e busca de aperfeiçoamento:
Depois a photographia tem feito rápidos progressos: a sciencia trazendo o seu
concurso aos homens práticos que se tinhão entregado com ardor ao
desenvolvimento desta bella descoberta alcançou determinar de uma maneira
8
certa os elementos de que se compõe as imagens photographicas.

Com o subtítulo de “tratado completo de fotografia prática”, a obra
Photographie en Amérique continha as “descobertas mais recentes”, de acordo com
inscrição na capa. A obra englobava indicações acerca do material fotográfico, aspectos
químicos da revelação e sobre o tratamento em caso de acidentes. Com relação às
prescrições para a composição e fixação de retratos, havia vários capítulos dedicados ao
assunto.
Retomando a relação entre fotografia e pintura, sendo o retrato pintado uma
referência para a composição do retrato fotográfico, Lièbert indica que:
Iluminação à la Rembrandt. Recentemente, a popularidade parece relacionar-se
apenas a estes retratos iluminados ao modo das pinturas de Rembrandt, ou seja,
7

Além da obra, na Coleção Militão Augusto de Azevedo do Museu Paulista encontra-se, no verso de um
livro copiador de cartas de 1883, a tradução inacabada da obra realizada pelo fotógrafo brasileiro.
8
Esse trecho do prefácio foi compilado da tradução inacabada de Militão, presente na Coleção do Museu
Paulista. Livro copiador de cartas, 1883.
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o lado maior do modelo, em vez de ser leve, como tem sido geralmente
realizados os retratos, é, pelo contrário, escuro, enquanto que o lado pequeno
muito brilhante, mas sem duração (Photographie en Amérique, p. 76) tradução
livre. 9

Desse modo, percebem-se as prescrições para o retrato fotográfico ainda
bastante relacionadas ao retrato como pintura com foco na luz. Essa ênfase também
aparece quando o autor define o que seriam os “melhores retratos”:
Os melhores retratos são aqueles formados meio-tom mais ou menos brilhantes
e iluminados, mas em que nenhuma parte é completamente branco ou preto
puro, e algumas partes apenas ligeiramente iluminadas para destacar as partes
mais importantes do rosto, tal como a ponte do nariz, do queixo, acima das
sobrancelhas, deixando as partes sombreadas que são ainda mais para trás, a fim
de produzir a curvatura que faz girar a face em vez a ser uniforme e plana
(Photographie en Amérique, pp. 71-72). Tradução livre10.

Sobre a composição, o manual referia-se ao retrato de “meio corpo” como
aquele que dava uma idéia menos completa da pessoa do que o de corpo inteiro, que
permitiria maior variedade de poses (p. 86). As reflexões e prescrições englobavam ainda
os retratos de grupos, definidos como composições cheias de dificuldades, devido às
diferenças de tipos, de idade, de sexo e de tamanho, que obstaculizavam as combinações e
que exigiam engenhosas soluções (p. 89).
O manual Photographie en Amérique parece ter norteado os retratos realizados
por Militão Augusto de Azevedo que, por sua vez, devido à quantidade e à notoriedade,
podem ter-se tornado uma referência para os retratos realizados em São Paulo no final do
século XIX. Assim, a partir da análise de manuais como este, percebe-se que, mesmo que
tivesse herdado ou se apropriado de aspectos técnicos do retrato pintado, o retrato
fotográfico desenvolveu prescrições no sentido de oferecer orientações para a prática dos
fotógrafos. O estudo dos manuais evidencia que, apesar das referências do retrato pintado,
o retrato fotográfico deveria ser ensinado e aprendido pelos fotógrafos que quisessem se
dedicar a esse serviço em franco crescimento.

9

Éclairage à la Rembrandt. Depuis quelque temps, la vogue semble s’attacher avec just raison à ces protraits
éclairés à la façon des tableaux de Rembrandt, c’est-à-dire que le grand côte du modèle, au lieu d’être en
lumiére, comme cela a lieu généralement, se trouve au contráire dans l’ombre, tandis que le petit Côté est
violemment éclairé, mais sans durété. (Photographie en Amérique, p. 76)
10
Les portraits les plus beaux sont ceux qui sont formés de demi-teintes plus ou moins brillantes et éclairées,
mais dans lesquels aucune partie n’est complétement blanche ou d’un noir absolu; quelques touches
lumineuses seules légèrement faire ressortir les parties le plus proéminentes du visage, telles que l’arrête du
nez, le menton, le dessus des sourcils, en laissant plus ombrées les parties que se trouvent les parties que se
trouvent plus en arrière afin de produire la ronde bosse qui fait que le visage tourne au lieu d’être uniforme et
plat (Photographie en Amérique, pp. 71-72).
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Consolidado como gênero fotográfico com identidades e práticas que foram se
constituindo como características, o retrato ramificou-se em diversos tipos, não só no que
se refere ao uso, mas também em relação à temática. Defende-se aqui que o retrato escolar,
apesar de manter aspectos comuns aos dos retratos fotográficos, apresenta peculiaridades
que se manifestam, tanto na sua produção, quanto na sua composição e na sua circulação.
Esses aspectos serão analisados no próximo tópico.

3.3. Condições de produção do retrato escolar
A primeira e possivelmente a mais óbvia constatação é a de que os retratos
escolares eram realizados, em sua quase totalidade, no próprio ambiente escolar. Mesmo
no caso dos retratos individuais de identificação dos alunos, para os quais era composto um
cenário, esse cenário era invariavelmente montado em uma das salas da própria escola, e
não em um estúdio fotográfico. Transformar o espaço escolar em estúdio,
momentaneamente, ou periodicamente, a partir do momento que essa se configura como
uma prática inserida na cultura escolar, alternando o ambiente escolar com o rearranjo de
objetos da escola, exigia mobilização de recursos materiais e humanos.
Mesmo o espaço externo, mais utilizado para retratos de grupos, transfigura-se
em cenário, ao mesmo tempo identificatório e familiar, pelos elementos arquitetônicos e do
entorno.
Estrategicamente transformada em cenário, a escola oferece as condições
necessárias para os registros fotográficos, pois permite ao fotógrafo o espaço necessário
para a operação e toda a movimentação que ela exige. Também permite à comunidade
escolar que será retratada o conforto do ambiente conhecido no qual é possível sentir-se
protegida e confiante, representando os seus próprios papéis.
Toda a escola, tanto nos aspectos físicos quanto nos humanos, parece participar
direta ou indiretamente do registro fotográfico, propiciando condições para a sua
realização. A direção, os docentes e os funcionários tratam da logística e orientam os
alunos, oportunizando ao fotógrafo as condições solicitadas, apresentando os objetos, os
espaços e as personagens.
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O momento do retrato reveste-se, mesmo que seja na sala de aula, um espaço do
cotidiano, de um momento solene. Um momento organizado, orquestrado, montado, no
qual estão todos envolvidos com a ação, esperando as orientações do fotógrafo. A
ansiedade, a dificuldade de permanência no lugar certo e na pose adequada são elementos
presentes como parte constitutiva do registro fotográfico.
Le petit Nicolas (O pequeno Nicolau) é uma série francesa que procura mostrar
o universo infantil com tom humorístico. Escrita por René Goscinny e ilustrada por JeanJacques Sempé, publicada entre 1956 e 1964, apresenta o mundo visto por um garotinho
que não entende a reação dos adultos. Na primeira obra das cinco produzidas, com título
homônimo ao da série, o primeiro conto apresenta justamente a situação da produção de
um registro de retrato escolar. Com o título de “Un souvenir qu’on va chérir”, (Uma
lembrança que vamos guardar com afeto) o conto apresenta as condições que geralmente
se configuram nesse tipo de situação, guardadas, evidentemente, as relações de faixa etária
(nesse caso, é educação infantil), de contexto (décadas de 1950), de espaço (nessa
narrativa, é a França) e, por último, o fato de ser uma ficção, que, entretanto, quase sempre
faz remissão a situações reais, como toda produção literária que se quer verossímil.
O conto é iniciado aludindo à preparação dos alunos, pois a professora explica a
eles, um dia antes, o que se passaria no dia seguinte, e lhes pede que se arrumem para o
registro fotográfico.
Esta manhã, todos chegaram à escola felizes, porque íamos tirar uma foto da
classe que será para nós uma lembrança que vamos guardar com afeto por toda
a nossa vida, como disse a professora. Ela nos disse também para virmos bem
limpos e penteados. (p. 5)11. (Tradução livre).

