Capítulo 4. Álbuns fotográficos: o registro de memórias e de práticas

Como quase todas as famílias, também a minha transformou momentos
de sua vivência em retratos. Sou de um tempo no qual, além do
cafezinho generoso para o olfato e o paladar das visitas, aos seus olhos
eram também servidas as memórias fotográficas presentes no álbum de
família... A cada página folheada pelo visitante, nós, crianças,
olhávamos seu olhar tentando descobrir a curiosidade ou o enfado por
cumprir aquele ritual cerimonioso. A mim, moleque ainda em
alfabetização, as imagens ao mesmo tempo eram silenciosas e falantes.
Olho orgulhoso as páginas do álbum, pois nele encontrava minha
condição de ator figurante e de escritor, narrando às visitas histórias em
que eu era sempre o herói imaginado. Para meu deleite de guri,
inexistiam nos retratos silêncios enigmáticos; nenhuma imagem
necessitava decifrar: bastava usufruir o jogo de espelhos que com meus
olhos as fotografias cumpliciavam remetendo, cada uma, a um sem
número de outras, em um estranho dialeto que minha memória fabulava.
Armando Martins de Barros

Assim como Armando Martins de Barros, praticamente todos aqueles que
experienciaram a vida escolar têm recordações desse período que geralmente se
materializaram em registros fotográficos. Em seu relato o autor se refere, não só ao retrato
escolar, como também ao álbum de família, no qual invariavelmente há recordações da
vida escolar de seus membros.

4.1. O álbum fotográfico como série documental
A partir da percepção do álbum como uma forma de registro da memória,
podem-se investigar as práticas por meio das quais eles foram compostos e, por outro lado,
as práticas que são representadas nas fotografias que os compõem. A análise de um álbum
fotográfico implica a percepção da condição de série que o caracteriza.
Ao contrário das fotografias que compõem álbuns, as fotos avulsas com
frequência não apresentam identificação da data, local e ocasião. Essa ausência de
identificação dificulta sobremaneira sua utilização como fonte documental.

O álbum é um tipo de documento que se caracteriza primordialmente pela sua
completude e pela sua lógica organizacional. Compõe uma narrativa sobre determinado
assunto. Articula imagens e textos. Os textos apresentam-se sob a forma de legendas
(identificatórias e/ou interpretativas), textos de apresentação e textos de acompanhamento.
Nos álbuns aparecem os três tipos de relação entre texto e imagem apontados por Sophie
der Linden, como será analisado neste capítulo.
Sophie Van der Linden (2011) apresenta, na obra Para ler o livro ilustrado, as
características e as funções da relação entre as fotografias e os textos. De acordo com a
autora, há três tipos de legendas, ou de relação entre texto e imagem. O primeiro tipo de
relação, a de redundância, divide-se em sobreposição total de conteúdos, na qual “[...] nada
no texto ou na imagem vai além do outro”, e sobreposição parcial, na qual há “[...]
congruência do discurso, mas um deles diz mais que o outro”. Na relação de colaboração,
“[...] cada um, alternadamente, conduz a narrativa, ou cada um preenche as lacunas do
outro. Interação de duas mensagens distintas para uma realização comum do sentido”.
Nesse tipo de relação entre texto e imagem, há o que a autora denomina “divergências
construtivas”. Por fim, há a relação de disjunção, na qual “[...] textos e imagens seguem
vias narrativas paralelas. Textos e imagens entram em contradição” (Van der Linden, p.
121).
De acordo com Armando Silva (2008), o álbum assume ao mesmo tempo a
função de arquivo, pois é uma forma de guardar as fotografias, e a de contar histórias,
porque tem uma “vocação narrativa”. Há, pois, diferença entre guardar e classificar. Os
álbuns têm uma ordem. O autor estabelece condições para que o álbum exista: o sujeito
representado (a escola e seus atores), o meio visual de registro (a foto) e a técnica de
arquivo (o álbum). Para o autor, quando se cumprem essas condições a narrativa já está
presente. Acrescenta-se que, além da narrativa, esses pré-requisitos também estabelecem
uma série documental.
A composição de um álbum fotográfico é invariavelmente motivada pela
intenção de preservação da memória, pelos registros fotográficos e pela mensagem
apresentada na organização narrativa dos álbuns. Assim, um álbum é, antes de tudo, uma
espécie de arquivo, pois, além de preservar dados, apresenta-os de modo organizado e
sistematizado. Boris Kossoy reforça essa ideia ao afirmar que, “Quando o homem vê a si
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mesmo através dos velhos retratos nos álbuns, ele se emociona, pois percebe que o tempo
passou e a noção de passado se lhe torna de fato concreta” (2001, p. 100).
A materialidade revela os princípios de organicidade que, por sua vez, revelam
aspectos específicos da cultura escolar. Observa-se que há certo padrão na organicidade
dos álbuns fotográficos escolares e, nessa série em especial, é possível distinguir dois
grupos: os produzidos na escola de modo amador e artesanal, e os produzidos de acordo
com técnicas e materiais profissionais. Entretanto, todos compõem uma ordem narrativa.
Os álbuns são encomendados ou compostos com o objetivo de permanecer
como suportes de memória com a função de arquivo e de salvaguarda dos fragmentos de
histórias.
Os álbuns não são todos iguais na organização nem completados por idênticas
motivações, o que torna importante averiguar tanto os diferentes motivos de
seus relatos quanto a variedade de arquivos e condições [...] O arquivo é sempre
uma maneira de guardar e hierarquizar que depende de quem o organiza, como
é natural, mas também do objeto que será arquivado e de sua tradição (SILVA,
2008, p. 41).

O álbum, em si, compõe uma série, pois articula, de modo ordenado,
documentos em seu interior. Além disso, tem-se a série dos álbuns escolares e, mais
especificamente, a série dos álbuns escolares do Acervo da Escola Caetano de Campos.
Desse modo, é lícito operar numa perspectiva que considere a articulação das séries
compondo uma série múltipla.
Douglas Nickel (2001) chamou de “o impulso para a série” a vocação do campo
fotográfico em produzir em série. É relevante considerar que, como alerta Nickel, a
produção fotográfica, desde que alcançou sua autonomia técnica, após a daguerreotipia, é
predominantemente realizada em séries.
Para Ginzburg, “[...] que o conhecimento histórico implique a construção de
séries documentais, é óbvio. Menos óbvia é a atitude que o historiador deve adotar em
relação às anomalias que afloram na documentação”.
Portanto, o conhecimento histórico produz séries, tanto para o seu registro,
como no caso dos álbuns fotográficos compostos no âmbito da Escola Caetano de Campos,
de modo contemporâneo aos fatos registrados, quanto para organização de acervos e
fundos nos arquivos, e pelos próprios pesquisadores, que selecionam séries de outras já
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constituídas nas instituições de memória, como aponta Michel de Certeau no texto A
operação historiográfica.
Para Ginzburg, “[...] o problema está em selecionar, na massa dos dados
disponíveis, casos relevantes e significativos” (1991, p. 176). Em suma, a identificação
desses casos já se configura como um problema metodológico, nesse tipo de abordagem.
Tomando de empréstimo a expressão de Edoardo Grendi, Ginzburg fala em
identificar o “excepcional normal”. Tanto pode se referir aos casos estatisticamente
frequentes, quanto aos não frequentes. “Um documento que seja realmente excepcional
pode ser muito mais revelador do que mil documentos estereotipados” (1991, p. 177).
Documentos identificados como excepcionais “[...] funcionam como espias ou indícios de
uma realidade oculta que a documentação, de um modo geral, não deixa transparecer”
(1991, p. 177).
Partindo do pressuposto de que o “hápax”, isto é, o que é documentalmente
único não existe, Ginzburg observa que “[...] todo documento, inclusive o mais anômalo,
pode ser inserido numa série. Não só isso: pode servir, se analisado adequadamente, a
lançar luz sobre uma série documental mais ampla” (2007, p. 263).
O olhar atento para a série permite
[...] reconhecer a importância decisiva daqueles traços, aquelas espias, aqueles
erros que perturbam, desordenando-a, a superfície da documentação. Para além
dela é possível atingir aquele nível mais profundo, invisível, que é constituído
pelas regras do jogo, ‘a história que os homens não sabem que fazem
(GINZBURG, 1991, p. 177).

A percepção das recorrências permite que:
[...] quando olhamos uma fotografia, não é ela que vemos, mas sim outras que
se desencadeiam na memória, despertadas por aquela que se tem diante dos
olhos. [...] a capacidade associativa e o estabelecimento de séries repousaria, em
última instância, no estranho jogo que articula a fixidez da imagem fotográfica
com a perenidade das lembranças de pessoas e acontecimentos
(SCHAPOCHNIK, 1998, p. 460).

A partir do pressuposto de que essa série documental mais ampla poderia ser a
dos álbuns de fotografias escolares, e, num recorte mais estrito, no que se refere a esta
pesquisa, a série dos álbuns fotográficos do Acervo da Escola Caetano de Campos, buscase, neste estudo, perceber as relações entre essas dimensões, ou escalas. Percebe-se, assim,
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que, além de estar inserido em uma série, cada álbum também compõe uma série
particular.
Desse modo, “reconstituir o vivido” pode, inclusive, ultrapassar os limites
cronológicos, na medida em que o foco se desloca para o assunto tratado.
[...] os dados dão sempre dispostos pelo observador de modo tal a dar lugar a
uma sequência narrativa, cuja formulação mais simples poderia ser “alguém
passou por lá”. Talvez a própria idéia de narração tenha nascido pela primeira
vez numa sociedade de caçadores, a partir da experiência da decifração das
pistas (GINZBURG, 2007, p. 152).

Embora o apelo seja visual, a leitura fundamenta-se na articulação entre o verbal
e o imagético. Para Certeau (1994), toda leitura modifica o seu objeto. Nesse sentido, ao
imprimirmos o olhar analítico e investigativo, criamos outra ordem, alteramos o
significado dos elementos, mesmo que eles já estejam organizados de acordo com uma
lógica e inseridos em múltiplas séries.
[...] percursos através da página, metamorfoses e anamorfoses do texto pelo olho
que viaja, vôos imaginários ou meditativos a partir de algumas palavras,
transposições de espaços sobre as superfícies militarmente dispostas do escrito,
danças efêmeras, depreendendo-se ao menos em um primeiro enfoque que não se
poderia conservar a rígida separação da leitura e do texto legível (livro, imagem,
etc.) (CERTEAU, 1994, pp. 265-266).

Os álbuns fotográficos, ao apresentarem, de modo ordenado e dentro de uma
lógica discursiva e narrativa própria, aspectos da cultura escolar, imprimem ao registro da
história e da memória da escola uma dimensão disciplinadora do olhar a partir de
elementos didático-pedagógicos, pois direcionam o olhar, ao imporem uma determinada
ordem aos elementos que os compõem.
No entanto, apesar dessa objetividade narrativa e da pretensão do
direcionamento do olhar na composição dos álbuns, assim como acontece nos registros
fotográficos nos quais, a despeito da orientação do fotógrafo, os retratados se colocam à
sua maneira diante da câmera, a leitura das fotografias e dos álbuns não pode ser
totalmente controlada. Para Michel de Certeau:
A eficácia da produção implica a inércia do consumo. Produz a ideologia do
consumo-receptáculo. Efeito de uma ideologia de classe e de uma cegueira
técnica, esta lenda é necessária ao sistema que distingue e privilegia autores,
pedagogos, revolucionários, numa palavra, “produtores” em face daqueles que
não o são (CERTEAU, 1994, 262).
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As fotografias produzem memória e cultura visual, criam um discurso e uma
imagem específica que direcionam a forma de a sociedade ver a escola e suas práticas.
Esses olhares são registrados em textos e em imagens, profissional e amadoristicamente.
A composição do álbum fotográfico engloba o que se pode considerar como um
conjunto de protocolos de leitura, de acordo com as elaborações de Roger Chartier (1999 b) a respeito das práticas de leitura, cujo objetivo é assegurar um determinado modo de
interpretar a narrativa que ele contém.
Assim, considerando-se também que a Escola Caetano de Campos instituiu-se
como modelo de excelência educacional, consequentemente produziu uma referência, não
só de práticas de ensino e de forma escolar, como também de formas de se ver a escola
como esfera privilegiada no tecido social.
Diante dessa perspectiva historiográfica, outras questões se apresentam, tais
como a relação das fontes fotográficas com as demais fontes documentais, para auxiliar em
sua elucidação. Entendido como resultado de um conjunto de variáveis e com protocolos
de inteligibilidade que exigem informações externas, tal como preconiza Boris Kossoy
(2001), o entrecruzamento da fotografia com outras fontes documentais é imprescindível
para esclarecimento de aspectos a respeito de sua composição e das informações que ela
engendra.
Assim, a série documental constituída pelos álbuns fotográficos da Escola
Caetano de Campos possibilita estudar a série e seus casos, e verificou-se que, conforme
afirma Ginzburg (2007), de fato “existem diferenças nas semelhanças”, pois as séries,
sejam elas de quaisquer elementos, são compostas por semelhanças e por diferenças, de
recorrências e de elementos singulares que diferenciam seus componentes. A união das
similaridades e dos elementos que compõem certo tipo de padrão não exclui as
peculiaridades.
“O olhar aproximado nos permite captar algo que escapa da visão de conjunto e
vice-versa” (Ginzburg, 2007, 267). Com essa perspectiva, percebe-se que o olhar
aproximado, focado para os álbuns da Escola Caetano de Campos, permite a visão de
aspectos não perceptíveis num olhar panorâmico sobre as similaridades da série. Havia e
há homenagens no mundo escolar, havia e há ex-alunos, ainda há profissionais da
educação que registram os fatos da escola em que trabalham e que os organizam em
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álbuns. O álbum é um documento, a pessoa que o compôs é um fato, pois todo depoimento,
como afirma Ginzburg, dá testemunho apenas de si mesmo, do seu momento, do seu
contexto, da sua origem, dos seus motivos.
A partir do pressuposto de que o álbum apresenta características comuns,
constituindo assim uma série documental, essa série mais ampla seria a dos álbuns de
fotografias escolares, e, num recorte mais estrito, a dos álbuns fotográficos do Acervo da
Escola Caetano de Campos. Buscou-se perceber as relações entre essas dimensões, ou
escalas, analisando as peculiaridades do corpus documental desta pesquisa e os aspectos
comuns à composição de álbuns fotográficos. Esse jogo de escalas entre as séries e a forma
como elas se articulam ajudam a compreender as suas peculiaridades.