Passa-se ao relato de como os alunos são conduzidos pela professora ao lugar
na escola onde o fotógrafo os aguarda para o registro.
O fotógrafo estava lá, também, com sua câmera e a professora disse que ele
tinha que agir rapidamente, caso contrário perderíamos a nossa aula de
aritmética. (p. 5)12. (Tradução livre).

Após essa solicitação da professora ao fotógrafo segue-se uma confusão entre
eles, que discutem a importância das aulas de Aritmética. Essa solicitação coloca em
11

Ce matin, nous sommes tous arrivés à l’école bien contents, parce qu’on va pendre une photo de la classe
qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l’a dit la maîtresse. Elle
nous a dit aussi de venir bien propes et bien couffés. (p. 5)
12
Le photographe était là, aussi, avec son appareil et la maîtresse lui a dit qu’il fallait faire vite, sinon, nous
alions rater notre cours d’arithmétique. (p. 5)
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evidência o fato de que a produção dos retratos escolares é, em geral, inserida no cotidiano
da escola. Depois do esforço da professora em apaziguar os ânimos e restituir a calma
necessária como condição para a realização do retrato, o fotógrafo passa a orientar os
alunos para a organização dos lugares, em degraus.
O fotógrafo decidiu que deveríamos nos colocar em três fileiras, a primeira
fileira sentada no chão, a segunda, de pé ao redor da professora que iria se
sentar em uma cadeira e a terceira, de pé em cima de caixas. Ele tem idéias
realmente boas, o fotógrafo. (p. 8). 13 (Tradução livre).

O conto prossegue, indicando que as caixas para que os alunos da terceira
fileira da formação pudessem ficar de pé foram buscadas no porão da própria escola. Essa
busca é relatada como novo foco de confusão que, novamente atrasa o momento do
registro, exigindo que a professora, além de novamente restabelecer a calma, punisse os
alunos e providenciasse para que aqueles que haviam se sujado se lavassem, antes da
realização do registro fotográfico. O fotógrafo intervém e pede que os alunos sejam
obedientes para agradar à professora, mas no final perde a calma e vai embora sem
conseguir realizar o retrato, enquanto a professora tenta apaziguar outra confusão entre os
alunos.
Em situações reais, nas quais, após todo o trabalho de organização e finalização
do registro, ao se observar a fotografia resultante, verifica-se que a imagem fixada
transcende a ação e remete à prática retratada, e não mais ao agenciamento e
procedimentos necessários para a sua realização. Ao olhar os retratos, os retratados se
lembram do dia do retrato, dos colegas, da professora, da escola, de situações em sala de
aula e das condições necessárias para que o retrato fosse realizado. No entanto, o
observador não tem acesso a essas memórias apenas a partir do registro fotográfico. A
efemeridade das práticas e a dificuldade de investigá-las, devido à escassez de vestígios ou
de referências, muitas vezes inviabiliza esse tipo de estudo, como afirma Roger Chartier
(1988). O retrato escolar é uma imagem-síntese do universo escolar. Evoca, como toda
fotografia, o momento e o contexto em que foi fixado.
As pessoas reconhecem-se nos retratos escolares e os guardam como relíquias
particulares. No entanto, coletivamente e quando um retrato de grupo escolar passa a fazer
parte de um arquivo, há o que Miriam Moreira Leite (1993) chamou de “sensação geral de
13

Le photographe a decide que nous devions nous mettre sur trois rangs, le premier rang assis par terre, le
deuxième, debout autour de la maîtresse qui serait assise sur une chaise et le troisième, debout sur des
caisses. Il a vraiment des bonnes idées, le photographe. (p. 8)
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confirmação genérica”: “Eu tenho um igualzinho!”, que leva à reflexão de Roland Barthes
sobre a invisibilidade, pois, ao ver esse tipo de retrato, “[...] o percebedor recebe sugestões
de outras imagens que já viu e que conserva na memória, sem chegar a ver realmente o
retrato que lhe é apresentado” (Leite, 1993, pp. 74-75).
O mecanismo de identificação é descrito por Miriam Moreira Leite da seguinte
forma: “diante do estímulo visual ele [o observador] evoca situações análogas ou
associadas que, pela participação que tiveram em sua vida, fazem com que sinta
ressonâncias múltiplas ainda que as fotos sejam de desconhecidos”. (1993, p. 175)
Pode-se afirmar que, assim como os retratos de família, que revelam uma “[...]
semelhança e uma regularidade que acabaram se impondo como forma estereotipada,
quanto aos objetos de sua predileção, ao ritmo da prática, à estética implícita, o significado
atribuído e a satisfação psicológica que propiciam” (Leite, 1993, p. 87), os retratos
escolares também revelam regularidades.
Como todo retrato, o escolar configura-se como um ritual. Muitos autores, entre
eles Miriam Moreira Leite (1993), reconhecem que é necessário considerar as condições
técnicas em que foram tirados os retratos, por exemplo, a necessidade de que o registro
fotográfico fosse realizado em espaços externos da escola, devido à limitação em relação à
luz, nos primórdios da técnica fotográfica. Assim, para Miriam Moreira Leite, “[...] há
casos em que a imagem é mais definida pelo contexto do que pelos dados de visibilidade”
(1993, p. 136).
Sejam quais forem as condições do registro do retrato escolar, elas abrangem
necessariamente as condições objetivas (técnicas da fotografia e materiais da escola) e as
subjetivas (do fotógrafo, dos fotografados e da cultura escolar).
Um dois aspectos mais característicos do retrato, e do retrato escolar, é a pose,
que catalisa as condições mencionadas acima e que auxilia na compreensão do contexto
visual de produção desses registros.
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3.3.1. A pose
No século XIX, assim, como a fotografia tornou-se símbolo de inovação técnica
e de modernidade, a pose se tornou símbolo da fotografia. Como analisa Maria Inez
Turazzi (1995, p. 13), “[...] a pose é o próprio símbolo da fotografia no século XIX,
atravessando a sua história como elo de ligação entre as imagens obtidas, os recursos
tecnológicos existentes e os agentes sociais envolvidos”.
Roland Barthes (1984) assevera que “[...] o que funda a natureza da Fotografia
é a pose”, pois, a despeito do seu tempo de duração, ela está invariavelmente presente no
registro fotográfico. Nesse sentido, é parte essencial das condições de produção do retrato,
desde o pintado a óleo. De fato, como é sabido, o retrato a óleo demandava várias horas e
sessões de pose para a sua consecução. No retrato fotográfico, o tempo de imobilidade
necessário para o registro foi rapidamente diminuindo, com o desenvolvimento da técnica.
No entanto, mesmo hoje, quando esse tempo é tão curto, a pose está presente. E, mesmo
quando o retratado aparentemente não está posando, ele tem consciência do momento do
registro e se posta diante da câmara de acordo com suas próprias referências subjetivas, ou
seja, posa de acordo com as referências que quer vincular à sua imagem. Assim, a pose,
tanto pode ser dirigida pelo fotógrafo ou pelo contratante, quanto pelas referências
socioculturais compartilhadas e consolidadas e, ainda, pela vontade do retratado.
Com relação à definição, para Barthes a pose não é uma atitude do fotografado
nem uma técnica do fotógrafo, mas uma “intenção de leitura”. “Ao olhar uma foto, incluo
fatalmente em meu olhar o pensamento desse instante” (1984, p.117).
Por esse motivo, ao olhar uma fotografia o retratado lembra o momento em que
ela foi realizada, e por esse motivo é que as fotografias são consideradas “suportes de
memória”, como já foi abordado.
Mesmo que mediada pela câmera fotográfica e pelo seu caráter mecânico, a
relação entre o fotógrafo e o retratado é o elemento fundamental que compõe o retrato
fotográfico. Por esse motivo, muitos estudiosos da fotografia se dedicaram a procurar
compreender a pose nas dimensões simbólica e técnica.
Assim, para Grangeiro “[...] a imagem fotográfica está compreendida a partir de
algumas características de sua produção: é na relação do fotógrafo com o fotografado que
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surge a imagem” (2000, p. 21). Em sua concepção, nesse sentido, o retrato fotográfico
seria o resultado de uma “obra negociada entre o artista e o cliente” (2000, p. 31). A pose,
ainda que dissimulada, é quase inseparável do retrato. Já se disse que o retrato é uma
representação de alguém que sabe que está sendo fotografado (Leite, 1993, p. 97).
De acordo com Roland Barthes (1984, p. 36), as pessoas retratadas nas
fotografias são constituídas como personagens que desempenham um papel. Nada é
natural, tudo é muito pensado e passa por um projeto para gerir sentido e significado.
Assim, além da pose que o próprio retratado estabelece para si, o fotógrafo, como um
diretor cinematográfico, compõe a cena.
Caracteriza-se como um ritual, na medida em que se reproduz e se perpetua
num instante ordenado por convenções e simbologias.
Na análise de Miriam Moreira Leite, com relação aos retratos de família, a
fotografia registra rituais, como o casamento, tornando-se ela mesma um ritual, pois,
quando se consolida, a fotografia passa a ser indispensável nos rituais de família. “O ritual
da fotografia que faz parte dos casamentos parece atravessar todas as barreiras de classe”
(Leite, 1993, p. 75).
A frequência com que se observa a presença de retratos escolares, individuais e
coletivos, nas coleções de retratos das famílias, junto com os retratos de casamento,
batizados e de outros rituais familiares, pode confirmar a incorporação da fotografia ao
ritual escolar e aos rituais a ele vinculados, tais como: inserção no mundo escolar, inserção
social e formatura.