4.2. A prática de composição de álbuns fotográficos no Brasil
Walter Benjamin localiza o surgimento dos álbuns fotográficos na época em
que, segundo ele, os homens de negócios se estabeleceram profissionalmente como
fotógrafos e em que se generalizou o hábito do retoque, resultando na brusca decadência
do gosto.
Eles (os álbuns) podiam ser encontrados nos lugares mais glaciais da casa, em
consoles ou guéridons, na sala de visitas – grandes volumes encadernados em
couro, com horríveis fechos de metal, e as páginas com margens douradas, com
a espessura de um dedo, nas quais apareciam figuras grotescamente vestidas ou
cobertas de rendas: o tio Alexandre e a tia Rika, Gerturdes quando pequena,
papai no primeiro semestre da Faculdade e, para cúmulo da vergonha, nós
mesmos, com fantasia alpina, cantando a tirolesa, agitando o chapéu contra
neves pintadas, ou como um elegante marinheiro, de pé, pernas entrecruzadas
em posição de descanso, como convinha, recostado num pilar polido
(BENJAMIN, 1994, pp. 97-98).

Annateresa Fabris afirma que os álbuns fotográficos entram na moda nos anos
1850, após a invenção do formato carte-de-visite. Pedro Vasquez (2003, p. 40) também
indica que a difusão do retrato no formato carte-de-visite motivou o surgimento do álbum
fotográfico:
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Outro instrumento privilegiado para o aumento voraz do consumo foi a
introdução do álbum fotográfico, indutor do hábito de colecionar retratos que
tomou conta do século XIX. O álbum fotográfico oitocentista, magnífico
exemplo de engenhosidade e elegância, já vinha com ranhuras no formato cartede-visite (e depois no carte cabinet), nas quais bastava encaixar as imagens, que
ficavam precisa e finamente apresentadas, entre vinhetas douradas ou desenhos
policromados, sem necessidade de nenhum tipo de adesivo. Ao se oferecer
assim ao comprador ou presenteado, como uma coleção de, digamos, uma
centena de espaços vazios, o álbum induzia à compulsão de preencher tais
espaços o mais rápido possível, em virtude do mecanismo psicológico que nos
faz desejar levar a bom termo toda e qualquer tarefa que se nos apresente.

Enquanto Walter Benjamin apresenta uma visão que pode ser definida como
pejorativa e afetiva, em relação ao álbum fotográfico, Pedro Vasquez o apresenta a partir
da perspectiva do consumismo e colecionismo. Annateresa Fabris (1998) e Sandra
Koutsoukos (2010) apresentam-no como uma forma de diferenciação social, assim, como o
carte-de-visite. Os álbuns eram, muitas vezes, importados, chegando, como afirma Fabris,
ao “requinte do álbum sonoro”. A atividade do colecionismo impulsionou um comércio
paralelo de molduras, estojos para daguerreótipos e álbuns (Fabris, 1998, p. 42). Além das
dimensões de diferenciação e do colecionismo, para Annateresa Fabris (1998, p. 42) os
“[...] álbuns fotográficos tornaram-se logo uma necessidade para a mentalidade
classificatória” do século XIX.
Para Gisele Freund (2011), o álbum particular do século XIX deu origem ao
álbum coletivo quando a fotografia atingiu a imprensa.
O crescimento da atividade amadorística, em virtude da introdução, no
mercado, das máquinas Eastman Kodak, em 1888, restringe o campo de atuação do
fotógrafo profissional, e, “[...] nesse contexto, já não é mais possível ao fotógrafo
sobreviver exclusivamente da produção de retratos” (Lima, 1998, p. 65) Assim, os ateliês
passaram a comercializar produtos tais como álbuns, molduras e outros suportes para as
fotografias, e também aparelhos e acessórios fotográficos1. Alguns estúdios tinham outras
funções: atuavam como misto de papelaria, gráfica, oficina de encadernação, ponto de
vendas de molduras, álbuns, gravuras, fotografias de outros profissionais (Koutsoukos,
2010, p. 35). Posteriormente, “[...] no século XX, com os retratos amadores, a riqueza dos