3.4. Retratos individuais
O retrato individual é, de fato, mais recorrente, tanto na esfera social, quanto na
escolar. Ao analisar o retrato como gênero artístico, Wölfflin (2000, p. 118) afirma que:
O retrato, via de regra, representa apenas uma figura e não várias entre as quais
se pudessem estabelecer relações de justaposição e de profundidade. Mesmo na
figura isolada, as formas podem ser dispostas de tal modo, que a impressão
resultante seja a de uma camada de planos; os deslocamentos dos objetos no
espaço são apenas o início, não o fim.
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Os retratos individuais escolares dividem-se em dois grupos: os laudatórios
(patronos, diretores, professores, políticos, alunos graduados, personalidades ligadas à
escola, à educação, ou de projeção nacional) e os identificatórios (retratos de recordação e
de identificação).
Dentre os retratos individuais destacam-se os dos patronos das escolas ou de
seus diretores. A permanência desses retratos nas escolas pode ser qualificada como uma
“eterna presença”, como foi abordado no Capítulo 2 desta tese. Refletir sobre esses retratos
significa pensar a respeito da função da fotografia na escola. Portanto, além das questões
relativas à construção da imagem de escola pelo registro fotográfico, pode-se também
pensar sobre o papel que a fotografia exerce, na escola, na construção de um imaginário
coletivo.
Os retratos dos patronos e dos diretores das escolas figuram com destaque entre
as fotografias que permanecem nas escolas, fixadas em locais onde possam ser vistas.
Esses retratos, numa perspectiva mimética, muitas vezes representam a permanência dos
próprios retratados, que continuariam, assim, a zelar pela escola. A permanência dessas
imagens nas paredes das escolas significa, principalmente, a importância que esses
artefatos históricos, as fotos, e as imagens que representam, tiveram na construção, ao
longo do tempo, de um imaginário em torno dessas representações, incorporadas como
parte da própria escola, como parte da arquitetura, sem as quais a escola perderia uma
parcela de sua identidade.
Esses retratos figuram também abrindo os álbuns de formatura. No caso dos
álbuns de formatura do Arquivo Caetano de Campos, verificou-se que, por exemplo, no
álbum dos professorandos de 1933, a primeira página é exclusivamente dedicada ao retrato
do paraninfo, Prof. João Toledo, seguida de página com o retrato do então diretor da
escola, Fernando de Azevedo.
O retrato de Fernando de Azevedo foi realizado por Nicolas Alagemovits
durante o período em que o educador foi Diretor de Instrução Pública no Distrito Federal14.
Ao se fazer retratar por Nicolas, fotógrafo reconhecido socialmente como
retratista da elite, Azevedo, provavelmente, procurava legitimar sua posição
como parte desta camada social da cidade do Rio de Janeiro, para a qual havia
se mudado em 1926. Fixado nessa cidade, Nicolas retratou prioritariamente
14

Na publicação deste retrato na revista O Malho, documento do Arquivo Fernando de Azevedo no Instituto
de Estudos Brasileiros-IEB da Universidade de São Paulo, há a assinatura do fotógrafo Nicolas Alagemovits.
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personalidades ali residentes ou de passagem. [...] O retrato, provavelmente
realizado no final de 1927, foi continuamente publicado, acompanhando
notícias sobre o empreendimento, principalmente nos jornais [...] (ABDALA,
2003, p. 144)

Imagem 69: “Diretor do Instituto ‘Caetano de Campos’. Dr. Fernando de Azevedo”. Álbum dos
professorandos de 1933. Instituto Caetano de Campos.

Referindo-se aos retratos dos álbuns de formatura, ainda é possível indicar a
ocorrência dos retratos dos formandos de modo individual, acompanhados de legenda
identificadora de seus nomes e dos estados de origem. Esses retratos são caracterizados
invariavelmente pela composição de busto ligeiramente virado de lado e com o olhar do
retratado desviando do fotógrafo. Esses elementos, supostamente, de acordo com as
prescrições do período e que provavelmente são oriundas do retrato realizado pelos
pintores, auferiam dignidade à figura retratada. Essa pose de distinção adequava-se à
solenidade da circunstância.
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Outro grupo significativo de retratos escolares, ainda no âmbito do individual, é
o do retrato cívico de identificação do aluno. É o conhecido retrato-lembrança ou
recordação, do aluno ou aluna posando, como figura central, sentado em frente a uma mesa
numa cena com objetos que remetem à vida escolar, tais como o globo, o livro, a pena, a
caneta.
Beatriz T. Daudt Fischer (2012), pesquisadora que se dedica especificamente a
essa temática, afirma que essa imagem recorrente de recordação escolar apresenta aspectos
regulares e igualmente presentes em diversas regiões do Brasil. O recorte temporal de sua
pesquisa é de 1949 a 2009. Na pesquisa afirma a permanência, não só dessa prática, como
também da manutenção dos elementos icônicos que compõem esse tipo de retrato. Esse
modo de representar uma parte da cultura escolar pode ser mais bem analisado a partir de
meados do século XX. Assim, embora seja difícil precisar a sua origem, constata-se a sua
permanência.
Esse tipo de retrato individual é composto por três elementos básicos, sendo
dois da esfera da cultura material e o terceiro vinculado às práticas culturais: o cenário, os
objetos cênicos e a pose.
O primeiro elemento, o cenário, é constituído invariavelmente por uma mesa e
pelo fundo, que apresenta imagens alusivas à escola ou à cidade. Essas imagens também,
invariavelmente, apresentam elementos cívicos, como a bandeira nacional, utilizada com
essa função principalmente nas décadas de 1960 e 1970, período no qual esses elementos
eram representativos dos valores apregoados pelo regime político vigente no Brasil.
Com relação ao cenário, independente da época e do lugar institucional em que
a foto foi tomada, são praticamente os mesmos artefatos que compõem o
conjunto visualizado. Parecem demonstrar que ali houve um arranjo
momentâneo, buscando criar um enquadramento adequado para o que se
convencionou denominar como “coisas de escola” (FISCHER, 2012, p. 3289).