1

Solange Ferraz de Lima analisa essa diversificação de serviços e produtos fotográficos em São Paulo, no
final do século XIX, a partir de anúncios. Ver: LIMA, Solange Ferraz de. “O circuito social da fotografia:
estudo de caso - II”. In: FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: usos e funções no século XIX. 2. ed. São
Paulo: Edusp, 1998, pp. 59-82.
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álbuns diminuiu, mas sua quantidade e variedade aumentaram” (Lima e Carvalho, 2012, p.
31).
Evocando a dimensão privada, familiar, presente no texto de Walter Benjamin,
citado acima, Koutsoukos (2010, p. 38) define os álbuns de família como “os novos
depósitos da memória familiar”, que se tornavam, como o descrito por Benjamin, “[...]
complementos indispensáveis à decoração das salas de visita das residências abastadas”
(Koutsoukos,, p. 38). Importa perceber que a relação afetiva desenvolvida em relação aos
álbuns promove a preservação das fotografias nele coligidas. O álbum de família, embora
bastante generalizado, restringe-se às classes média e alta.
A difusão da prática de composição de álbuns englobou rapidamente uma
variedade de temas, tais como retratos de personalidades famosas, reproduções de obra de
arte e as de vistas urbanas (Fabris, 1998, p. 42).
Resultantes de iniciativas dos fotógrafos, de acordo com Solange Ferraz de
Lima (1998, p. 67), as vistas e os álbuns compostos a partir delas induzem a “formação de
padrões visuais” e permitem o registro das mudanças ocorridas nas cidades, como é o caso
do Álbum Comparativo – 1862-1887, composto por Militão Augusto de Azevedo, com
imagens de São Paulo. As vistas também são comercializadas para compor álbuns pelos
colecionadores.

4.3. Os álbuns fotográficos da Escola Caetano de Campos
A preocupação com a preservação da memória institucional manifesta-se em
diversos materiais produzidos no âmbito da própria escola e em estratégias
institucionalizadas. Assim, outra experiência com a composição de séries no âmbito da
Escola Caetano de Campos são os chamados Dossiês Didáticos, confeccionados durante
anos pelos alunos sob a orientação da bibliotecária Iracema da Silveira. A motivação para
sua produção parece ter sido o objetivo de auxiliar os alunos na realização das pesquisas
escolares requeridas pelos professores. São 838 dossiês separados por temas e
acondicionados em pastas numeradas, guardadas em caixas no espaço hoje reservado ao
acervo da Biblioteca no Acervo da Escola Caetano de Campos. No Regulamento da
Biblioteca Infantil Caetano de Campos, do Curso Primário anexo, de 1943, elaborado pela
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bibliotecária adjunta Iracema M. da Silveira, essa preocupação se expressa pela menção às
funções do Museu Pedagógico Caetano de Campos e do Jornal Nosso Esforço, ambos
vinculados à Biblioteca. Destaca-se a seção de documentação, da qual constava, de acordo
com o documento, coleção de recortes, gravuras e fichas necessárias às informações de
alunos e professores. Essas coleções foram denominadas de Dossiês Didáticos 2 . Eram
organizadas pelos alunos bibliotecários sob a coordenação da Bibliotecária que, segundo o
Regulamento, tinha a responsabilidade de orientá-los em suas atividades. Dentre os
diversos assuntos tratados nos Dossiês, uma quantidade significativa trata especificamente
da História da própria escola, englobando seus diretores, outras figuras ilustres ligadas à
escola e setores tais como a Biblioteca Infantil, o Museu Histórico e o Curso Normal.
No Acervo da Escola Caetano de Campos, o maior conjunto temático entre os
abordados nos álbuns fotográficos é o de formatura, ou dos “professorandos”, tanto da
Escola Normal quanto do Ensino Secundário. São ao todo nove álbuns. Outra temática
escolar abordada nos álbuns da Escola Caetano de Campos é a comemorativa, registrando
efemérides, tais como o IV Centenário de São Paulo, o cinquentenário do Jardim de
Infância e o cinquentenário do falecimento de Caetano de Campos. Há ainda um álbum de
puericultura, seis do Jardim de Infância, um da Biblioteca Infantil e um do Jornal Nosso
Esforço3. O corpus documental está sistematizado no Quadro 2.

2

Não foi possível verificar a data em que essa prática foi iniciada na escola. Acredita-se que seja na década
de 1920 ou 1930. Foram encontrados dossiês com referências a fatos e notícias ocorridos até a década de
1970. O Arquivo da Escola Caetano de Campos dispõe de 838 (oitocentos e trinta e oito) Dossiês Didáticos,
uma quantidade bastante significativa.
3
Além desses álbuns, no acervo há ainda três álbuns de outras escolas do Estado de São Paulo: Colégio
Estadual e Escola Normal Peixoto Gomide; Colégio Nossa Senhora de Sion São Paulo Grupo Escolar Itu e
Escola Normal Livre Paulo André de Barretos. Completando o conjunto de álbuns fotográficos que compõem
o acervo da Escola Caetano de Campos há, por fim, três álbuns de Estradas de Ferro: Estrada de Ferro
Central do Brasil Cruzeiro, Estrada de Ferro Central do Brasil Dois Córregos e Estrada de Ferro Mogiana
Campinas.
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Quadro 2. Álbuns fotográficos da Escola Caetano de Campos
Título do álbum

Tema

Ano

nº. de
páginas

nº. da
caixa
AECC

1.

Album Photographico da Escola prédio escolar
Normal 1895

1895

36

01

2.

Album de Photographias da Escola prédio escolar
Normal e Annexas de São Paulo
1908

1908

83

02

3.

Escola Normal Capital – Curso formatura
Secundário

1911

06

03

4.

Escola
Normal
Secundária. formatura
Professorandos de 1920. São Paulo

1920

10

04

5.

Escola Normal de São Paulo. 1921- formatura
1924

1924

13

04

6.

Instituto Pedagógico “Caetano de formatura
Campos” “Ad augusta per augusta”
Professorandos de 1932. São Paulo

1932

36

05

7.

Professorandos de 1933

formatura

1933

39

05

8.

Escola
Normal
Modelo. formatura
Professorandos de 1939. São Paulo

1939

22

06

9.