Observa-se que, diferentemente do enquadramento vertical comumente
utilizado em retratos individuais, inclusive nos pintados, nos retratos do tipo de
identificação escolar o enquadramento é horizontal. Essa opção provavelmente deve ter
sido norteada pela possibilidade de composição do cenário e dos elementos cênicos,
reforçada pela direção horizontal das mesas, geralmente elementos centrais desse tipo de
retrato.
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Quanto aos objetos cênicos, pode-se estabelecer uma relação com um retrato de
D. Pedro II apresentado na obra de Maria Inez Turazzi, Poses e trejeitos: fotografias e as
exposições na era do espetáculo 1839-1889. Nesse retrato o rei se fez retratar num cenário
com o globo. Há outros retratos do rei D. Pedro II com livros, o que pode suscitar alguma
reflexão. Esses objetos identificados com a cultura escolar, tais como o globo, o livro,
bandeiras, bandeirinhas, mapas, a pena, e, mais tarde, a caneta, simbolizam o saber e
imergem a personagem retratada numa aura de pessoa culta, compondo a ambiência de um
universo cultural erudito. Assim, esses objetos cênicos têm como principal função formal
remeter a algo, a alguma ideia ou valor. Esse é o poder da imagem: o leitor não se fixa em
seu conteúdo, mas naquilo a que ela remete, como observa Roland Barthes (1984). Assim,
apreendemos a síntese da imagem e de suas referências. Existe uma proposição na
representação, e ela está justificada. Quando a representação se cristaliza, transforma-se em
um cânone, como no caso desses retratos ainda hoje realizados, com pequenas atualizações
formais.
Beatriz Fischer (2012) constatou que o objeto mais presente é o livro, embora o
globo terrestre, o mapa e a bandeira também sejam bastante recorrentes. A pesquisadora
deduz que a inclusão de objetos como o globo terrestre na composição dos retratos pode
indicar que a escola pretende demonstrar que possui material didático à disposição de seus
alunos. Para ela, em meio ao cenário montado perpetuou-se nesses retratos uma
representação de aluno e de ambiente escolar de meados do século XX.
Quanto à pose, posar é um elemento compositivo do retrato que se torna cênico
pela sua produção.
Atendendo à função identificatória, esse tipo de registro invariavelmente
apresenta elementos que revelam essa preocupação, tais como uma plaquinha sobre a
mesa, com o nome da escola, o ano (ou a data do registro), a série, o nome do aluno.
No que tange à materialidade e aos aspectos técnicos, essas fotografias
geralmente encontram-se fixadas a um papel tipo cartolina, com maior potencialidade de
duração, atendendo à intenção de serem objetos guardados para a posteridade. As
dimensões variam entre 10,0 x 15,0 cm e 18,0 x 25,0 cm. Na parte superior geralmente
consta impressa a expressão Recordação Escolar, ou Lembrança Escolar.
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Embora muito disseminado na sociedade brasileira, esse tipo de retrato é raro
em instituições arquivísticas, devido ao fato de ser um elemento da esfera do privado. São
retratos realizados por fotógrafos profissionais que oferecem seus serviços às escolas ou
que são contratados pela própria escola para registrar e identificar seus alunos, oferecendo
à família uma recordação da vida escolar de seus filhos. No arquivo da Escola Caetano de
Campos não há nenhum exemplar.
Em sua pesquisa, Beatriz Fischer (2012, p. 3289) constatou essa dimensão
privada, bem como a relevância que esse tipo de registro assume nos acervos familiares,
“[...] constituindo-se, muitas vezes a única lembrança dos tempos de escola”.
Na esfera do privado existem retratos desse tipo de alunos da Escola Caetano de
Campos que sobreviveram ao tempo ao serem guardados pelas famílias. Por isso é possível
analisá-los. O primeiro exemplar encontrado data de 1954. Não foi possível encontrar a
prática de retratos desse tipo na Escola Caetano de Campos em período anterior à década
de 1950. Cronologicamente, depois deste há um exemplar de 1957 e, concluindo o
conjunto de retratos desse tipo, alguns de 1961.

Imagem 70: Retrato individual. Maria Lúcia de França Camargo. Escola Caetano de Campos, 4º.
ano, 1954. Acervo particular. Fonte: ieccmemorias.wordpress.com Acesso em: 23/04/2013
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A comemoração do IV Centenário de São Paulo, em 1954, como exposto no
Capítulo 2, no tópico relativo às fotografias de efemérides, foi bastante intensa,
englobando as mais variadas formas de manifestação, tais como inauguração de prédios e
de monumentos, solenidades e desfiles, mobilizando toda a cidade, inclusive as escolas.
Percebe-se a relevância da efeméride neste retrato que, ao fundo, exibe a inscrição alusiva
ao IV Centenário. Pode parecer sintomático também o fato de que o primeiro retrato desse
tipo encontrado durante a realização desta pesquisa produzido na Escola Caetano de
Campos tenha sido justamente nessa ocasião. O retrato segue o padrão compositivo e de
expressão que compõe o cânone, com a aluna posicionada no centro, encenando a escrita
ao segurar uma caneta sobre o caderno aberto.
O de 1957, reproduzido abaixo, apresenta os objetos cênicos destacados como
os mais recorrentes por Beatriz Fischer: o globo terrestre, o mapa e a caneta. O mapa é o
múndi e está presente apenas como elemento cênico, pois o foco não é ele nem o globo,
que também aparece recortado, compondo a cena. O foco parece recair para a posição de
escrita. Saber escrever é um importante elemento da cultura escolar e atesta a necessidade
da escola. A posição de escrita é observada no conjunto dos seis retratos individuais desse
tipo realizados com alunos da Escola Caetano de Campos.

Imagem 71: Retrato individual. Escola Caetano de Campos, 28-05-1957. Acervo particular. Fonte:
ieccmemorias.wordpress.com Acesso em: 26/04/2013
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De 1961 foram encontrados quatro retratos em acervos particulares que são
idênticos, com exceção do aluno retratado. São três retratos de meninos e um de menina,
que serão aqui analisados.

Imagem 72: Retrato individual. Ervin Moretti. Instituto de Educação Caetano de Campos. 1961.
Acervo particular. Fonte: ieccmemorias.wordpress.com Acesso em: 23/04/2013
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Imagem 73: Retrato individual. Thereza Christina Nunes Ribeiro. Instituto de Educação Caetano
de Campos. 3º. ano B. 06/06/1961. Acervo particular. Fonte: ieccmemorias.wordpress.com Acesso
em: 23/04/2013

Imagem 74: Retrato individual. Instituto de Educação Caetano de Campos. 1961. Acervo
particular. Fonte: ieccmemorias.wordpress.com Acesso em: 23/04/2013
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Imagem 75: Retrato individual. Instituto de Educação Caetano de Campos. 1961. Acervo
particular. Fonte: ieccmemorias.wordpress.com Acesso em: 23/04/2013

Nos quatro retratos os alunos estão sentados em carteiras escolares, e não em
mesas de escritório ou de professor, como frequentemente ocorria nos retratos desse tipo.
Também são recorrentes nos quatro retratos: a pose segurando a caneta e encenando a
escrita, e o cenário ao fundo, com uma imagem que remete à recém-inaugurada cidade de
Brasília.
Inaugurada em 21 de abril de 1960, com plano urbanístico de Lúcio Costa e
orientação arquitetural de Oscar Niemeyer, Brasília representou, na década de 1960, o
símbolo da modernização que o então presidente da República, Juscelino Kubitschek
desejou imprimir ao país.
A imagem ao fundo do retrato é do Palácio da Alvorada, prédio designado
como a residência oficial do presidente da República, situado às margens do lago Paranoá.
Foi o primeiro edifício inaugurado na Capital Federal, em 30 de junho de 1958 e, assim
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como os demais prédios concebidos por Oscar Niemeyer, tornou-se representativo da
cidade de Brasília15.
Esse conjunto apresenta homogeneidade de enquadramento e de conteúdo. No
entanto, os retratos não são idênticos, pois retratam pessoas diferentes que se apresentam
para a câmera com praticamente a mesma posição, mas com as suas características
particulares, objetivas e subjetivas. O exemplo mais óbvio é o da imagem 74, em que, ao
segurar a caneta com a mão esquerda, o retratado evidencia sua condição de canhoto.
Com relação à materialidade, dentre os quatro retratos individuais de 1961
analisados dois apresentam o mesmo tipo de moldura, inclusive na mesma cor, verde.
Além destes, o retrato de 1957 também apresenta o mesmo tipo de moldura. Esse aspecto
pode sugerir a mesma fonte, ou seja, o mesmo fotógrafo.
Nos álbuns de formatura do Acervo da Escola Caetano de Campos o tipo de
retrato mais presente também é o individual. Este tipo de retrato individual, como pode ser
observado na página do álbum de professorandos de 1939, é caracterizado pelos seguintes
elementos: o uso da beca, ou do uniforme, no caso do curso secundário; a pose de
semiperfil e o enquadramento de busto.

15

Projetado por Oscar Niemeyer, o Alvorada tornou-se um dos ícones da arquitetura moderna brasileira e
também foi símbolo do progresso cultural e técnico do Brasil durante a década de 1950. O formato
diferenciado dos pilares externos da edificação deu origem ao símbolo e emblema da cidade, presente no
Brasão do Distrito Federal. Tal formato foi largamente copiado em construções populares em todo o país.
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Imagem 76: Página do Álbum de professorandos 1939

A pose com o corpo e/ou o rosto ligeiramente virados para um dos lados aufere
dignidade e já era uma característica dos retratos pintados. Um elemento de expressão que
também se destaca é o enquadramento abrangendo o busto, provavelmente para realçar a
beca, enfocando todo o jabour, um dos elementos que caracterizam esse tipo de
vestimenta.
Elaine Dias (2006, p. 247), em seu estudo sobre os retratos de D. João VI e D.
Pedro I realizados por Jean Baptiste-Debret, afirma que primeiramente Debret representou
a família real portuguesa sob a forma de busto. Desse modo, as insígnias portuguesas e as
numerosas condecorações que conferem hierarquia ficavam em evidência.
Nos retratos das professorandas de 1951 do Instituto Caetano de Campos, além
do jabour há também a presença do capelo, outro elemento compositivo do traje de
formatura e, portanto, característico de registros de colação de grau.
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Imagem 77: Página do Álbum de professorandas de 1951 do Instituto de Educação Caetano de
Campos

Em sua análise dos retratos de família, Miriam Moreira Leite afirma que:
Os retratos de família estão fundamentalmente ligados aos rituais de passagem –
aqueles que marcam uma mudança de situação ou troca de categoria social. São
tirados em aniversários, batizados, fim de ano, casamento e enterros. Os
retratos passaram rapidamente a fazer parte desses rituais mais amplos, que
marcam a passagem de criança a adulto, de solteiro a casado, de vivo a morto.
São registros de momentos sacralizados pela alteração do tempo normal e
repetitivo. Marcam um intervalo de identificação social, da transição em que
atravessam fronteiras e limiares, o que lhes confere um caráter ambíguo e uma
aura sagrada. É neste sentido que o núcleo temático escolhido, para tentar a
leitura da imagem fotográfica, apresenta características privilegiadas Nesses
retratos estão reunidos, mais que na maioria dos outros, o valor de culto e o
valor de exibição (LEITE, 1993, p. 159).

Os retratos de formandos guardam esses elementos, na medida em que muitas
vezes o único retrato que a família mantém de seu ente querido é o retrato de formatura.
Além disso, apresenta também os aspectos de individualização e os valores de culto e de
exibição aludidos por Miriam Moreira Leite. A família geralmente cultua essas imagens e
as exibe entre os parentes e amigos que a visitam. O orgulho da família em ter um filho
formado é catalisado no cuidado e na exibição das fotografias desse momento. Para
Armando Martins de Barros (2005), as fotografias escolares podem ser analisadas a partir
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do que ele denomina de uma “sociologia do fotográfico”, considerando-as objetos de
veneração.

3.5. Retratos coletivos
Os retratos coletivos no âmbito escolar subdividem-se em tipos que retratam
grupos de: corpo administrativo da escola, docentes, discentes, docentes e discentes;
turmas, turmas com professores.
Dentre as formas de veiculação desse tipo de retrato escolar, figuram
principalmente os álbuns escolares, destacando-se os de formatura; os relatórios, ou
documentos oficiais, como os anuários; e, as publicações escolares.
De acordo com Frizot, as fotografias de grupos de crianças têm a mesma forma
que as tomadas de grupos de trabalhadores de uma fábrica (Frizot, 1998, p. 751). A
modernidade incorpora a multidão como um tema da fotografia, e aqui, se não se chega a
uma multidão, tem-se um grupo com grande número de indivíduos organizados.
Os retratos coletivos parecem ter surgido logo em seguida dos retratos
individuais. De acordo com Cândido Domingues de Castro (2000, p. 110):
Famílias e amigos deveriam constituir a maior demanda por retratos em grupos.
Os grupos de amigos procuravam compor cenas informais e descontraídas. As
famílias, ao contrário, reproduziam nos retratos distinção, hierarquia e ordem.
Para as crianças mais novas era permitida certa descontração, mas dos mais
velhos preferia-se comportamento semelhante ao dos adultos.

Miriam Moreira Leite (1993, p. 76) afirma que a análise de retratos de grupo
implica perceber:
[...] na leitura da fotografia, o que ela reproduz da condição do grupo retratado,
o que silencia desse grupo e os indícios que permitem ao observador perceber
ou sentir outros níveis da realidade: sentimentos, padrões de comportamento,
normas sociais, conformismo e rebeldia.

Assim como a família, a escola representa um grupo na dimensão da memória
coletiva e no âmbito social. Tanto as fotografias de família quanto as de escolas são as
mais difundidas na sociedade que as reproduz e as guarda, legitimando papéis sociais,
comportamentos, práticas e representações. Há, inclusive, relação entre esses dois tipos de
registros. Miriam Moreira Leite (1993, p. 74) aponta essa relação afirmando que:
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Inicialmente não se haviam incluído as classes escolares, nem os piqueniques.
Contudo, a sua freqüência, e a relação professor/a e alunos/as impressa nas
fotografias e as ligações fraternas ou indiferentes dos colegas pareceram
significativas para comparação com as do grupo familial.

Nelson Schapochnik (1998) também se refere a essa relação, enfatizando a
dimensão afetiva e a relevância da presença de registros dessa natureza no conjunto de
fotografias guardadas na esfera doméstica.
As sucessivas etapas da formação educacional são também guardadas com
estima e júbilo pelos membros da família. A presença desse registro na
iconoteca doméstica não é fortuita, pois traduzia uma perspectiva de vida em
que a educação estava diretamente associada à possibilidade de ascensão social
e exercício da cidadania (pp. 483-484).

Dentre os retratos coletivos, Frizot (1998, p. 751) avalia que as fotografias de
grupos escolares parecem ter surgido por iniciativa das escolas como demonstração de
união e como lembrança. Assim como os retratos individuais, os de turmas, ou classes,
também foram comercializados como modo de recordação.