Escola “Caetano de Campos”. formatura
Professorandas de 1941. São Paulo

1941

19

07

10. Instituto de Educação “Caetano de formatura
Campos” São Paulo. Professorandas
de 1950

1950

19

08

11. Instituto de Educação “Caetano de formatura
Campos” São Paulo. Professorandas
de 1951

1951

23

09

12. Álbum de Comemoração do IV comemorativo
Centenário de São Paulo

1954

49

10

práticas
escolares

[1940]

11

11

do comemorativo
da
de
de

1946

13

12

13. Biblioteca Caetano de Campos

14. Album
comemorativo
cinquentenário do Jardim
Infância da Escola “Caetano
Campos.” S. Paulo. 18 de maio
1896-18 de maio de 1946.
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15. Jardim da Infância

prédio escolar

s/d

20

13

16. Jardim de Infância turmas de 1931

práticas
escolares

1931

31

14

17. Caetano de Campos Jardim da lembranças
Infância

19571965

55

15

18. Caetano de Campos
[Jardim da Infância]

1963

12

15

19. O Dia das mães no Jardim da comemorativo
Infância IECC 9-5-1965

1965

28

15

20. Lembranças [Jardim da Infância]

1957

28

15

21. Caetano de Campos [Álbum comemorativo
Caetano de Campos Cinqüentenário
do falecimento]

1941

12

16

22. “Nosso Esfôrço”. Órgão do Curso práticas
Primário. Instituto de Educação. escolares
“Caetano de Campos”
comemorativo

[19361961]

29

17

23. Centro de Puericultura. Instituto de práticas
Educação. S. Paulo – maio 933-934 escolares

19331934

22

18

24. Biblioteca Infantil Caetano de práticas
Campos. Curso Primário. Instituto escolares
de Educação “Caetano de Campos”
comemorativo

19331966

31

18

6-12-1963 lembranças

lembranças

Quadro adaptado do Instrumento de Pesquisa do Centro de Referência em Educação Mário Covas –
Memorial da educação. Acervo Histórico Caetano de Campos. Fotografias.

De acordo com Boris Kossoy (2001, p. 29),
[...] as instituições que guardam este tipo de documentação devem perceber que,
à medida que esta se distancia da época em que foi produzida, mais difíceis as
possibilidades de suas informações visuais serem resgatadas, e portanto menos
úteis serão ao conhecimento, justamente por não terem sido estudadas
convenientemente desde o momento em que passaram a integrar as coleções.

Embora Kossoy reconheça que neste momento, início do século XXI, já exista
uma conscientização maior das instituições a esse respeito, ou seja, da importância da
preservação da memória e da devida identificação dos objetos culturais vestígios e
representações das práticas que habitaram as instituições, ele afirma que há muito ainda
para ser mudado em termos de mentalidade. No entanto, no caso da Escola Caetano de
Campos houve preocupação na preservação da memória e na identificação dos registros
fotográficos, pois, como já mencionado, os álbuns permitem melhor identificação do que
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as fotografias avulsas, e nesse conjunto documental há muitos álbuns que apresentam
identificação nas capas e nas legendas das fotografias que os compõem.
“Fazer a História”, como assevera Michel de Certeau (1982), implica, como
nesse caso, produzir registros (escritas) ideologicamente norteados. Portanto, um álbum
assume uma função escriturária na medida em que produz um discurso acerca da escola.
No conjunto dos álbuns da Escola Caetano de Campos que compõem o corpus
documental desta análise pode ser percebida uma ordem lógica e objetiva, característica do
sentido narrativo peculiar aos álbuns fotográficos como gênero de “escrita” da História.
Com relação ao princípio de proveniência, o Acervo da Escola Caetano de
Campos é composto pelos álbuns produzidos no âmbito da própria escola, pelos
encomendados institucionalmente e por alguns exemplares de álbuns de formatura doados
por antigos alunos.
A iniciativa de compor álbuns fotográficos revela forte intenção e preocupação
dos envolvidos com a preservação da memória institucional. De acordo com o princípio de
produção, há duas possibilidades que são aplicáveis e verificáveis no que se refere aos
álbuns fotográficos da Escola Caetano de Campos: produzidos profissionalmente, por
encomenda, ou produzidos artesanalmente no âmbito da própria escola.
A circulação e a presença dos álbuns na Escola Caetano de Campos pode
também ser analisada a partir de alguns registros fotográficos nos quais os álbuns
aparecem, por exemplo, nos registros das comemorações do jubileu de prata do jornal
Nosso Esforço, em 1961.
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Imagem 89: “Abertura da Sessão pelo Diretor-Superintendente Professor Orestes Rosolia”. Jubileu
de Prata do jornal Nosso Esforço, 1961. Álbum do Jornal Nosso Esforço.

Nesta fotografia é possível ver, à esquerda, pousado na mesa da solenidade, em
lugar de destaque, o álbum fotográfico com a trajetória do Jornal Nosso Esforço desde a
sua criação. Supõe-se que ele tenha sido composto justamente para essa ocasião.
Em outros registros dessa solenidade, o álbum também aparece como nos
apresentados abaixo, nos quais pode ser vista com clareza a capa do álbum exposto na
mesa em destaque.
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Imagem 90: “Da. Carolina Ribeiro, a fundadora do ‘Nosso Esforço’ e Ana Maria Fernandes, a
menor jornalista de 1961, apagaram as velinhas comemorativas do ‘Jubileu de Prata”. Álbum do
Jornal Nosso Esforço.

Imagem 91: “Entrega dos prêmios ‘A melhor Coleção’ – vendo-se o Paulo César, a Tia Alice e
Maria Odila”. Álbum do Jornal Nosso Esforço.
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A fotografia acima registra também, além dos sujeitos mencionados na legenda,
a Bibliotecária Iracema Silveira, responsável pela organização das equipes de “jornalistas”
e pela realização do jornal.
No Álbum da Biblioteca Infantil Caetano de Campos do Curso Primário há um
registro fotográfico da ocasião em que houve uma conferência sobre o Dia do Índio, em
1959, e a bibliotecária Iracema Silveira aparece mostrando um dos álbuns ao conferencista.