Imagem 78: 4º. Ano 1962. Acervo Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Nesta imagem, identificada com a inscrição impressa, que remete ao motivo da
sua realização, uma forma de lembrança do período escolar, há elementos recorrentes nos
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retratos coletivos que serão aqui analisados, tais como: ambiente externo, disposição
simétrica, composição em fileiras e presença de professoras.
Do ponto de vista técnico, as fotografias coletivas, ou de grupos de
participantes da cultura escolar, são geralmente de enquadramento frontal e de composição
horizontal, e a organização dos retratados, dependendo da quantidade, é escalonada em
níveis, com relação às diferentes alturas ou utilizando-se elementos arquitetônicos, como
os degraus ou suportes, por exemplo, cadeiras, caixas e outros.
Com relação à disposição em fileiras, de acordo com Rosa Fátima de Souza:
A representação contida nessas imagens é a expressão da ordem escolar. É
possível que a disposição em fileiras sucessivas, na primeira um grupo de
alunos sentados e nas outras em pé, cada uma sobrepondo-se à outra, tenha sido
uma solução técnica para o enquadramento de um grande número de crianças.
Esta disposição tão difundida, torna inconfundível uma foto de classe. (2001, p.
88)

Essa composição em fileiras também pode ter como objetivo permitir a
identificação de todos os rostos dos retratados. Desse modo, a identificação do retratado
não é uma exclusividade do retrato individual. Nos retratos escolares de grupos há níveis
de organização e de identificação: da escola, da classe, da turma, do professor, e de cada
um dos alunos presentes. Esse tipo de registro fotográfico remete ainda a uma “identidade
coletiva”, de acordo com Rosa Fátima de Souza (2001, p. 87). Essa identidade coletiva
permite a identificação com o grupo do qual o aluno fez parte e que está representado e
registrado na fotografia.
Nesse sentido, a classe recria a própria escola e o sentido de ser aluno.
Recordação da classe é um microcosmo dos afetos e desafetos com o grupo de
convivência. É uma recordação dessa identidade coletiva, em que cada um se
reconhece como parte (aluno) e o todo (classe), que reconstitui a dimensão
simbólica da instituição escolar. (SOUZA, 2001, p. 89)

Para Rosa Fátima de Souza (2001, p. 88), devido à padronização desse tipo de
registro, a “fotografia de classes escolares constitui um gênero de fotografia muito
popularizado e facilmente reconhecível”.
No que diz respeito à preocupação com a identificação dos retratos, há
diferentes recursos mobilizados para alcançar esse objetivo. Nesta fotografia o recurso é
um estandarte (aparentemente bordado) que identifica a escola.
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Imagem 79: Professorandas Secundárias. 1919. O Estímulo. Ano XII, número 39, 18 de maio de
1919.

Imagem 80: 1957. Caetano de Campos. Jardim 2. Da. Janette. Álbum de Lembranças. Acervo
Escola Caetano de Campos.
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Neste retrato, o recurso utilizado para a identificação é uma placa escrita a mão.
Usavam-se também pequenas placas de ardósia, para essa identificação. Assim, a
identificação não está restrita à legenda ou a uma inscrição no verso ou anverso da foto, ela
é parte compositiva do retrato.
As relações de posição, centralidade e planos em que são colocadas as
personagens na fotografia refletem condições sociais da vida do grupo e as forças que
presidem a organização das formas (Leite, 1993, p. 109) Isso explica a posição central dos
professores em relação aos alunos em fotografias de classes e de diretores em relação aos
professores em retratos do corpo administrativo.
Deve-se também mencionar que há estudos, como o de Miriam Moreira Leite
(1993, p. 72), que defendem que há o crivo de quem seleciona, observa ou analisa
fotografias já existentes. Não é uma prática para quem escolhe a imagem, nem para o
fotógrafo. A escolha pode ser feita, mas dentre um material preexistente, o que restou, da
forma em que está e dos aspectos que os contemporâneos consideraram dignos de serem
fixados.
No caso das fotografias do corpo administrativo da escola e do corpo docente,
esse tipo de registro reúne um grupo pequeno de pessoas adultas, o que permite maior
aproximação da câmara e identificação dos rostos dos retratados, inclusive sendo possível
vislumbrar as expressões.
Na fotografia abaixo, do corpo docente da Escola Normal, é possível observar
características referentes à indumentária, às posturas e às expressões. Retratados em
fotografias esses aspectos podem ser fontes para investigação a respeito da profissão
docente no período, mas principalmente da forma como esse grupo social se fazia
representar, pois o momento do registro fotográfico era composto, preparado, englobando
tanto o cenário quanto as vestimentas e as poses.
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Imagem 81: Corpo docente. Album Photographico da Escola Normal 1895

A imagem em grupo de pares reforça a idéia de coesão de princípios e posturas
profissionais. Para Rosa Fátima de Souza:
Diferentemente do retrato individual, essas imagens referem-se à identidade
coletiva dos professores como corpus. Elas transformam o indivíduo professor em
uma categoria profissional e institucional. Distinção, respeito, galhardia
depreendem-se nessas imagens. O ar grave e austero é expressão do ofício
profissional. (2001, p. 91)

As representações e papéis sociais também são revelados pela composição: os
homens em pé ao fundo, e as mulheres sentadas com as mãos pousadas no colo.
O repertório fotográfico oitocentista, que parece se projetar no século XX, traz
claramente as marcas da cultura da aparência, na qual homem e mulher desempenham
papéis diferentes (Fabris, 2004, p. 37).
Mirtes Oliveira (1997) chama a atenção para a presença de um homem negro
entre o grupo.
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Essa imagem nos chama a atenção para um fato curioso. Apesar da Escola ser
considerada um núcleo republicano durante o Império, e portanto ser natural
que abrigasse intelectuais negros, não encontramos alunos negros entre as
crianças fotografadas (OLIVEIRA, 1997, p. 128).

Esse é um aspecto que merece ser mais bem estudado em trabalhos que se
dediquem a analisar a comunidade escolar do período e aspectos sociais da inserção do
negro em escolas públicas. Os registros fotográficos podem se configurar como uma das
fontes para esse tipo de estudo. Especificamente acerca do professor retratado nesta
fotografia não se encontrou nenhuma outra referência além deste retrato.
Poder-se-ia supor a sobreposição de fontes da composição: o fotógrafo, que
assume o papel de arranjador, indicando aos retratados as suas posições, porque, não só
tem uma visão geral, como também conhece os padrões usualmente adotados para esse tipo
de registro fotográfico, e os próprios retratados, que conhecem seus papéis sociais e que os
projetam na composição do registro fotográfico.
Nesses registros são marcantes a simetria dos elementos que compõem a cena,
incluindo o grupo de 19 pessoas e os objetos inseridos, e a horizontalidade do
enquadramento.
Pelas linhas arquitetônicas ao fundo supõe-se que esse retrato tenha sido
realizado na área externa ou no pátio interno da escola. Assim como nos retratos
individuais, há a organização de um cenário. Observa-se a composição cuidadosamente
arranjada, incluindo elementos simbólicos da profissão docente e da cultura escolar, como
a mesa, os livros e os globos.
No âmbito do teatro, os espaços fechados são denominados de cenários, e os
abertos, de paisagem. No que tange a fotografia, cenários podem ser considerados todos os
espaços preparados para compor a ambientação do registro fotográfico, constituindo-se
como parte integrante da composição e, de certa forma, emoldurando o assunto enfocado.
O determinismo técnico exigia que as fotografias fossem externas, pois, como
afirma Miriam Moreira Leite (1993, p. 40):
A ausência de flash até aproximadamente 1917, em São Paulo, fez com que as
fotos anteriores precisassem ser sempre externas, ou contassem com um estúdio
com uma clarabóia capaz de iluminar com a luz solar, através do vidro, o
interior para as tomadas internas. No caso das fotografias externas, o tempo
bom (a luminosidade ideal) era uma exigência fundamental e limitadora para as
tomadas, e as cenas noturnas eram quase impossíveis.
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Esse dado confirma e explica que os registros dos grupos nas escolas fossem
externos, portanto, até por volta de 1917. No entanto, verifica-se que, no caso da Escola
Normal de São Paulo, por exemplo, há registros com essas características em anos
posteriores, chegando até as décadas de 1940 e 1950, como comprova a imagem abaixo.
Assim, é possível inferir que pudesse ter havido a manutenção de padrões como esse a
despeito dos avanços técnicos. Outra hipótese aventada a partir de relatos e reminiscências
de um aluno retratado na década de 1950 no interior de São Paulo, é a de que, resolvida a
questão técnica de necessidade de luz, posteriormente a manutenção da realização dos
retratos coletivos no exterior das escolas se devesse à funcionalidade do período letivo,
pois, mesmo no caso do retrato individual, como é o relatado por este aluno, os cenários
eram geralmente montados no pátio, com o objetivo de interromper o mínimo possível as
aulas. Os alunos eram encaminhados pelos professores em filas, tudo em silêncio, para não
atrapalhar as turmas que estavam em aula (que ainda não haviam sido retratadas ou que já
haviam passado pelo processo). Além dos aspectos técnicos e dos outros de naturezas
diversas aqui apontados, há ainda que se considerar que, se esse tipo de retrato fosse
realizado no interior da sala de aula, haveria a necessidade de retirar as carteiras, que em
dado período eram fixadas no chão, e talvez não houvesse distância suficiente para a
câmara enfocar todo o grupo. Nos espaços externos o fotógrafo contava com a amplidão do
espaço, o que lhe oferecia a possibilidade de trabalhar com mais liberdade a composição
do grupo.
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Imagem 82: 5ª. série do Ginásio em 1938. Fotos: arquivo pessoal de Ligia Venosa Gomes Caldas.
Fonte: http://caetanistas78.blogspot.com. Acessado em: 23/04/2013