Imagem 92: “Após a conferência, o Prof. Vinício Stein de Campos visitou o museu ‘Caetano de
Campos’, em companhia dos Diretores do Instituto”. Álbum Biblioteca Infantil Caetano de
Campos. Curso Primário. Instituto de Educação “Caetano de Campos”4

Esses exemplos permitem perceber o papel e a relevância atribuídos aos álbuns
fotográficos na Escola Caetano de Campos, tanto como forma de preservação da memória
institucional, quanto de manifestação de orgulho pela instituição. Percebe-se que os álbuns
não ficavam restritos ao museu e à biblioteca; eram orgulhosamente expostos e
apresentados a autoridades e a visitantes.
4

Essa fotografia acima também foi publicada no Jornal Nosso Esforço de março-abril de 1959. Na legenda,
além da identificação da situação, dos retratados e do conferencista, há a indicação da autoria da fotografia:
“êste clichê foi obtido por intermédio do jornalista Carlos Carinha, a quem agradecemos penhoradamente”.
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4.4. A produção de álbuns fotográficos profissionais e artesanais
A materialidade revela os princípios de organicidade que, por sua vez, revelam
aspectos específicos da cultura escolar. Além disso, a materialidade engloba dimensões
internas que ultrapassam a concretude do álbum fotográfico. Como exemplo da dimensão
externa, é possível apontar a forma de composição do álbum e seus realizadores.
A materialidade geralmente acompanha o contexto no qual o álbum foi
produzido. No caso do Acervo da Escola Caetano de Campos, o álbum do Jardim de
Infância, que será aqui analisado, destaca-se justamente por essa peculiaridade, pois foi
composto a partir de elementos típicos do jardim de infância e de suas práticas
pedagógicas.
De acordo com o princípio de produção, observa-se que há certo padrão na
organicidade dos álbuns fotográficos escolares e, na série da Escola Caetano de Campos
em particular, é possível distinguir dois grupos: os produzidos na própria escola, de modo
amador e artesanal, e os produzidos de acordo com técnicas e materiais profissionais, por
encomenda.
Entretanto, todos compõem uma ordem narrativa. Com base no reconhecimento
do padrão, o que muda é a experiência das personagens atuantes num determinado
contexto histórico.
A partir desses pressupostos, foram analisadas nos tópicos seguintes as
peculiaridades desses dois tipos de álbuns escolares – profissional e amador – com base na
diferença de produção e de materialidade que engendram diferentes formas de apropriação
e circulação.

4.4.1. Álbuns profissionais da Escola Caetano de Campos
No Acervo da Escola Caetano de Campos há 13 álbuns com características de
produção profissional (ver Quadro 3). Os dois primeiros são os com foco na temática do
prédio da escola, produzidos em 1895 e 1908. Há um conjunto de 9 álbuns de
professorandos, ou de formatura. Há também o “Album comemorativo do cinquentenário
do Jardim da Infância da Escola ‘Caetano de Campos’. S. Paulo. 18 de maio de 1896-18 de
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maio de 1946”, que também apresenta características de produção profissional, tais como
inscrição da capa, legendas e molduras impressas. Por fim, o Álbum de lembranças do
Jardim de Infância, produzido em 6-12-1963, conforme identificação impressa na capa.

Quadro 3. Álbuns fotográficos produzidos profissionalmente presentes no Acervo
Escola Caetano de Campos
Título do álbum

Ano

nº. de
páginas

1.

Album Photographico da Escola Normal 1895

1895

36

2.

Album de Photographias da Escola Normal e Annexas de
São Paulo 1908

1908

83

3.

Escola Normal Capital – Curso Secundário

1911

06

4.

Escola Normal Secundária. Professorandos de 1920. São
Paulo

1920

10

5.

Escola Normal de São Paulo. 1921-1924

1924

13

6.

Instituto Pedagógico “Caetano de Campos” “Ad augusta per
augusta” Professorandos de 1932. São Paulo

1932

36

7.

Professorandos de 1933

1933

39

8.

Escola Normal Modelo. Professorandos de 1939. São Paulo

1939

22

9.

Escola “Caetano de Campos”. Professorandas de 1941. São
Paulo

1941

19

10. Instituto de Educação “Caetano de Campos” São Paulo.
Professorandas de 1950

1950

19

11. Instituto de Educação “Caetano de Campos” São Paulo.
Professorandas de 1951

1951

23

12. Album comemorativo do cinquentenário do Jardim da
Infância da Escola “Caetano de Campos.” S. Paulo. 18 de
maio de 1896-18 de maio de 1946.

1946

13

13. Caetano de Campos 6-12-1963 [Jardim da Infância]

1963

12
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No registro fotográfico estão impressos os olhares do contratante, do fotógrafo
e dos retratados. Neste sentido, a fotografia é uma construção coletiva. No entanto, essa
construção da imagem não se finda com a materialização do registro fotográfico, pois tem
continuidade, dependendo da utilização a que for destinado, sendo seu sentido modificado
de acordo com as legendas que lhe forem atribuídas e do veículo de imprensa no qual for
publicado.
Entre as manifestações importantes ou significativas da memória coletiva,
encontra-se o aparecimento, no século XIX e no início do século XX, de dois
fenômenos. O primeiro, em seguida a Primeira Guerra Mundial, é a construção
de monumentos aos mortos [...] O segundo é a fotografia, que revoluciona a
memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade
visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e
da evolução cronológica (LE GOFF, 2000, p. 48).

No âmbito da escola, a fotografia tem a capacidade de registrar essa evolução
cronológica evocada por Le Goff, na medida em que produz imagens de diferentes e
sucessivos momentos da história da instituição escolar. Assim, quando se produz uma
imagem, por exemplo, da fachada do prédio escolar no período de sua inauguração, e essa
imagem é afixada nas paredes da própria instituição, estabelece-se uma relação de marco
temporal e de memória. Outra forma muito comum de presentificar a cronologia
institucional por meio da fotografia é a afixação de retratos dos diretores em ordem linear
de gestão na sala da diretoria, no auditório ou no corredor da escola, como já analisado no
capítulo 1 desta tese.
As instituições, nesse caso, especificamente as escolares, desenvolvem diversas
estratégias de visibilidade, ou seja, para se apresentarem e se exporem em seus contextos: a
cidade, a sociedade e a própria área educacional.
O desenvolvimento e o emprego dessas estratégias e recursos podem ser mais
bem estudados a partir do século XIX, quando foram sistematizados e produzidos em
maior quantidade e diversidade os registros dessas práticas. Há que se ressaltar, ainda, que
é também no século XIX que surge a fotografia, que foi rapidamente incorporada ao
conjunto de recursos mobilizados para esse fim.
O olhar institucional engloba, além do próprio valor institucional, o de exibição
(Costella, 2002). Geralmente as instituições valorizam determinados aspectos e os
projetam em suas práticas e na sua articulação com a sociedade.
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Com relação à produção, o olhar institucional pode ser produzido externamente
e apropriado internamente. Como exemplo, quando o governo manifesta, na construção de
prédio escolares, valores que pretende projetar e que são incorporados pela instituição.
[...] as fotografias produzidas pelas instituições falam de uma história oficial,
produzidas para o governo, no caso das escolas federais, estaduais ou
municipais, ou para mantenedoras religiosas ou laicas, no caso das instituições
particulares. As fotos são principalmente construídas por fotógrafos
profissionais, associando uma estética apurada no tratamento foremal
(complanos bem construpidos e distribuição da figuração), com um conteúdo
fundado em signos que remetem à tradição humanista e à disciplina e moral
religiosa (BARROS, 2005, p. 122).