Há também os registros de grupos de professorandos, ou seja, de professores
em formação nas Escolas Normais, como a de São Paulo.
A composição do retrato acima apresenta um aspecto que chama a atenção. Os
retratados na fileira superior estão com o corpo ligeiramente virado de lado. Essa posição
parece ter sido orientada, pois compõe uma linha harmônica e parece remeter aos retratos
individuais nos quais essa posição é marcante. Os homens, em menor número, foram
posicionados nas laterais, com exceção da figura que, pela posição central pretensamente
em destaque, remete ao professor. Algumas professorandas sorriem para a câmara.
O posicionamento do professor sentado no centro do grupo de alunos, não
parece ser aleatório, mas representar a própria função e ser lugar de destaque na
organização escolar e em relação ao grupo de alunos que ele orienta. Embora essa seja a
composição mais frequente, há também aquela na qual o professor ou professor aparece em
pé ao centro ou ao lado do grupo de alunos.
Além disso, outro aspecto a ser observado é o fato de que a representação da
posição e da expressão do professor reflete características da prática docente desse período
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e da própria concepção de escola como um “lugar de civilidade” e, portanto, no qual os
gestos, expressões e manifestações deveriam ser aprendidos, inclusive pelo exemplo da
postura dos professores.

Imagem 83: Professorandos primários, 1919. Revista O Estímulo, ano XII, número 39. Escola
Normal de S. Paulo, 1919.

Reconhecendo que o exemplo do professor é importante na formação docente, é
necessário também reconhecer que o saber docente não está restrito à presença imediata do
professor e da relação entre professor e aluno na esfera escolar. Os que naquele momento
são alunos um dia poderão ser professores e, assim, promover a permanência e dar
continuidade a aspectos do saber docente, pela imersão no mundo escolar na posição de
professor, e pelo exemplo que recebeu de seus antigos professores. Desse modo, as
estratégias de escolarização do saber docente devem englobar a formação dos futuros
professores, e há que se recuperar a historicidade desses processos para compreendê-los.
Por meio da análise das representações fotográficas é possível investigar, nos vestígios, a
escolarização dos saberes docentes.
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Dentre os diversos elementos e diversas problematizações a partir do conceito
de escolarização, as representações fotográficas permitem refletir que os saberes docentes
podem ser escolarizados de duas formas distintas: na sua formação, ou seja, na formação
dos professores pelas escolas normais, e na própria prática docente.
Soma-se a percepção de que havia, no início do século XX, no Brasil, um
padrão de representação social que se projetava na escola, no que tange, por exemplo, o
recorte de gênero, já observado.
A escolarização do saber docente pode ser refletida nas chamadas “formas de
civilidade”, como Norbert Elias as denomina. Pela interpretação de Veiga, “Elias
demonstra que a estrutura do comportamento civilizado está inter-relacionada com a
organização da sociedade sob a forma de Estado” (Veiga, 2002, p. 95), considerando-se
que a escola pública é, antes de tudo, um dispositivo do Estado.
Embora as fotografias do corpo docente e do corpo administrativo das escolas
estejam presentes no conjunto de registros das escolas, o tipo de registro de grupos de
pessoas que mais se destaca entre os retratos escolares é, sem dúvida, o das turmas. Os
motivos apontados para a efetivação desse fato vão desde os laços de afetividade (Leite,
1993, p. 74) com os colegas, os professores e a escola, até a possibilidade de
comercialização junto aos pais (Oliveira, 2002, p. 76). Deve-se acrescentar a esses os
aspectos relativos à documentação, que podem também ter motivado a consecução desse
tipo de registro tão característico do universo escolar.
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Imagem 84: Grupo de alunos com seu professor. Album Photographico da Escola Normal 1895.

A simetria da organização dos alunos na composição do grupo e do registro
fotográfico pode revelar a própria organização escolar e a disciplina ensinada e exigida aos
alunos pelos professores. Ao olhar esse tipo de registro capta-se o sentido de organização e
de disciplina, valores que deveriam ser característicos da educação e da escola como
espaço no qual seriam ensinados e aprendidos. No entanto, particularmente neste retrato a
posição e os gestos dos alunos indicam relações sociais e posturas do microcosmo social de
uma turma escolar. Ficaram assim registrados afetos como o que parece existir entre os
dois alunos da extrema esquerda da segunda fileira de baixo para cima, que estão
abraçados. O quarto aluno da terceira fileira apóia as mãos no ombro do aluno da fileira
abaixo. Esse gesto pode revelar afeto, companheirismo, proteção ou mesmo uma forma de
apoio das mãos para o registro fotográfico. Ainda na terceira fileira, o penúltimo aluno da
direita apóia o braço no ombro do aluno ao seu lado. Assim, embora haja indícios de uma
composição simétrica e orientada com posições marcadas, os retratados rompem com a
passividade da representação objetiva mobilizando recursos e elementos que lhe são
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próprios, como a expressão facial e a disposição de braços e pernas, para expressar
sentimentos e relações sociais.
Algumas posições de braços e mãos se consolidaram como convenções de
sentimentos e de ideais, compondo certa linguagem corporal. No que tange o estudo das
convenções, Costella (2002) investiga as presentes em obras de arte que migraram para os
registros fotográficos. Um exemplo é o do aluno na segunda fileira, que parece ser o único
com os braços cruzados. Essa posição de braços remete a contrariedade ou a sentimento de
autoproteção. No caso do aluno que apoia as mãos no ombro do colega, isso pode
simplesmente se dever ao fato de que ele não encontrou outra solução para posicionar os
braços na posição para o registro fotográfico. Por fim, na última fileira, sentado sobre o
tapete, há um aluno que chama a atenção por ter sido registrado com um dos braços para
cima, aparentemente coçando a cabeça, e ficou, assim, com essa imagem marcada para a
posteridade. Os alunos são também meninos que se manifestam do seu modo para o
registro, revelando aspectos subjetivos de suas relações e de suas expressões.
Nesse sentido, para Miriam Moreira Leite,
Feita [a fotografia] para recordar atos da vida, em sua continuidade, está
carregada de conotações tanto mais fortes quanto mais condicionadas pelo
mundo exterior. Ainda que também excluam momentos de extrema intensidade
(atos sexuais, violência, dramas e conflitos) podem unir o cotidiano e ser da
maior importância para a história dos costumes, da indumentária, das técnicas e
cobrir manifestações sociais desde as mais humildes e medíocres. (1993, p. 165)

Chama ainda a atenção na fotografia acima, do ponto de vista da composição do
cenário, a presença de um tapete, ou vários, colocado no chão para que os alunos se sentem
e para ajudar a compor o cenário, mesmo que na área externa da escola.
Em casos excepcionais há a identificação dos professores nas legendas, como
na fotografia abaixo.
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Imagem 85: “O Prof. Ugo Pizzoli e um grupo de seus alumnos”. Revista O Estímulo, ano VII,
número 29, 1914.