Ao contrário do que se supõe, o olhar institucional pode ser registrado, tanto de
modo profisional, quanto de modo amador, pois é passível de ser projetado e registrado por
lentes profissionais, de acordo com orientações da admistração da escola ou da instrução
pública, ou pelos próprios diretores e outros membros da administração escolar, como
inspetores de alunos, vice-diretores, secretários, bibliotecários. Mesmo os docentes podem,
a partir da automonia viabilizada pelo desenvolvimento técnico da fotografia, registrar
aspectos da instituição. Considerando-se que fazem parte da instituição, esse olhar deve ser
percebido também como institucional.
Ainda que esta pesquisa seja direcionada especificamente à análise das
fotografias, a produção desse olhar não se restringe à fixação dos registros fotográficos;
deve-se considerar também que ele é produzido numa esfera subjetiva, de acordo com as
demandas administrativas, políticas, sociais e culturais.

4.4.1.1 Álbuns do prédio escolar
O Álbum photographico da Escola Normal - 1895, é composto por 36 fotos
que retratam aspectos da arquitetura do prédio da escola, suas instalações e conjuntos de
seus docentes e discentes, enquanto o Álbum de photographias da Escola Normal e Anexas
de São Paulo, de 1908, compõe-se de 83 fotos que registram as práticas escolares e
situações de ensino, tais como aulas nas áreas interna e externa da escola, de ginástica,
música, costura, desenho, leitura, aritmética, marcenaria, cerâmica. Ambos os álbuns
compõem um conjunto comparativo e parecem ter sido encomendados especialmente com
o fim de enaltecer e dar visibilidade às instalações e às práticas educacionais da escola.
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Foram encontrados dois exemplares do Álbum de 1908, um no Arquivo do
Estado de São Paulo e o outro no Acervo da Escola Caetano de Campos. Com capa de
couro e douração nas folhas, assim como o álbum de 1895. De acordo com Mirtes Oliveira,
no Álbum de 1908, as imagens estão “organizadas, não em uma única narrativa, mas em
pequenos fragmentos de narrativa, que respeitam os blocos indicados pelo Inspetor: os
prédios do conjunto arquitetônico; fotografias de grupos, brincadeiras; salas de aulas; e
exercícios de ginástica e jogos grupais” (2002, p. 86). A autora refere-se ao Inspetor Geral
do Ensino João Lourenço Rodrigues, que elaborou prescrições em 1907 aos diretores de
grupos escolares para a organização de materiais escolares da seção pedagógica que
representaria o Estado de São Paulo na Exposição Nacional no Rio de janeiro, que seria
realizada em 1908.
Com relação ao Álbum de 1895, não foi encontrada indicação do objetivo da
sua produção. Mirtes Oliveira (2002, p. 28) encontrou apenas a menção em um relatório
administrativo de que um álbum de fotografias havia sido exibido numa exposição escolar
em novembro de 1895. Ela supôs que o álbum mencionado fosse esse.
Em 1895, após um ano de instalação no novo prédio situado na Praça da
República, investiu-se na realização de um álbum fotográfico que apresentasse o prédio, as
instalações e as práticas escolares. O álbum apresentava o olhar oficial sobre a instituição.
Mirtes de Oliveira (2002) apresenta em sua tese de doutorado uma perspectiva
comparativa, a partir da qual a realização do álbum fotográfico de 1908 teria seguido a
mesma lógica. No entanto, o que importa aqui ressaltar é que esses dois álbuns podem ser
evidências do cuidado atribuído ao tratamento da imagem da Escola Caetano de Campos.
Ao analisar essas condições (conteúdo dos registros fotográficos, relação entre
os dois álbuns, condições de produção e características materiais) desses dois álbuns,
percebem-se indícios de que sua constituição tenha sido motivada pela intenção de, ao
mesmo tempo, valorizar os aspectos da infraestrutura da escola e reforçar seu lugar como
referência educacional.
Mirtes de Oliveira defende a tese de que no primeiro álbum a relação com a
cidade de São Paulo é evitada na narrativa e na montagem estética das imagens
apresentadas. Já no álbum de 1908 essa postura é modificada e, nas fotografias que o
compõem, a cidade de São Paulo está mais presente, com sinais claros de civilização.
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No primeiro álbum, o foco é justamente centrado nos aspectos arquitetônicos,
pois os espaços estão representados, em sua maioria, vazios. Apenas no final do álbum há
fotografias de grupos de professores e de alunos em atividades no pátio. Assim, o objetivo
parece ser mostrar a arquitetura do prédio recentemente construído. A primeira fotografia,
atendendo a uma perspectiva narrativa, é do lado externo do prédio, mostrando a
finalização da construção de uma das alas. No álbum de 1908, o foco, ao contrário, é nas
práticas escolares. Praticamente todos os espaços retratados estão ocupados com pessoas
desenvolvendo atividades. Há fotografias das salas de aula, das oficinas e do pátio, com
pessoas em atividade. Praticamente não há representação de espaços vazios. É uma
perspectiva da arquitetura funcional.
Analisando o Álbum Photographico da Escola Normal – 1895, concorda-se
com a conclusão de Mirtes Oliveira (2002, p. 26), de que: “[...] as fotografias do álbum de
1895 nos levam a um passeio do qual o espectador não poderia escapar, mais no sentido
das visitas orientadas oferecidas pelos museus, e menos como flanêur”. São espaços vazios
que convidam a uma ocupação ou que revelam vestígios de acontecimentos. Geram uma
expectativa coerente com o projeto republicano de construção do novo prédio para abrigar
a escola.
O Álbum Photographico da Escola Normal – 1895 contém um convite:
percorrer os corredores da Escola, olhar em direção a seu pátio, adentrar suas
salas e laboratórios, observar seus materiais de ensino, e num outro instante
flagrar suas personagens em postura cristalizada para a memória. [...] As
passagens exibidas são emblemáticas dos esforços republicanos em seu
primeiro instante, e seu projeto educacional de modernidade (OLIVEIRA, 2002,
p. 27).