O italiano Ugo Pizzoli (1863-1934) foi um médico que orientou parte de sua
vida à relação da medicina com a educação. Pela sua prática, foi mais bem-definido como
médico pedagogista ou como especialista em pedagogia científica. Foi contemporâneo e
colega da também médica Maria Montessori (1870-1952), conhecida por sua Pedagogia
científica. Esteve no Brasil em 1914, por seis meses, período no qual contribuiu para a
instalação do Laboratório de Pedagogia Científica na Escola Normal Secundária de São
Paulo, participando da solenidade de inauguração no dia 17 de setembro de 1914. Nesse
Laboratório teve início, pelas mãos dos normalistas, o exercício da psicometria no âmbito
escolar paulista (Centofanti, 2006).
Assim, a identificação do professor na legenda dessa fotografia parece ter sido
motivada por diversos fatores: a notoriedade do professor, sua curta permanência na escola
e a inauguração do Laboratório de Pedagogia Científica. De qualquer forma, a
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identificação dos professores não era prática frequente nas legendas dos retratos de alunos
com professores.
O professor pode ser identificado pela posição que ocupa no retrato, pela
diferença de altura, postura e vestimenta em relação aos alunos e/ou ao grupo de docentes e
pela comparação com retratos individuais.
Com relação à composição do retrato, mantêm-se a disposição do grupo em
fileiras e a simetria, características desse tipo de retrato. No entanto, chamam a atenção as
diferentes poses e sentidos para os quais os retratados se colocam. Cada um parece seguir
suas próprias referências e objetivos ao posicionar-se para o retrato, o que acaba por
dissociar o todo harmonicamente orientado. Desse modo, a composição causa certa
estranheza e as poses poderiam ser classificadas como “esquizofrênicas”, pois apresentam
discordância entre si, e os retratados parecem se preocupar quase que exclusivamente com
eles mesmos e com suas autorrepresentações. Assim, mesmo sendo um retrato coletivo, há
percepção de individualismo fortemente marcado.

Imagem 86: Corpo docente da Escola modelo. Album Photographico da Escola Normal 1895.
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A identificação dos discentes requer pesquisar em outras fontes. Neste caso,
Mirtes de Oliveira (1997) recorreu ao Relatório referente ao ano de 1894, para identificar
alguns dos docentes retratados na fotografia acima. Neste retrato marcado pela simetria e
pelo recorte de gênero, ao centro, em pé, ela pode identificar Gabriel Prestes 16 , então
diretor da Escola Normal, reconhecido por comparação com retratos individuais como o
apresentado abaixo.

Imagem 87: “Professor Dr. Gabriel Prestes. Diretor e creador do Jardim da Infância. Álbum
comemorativo do cinquentenário do Jardim da Infância da Escola ‘Caetano de Campos’, S. Paulo:
18 de maio de 1896 - 18 de maio de 1946

Devido a sua projeção como diretor da escola, a identificação de Gabriel
Prestes não foi difícil, o que não acontece com os demais professores retratados nesta
fotografia. Ao analisar essa fotografia, Mirtes de Oliveira recorre ao Relatório de 1894
para procurar identificar os docentes retratados. Márcia Brown era responsável pela seção
feminina e masculina, “professora americana especializada nas técnicas do método
intuitivo, escolhida por Caetano de Campos para exemplificar procedimentos aos alunos da
16

Gabriel Prestes foi diretor da Escola Normal Caetano de Campos no período entre 1891 e 1898. Durante
sua gestão foi inaugurado o prédio da escola na Praça da República, em 1894.
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Escola Normal” (Oliveira, 1997, p. 135). Desse modo, provavelmente Márcia Brown seja
uma das docentes retratada, assim como os professores arrolados no Relatório, que eram
docentes na Escola nesse período: Inês de Castro, Flávia Grassi, Antonio R. A. Pereira,
Benedito Machado, Alfredo M. Albuquerque Freitas, Minervina Payão, Mathilde Fretin,
Maria Varella, Amélia Turellini, Delfina Lemos e Garibaldina P. Machado Tolosa.
(Oliveira, 1997, pp. 135-136).
A posição central do diretor em registros fotográficos como este pode ser
avaliada da seguinte forma:
O diretor ocupa o lugar central na fotografia, reproduzindo na imagem as
relações de poder prevalecentes na organização escolar. O diretor, quase sempre
do sexo masculino, até meados do século XX, reflete a divisão sexual do
trabalho também no magistério, o que também pode ser observado nas imagens
retratando reuniões de autoridades do ensino público. (SOUZA, 2001, pp. 9293)

Há ainda, mesmo que muito menos frequentes, os retratos nos quais toda a
comunidade escolar está presente, como neste do álbum fotográfico da Escola Normal
Caetano de Campos, de 1908:

Imagem 88: Comunidade escolar. Album de Photographias da Escola Normal e Annexas de São
Paulo 1908.
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No retrato acima, praticamente todos os rostos estão visíveis, o que permite
identifica-los. Considerando-se a grande quantidade de pessoas, o tempo e esforço
despendido pelo fotógrafo para organizar a composição provavelmente excederam o
esforço e tempo necessários para retratar um grupo menor. Além disso, há também neste
retrato a ocorrência de poses diferenciadas, como as já mencionadas, principalmente na
fileira superior, composta por homens em pé.
Ao analisar o Álbum Photographico da Escola Normal – 1895, Mirtes de
Oliveira (1997, p. 123) identificou um padrão recorrente nos doze retratos de grupos
daquela escola, que afirma ser um “padrão encontrado em outras imagens de grupos
escolares”. Assim, embora haja singularidades, é possível perceber recorrências que
indicam a existência de um cânone seguido nos retratos de grupos escolares, como no
retrato acima, por exemplo, que, apesar da quantidade de pessoas, segue a mesma estrutura
escalonada em fileiras, níveis e hierarquia.
Ao analisar os álbuns de família, Miriam Moreira Leite afirma que:
Se de um lado a padronização dos retratos de família admite sua utilização
como instrumentos de análise, em sociologia e em história, de outro, essa
mesma padronização descaracteriza o grupo social representado. Como o ritual
de “tirar retrato” em momentos-chave da vida de família é praticado
extensivamente, as pessoas que vão ser retratadas se preparam com as melhores
roupas e procuram ostentar atitudes distintas e socialmente aprovadas. Essa
característica de pose-para-ser-exibida a pessoas de quem se deseja aprovação e
amor uniformiza as fotografias, tornando quase impossível, a partir delas, uma
distinção clara entre camadas sociais. (1993, p. 178)

Na fotografia acima, o então diretor da Escola, Oscar Thompson, aparece na
primeira fileira ao lado do que poderia supor serem os professores com idade mais
avançada ou de posição administrativa mais destacada. Neste retrato também podem ser
observadas as “posições esquizofrênicas”, referidas anteriormente.
Além da impressão causada pelo peso do grupo da comunidade escolar,
retratada em sua pretensa totalidade, o que remete a uma noção de união, chamam a
atenção, neste retrato coletivo (que é externo, como praticamente todos os registros desse
tipo, como foi aqui analisado), os aspectos arquitetônicos da escola, que parecem compor o
retrato.
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