A dimensão de espaço vazio que Mirtes de Oliveira se dedica a analisar pode
ser devido ao fato de os registros terem sido realizados antes da ocupação do prédio. Ainda
que o álbum date de 1895 e a construção do prédio seja de 1894, os registros podem ter
sido realizados em 1894, e o álbum, composto, editado e publicado no ano seguinte.
Esses dois álbuns são iniciativas institucionais, encomendados, resultado de
trabalho profissional. Embora não tenha sido possível identificar a autoria das fotografias,
há características de trabalho profissional, tanto na sua materialidade quanto na
composição da narrativa que apresentam. Mirtes Oliveira (2002, p. 27) afirma que, apesar
de não haver indicações escritas, a marca P. Doumet gravada nas páginas pode identificar o
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provável fotógrafo responsável pelas fotografias que compõem o Álbum Photographico da
Escola Normal – 1895.
Conforme informação do Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro:
fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910), de Boris Kossoy, P. Doumet teria
atuado em São Paulo entre 1893 e 1910.
Doumet realizou em 1893 uma coleção de vistas de obras de construção de
reservatórios de água (o da Cantareira, por exemplo) e serviços de canalização
pública para a Repartição de Águas e Esgotos de são Paulo. São também de sua
autoria vistas de cafezais do interior do Estado tomadas na primeira década do
século, que foram utilizadas em cartões-postais. Realizou nesta época um álbum
com 15 fotos que documentam as instalações do Colégio São Vicente de Paula
em Petrópolis (RJ). Nestas fotos tem-se, impressa nas lâminas-suporte das
cópias fotográficas, a identificação “P. Doumet Serra da Cantareira – S. Paulo”
(KOSSOY, 2002, p. 123).

A partir das informações coletadas por Kossoy, esse fotógrafo teria sido
responsável pelas fotografias de outro álbum relativo a uma instituição escolar. Esse dado
indica que se tratava de uma prática não restrita a São Paulo ou à Escola Normal.
Ainda no que se refere ao aspecto material, as capas, cumprindo a função de
apresentação inicial do objeto e de seu conteúdo, constituindo um protocolo de leitura,
refletiam o cuidado auferido ao álbum e a importância de seu conteúdo. Poderiam
apresentar volutas e desenhos geométricos, como no caso da capa do Álbum
Photográphico da Escola Normal, 1895.
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Imagem 93: Capa do Álbum Photográphico da Escola Normal, 1895.

Além das capas, as lombadas e as contracapas também eram geralmente
identificadas com a impressão do ano e do assunto do álbum. O Álbum Photográphico da
Escola Normal, 1895, por exemplo, apresenta esses aspectos. Suas folhas são grossas,
como era característica de álbuns institucionais desse período. Devido ao peso, e para
proteger a contracapa, era comum fixar uma espécie de tacha nas contracapas. Esses
elementos induziam à solenidade e ao culto, manifestados, inclusive no manuseio, pois as
páginas pesadas, a capa esmerada, as dimensões e o peso do álbum exigiam o cuidado no
manuseio, que se revestia de simbologia.
Outra evidência de produção profissional é a impressão das legendas e das
molduras, adequadas de acordo com o tamanho e o formato das fotografias.
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Imagem 94: Sala de aula. Album de Photographias da Escola Normal e Annexas de São Paulo
1908.

No Album de Photographias da Escola Normal e Annexas de São Paulo 1908,
as molduras impressas com clichês tipográficos eram padronizadas em todas as páginas,
assim como as dimensões das fotografias, com, em média 23,5 cm de largura e 16,5 cm de
altura.

4.4.1.2 Álbuns de professorandos
Para iniciar essa análise é necessário esclarecer que os álbuns denominados no
período analisado como álbuns de professorandos referem-se à formatura. Desse modo,
poderão ser evocados também com essa nomenclatura, neste estudo.
A formatura é o último ato do processo de escolarização ou o último ato das
fases desse processo, pois há as formaturas dos diversos níveis de ensino. Reveste-se de
caráter de ritual de passagem. É uma cerimônia oficial, promovida e realizada na maioria
das vezes pelas próprias escolas, com caráter formal, festivo e administrativo, organizado
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de acordo com as orientações estabelecidas pela escola. Nesse sentido, as fotografias de
formatura revestem-se de marcante aspecto simbólico. Esse momento significativo e
solene da vida escolar é registrado em fotografias que são geralmente organizadas e
apresentadas em álbuns com acabamento profissional. Durante muito tempo as fotografias
de formatura constituíam-se como o único registro fotográfico da vida escolar das pessoas.
Representam, não só o momento solene do rito de passagem, mas também o de uma
trajetória inteira. Tornam-se relíquias familiares. Nelson Schapochnik define esse processo
afirmando que a cena da formatura, representada individualmente ou em conjunto, “[...] era
um momento majestoso que deveria ser convertido em objeto de rememoração”. (1998, p.
484)
Armando Martins de Barros (2005) classifica as fotografias de formatura como
fotografias oficiais, pois remetem a um evento solene. É interessante notar que, apesar de
serem oficiais e de geralmente serem produzidas por fotógrafos profissionais, as
fotografias de formatura raramente compõem arquivos escolares, pois fazem parte da
esfera do privado.5
Silvia Alicia Martinez (2001), que estudou o retrato de formatura também
constatou que “lamentavelmente essa série de fotografias é bastante limitada”. Como um
dos momentos mais esperados da trajetória escolar, é bastante registrado, tanto por
fotógrafos profissionais quanto por amadores; no entanto, como é de foro privado, pois,
embora o aluno faça parte de uma turma que se forma em conjunto, o destaque é pessoal, o
acesso das instituições a esses registros fotográficos é restrito.
Nas imagens produzidas pelas famílias, existem aquelas que remetem a eventos
mais solenes, como as formaturas. Nelas, a escola reafirma o ritual, impregnando
na comunidade (e em nosso olhar) sua autoridade e competência na formação
dos indivíduos. Nas imagens das formaturas, a comunidade se curva e aceita o
poder social da escola (BARROS, 2005, p. 126).

A formatura é um momento em que a escola se apresenta numa vitrine para a
sociedade, e desse momento a própria sociedade faz parte. Para Barros,

5

No caso no Arquivo da Escola Caetano de Campos há um significativo conjunto de fotografias desse tipo,
provavelmente provenientes de doações, como, especificamente no que se refere ao Álbum de
professorandos do Instituto Caetano de Campos, de 1933, que foi doado ao Acervo da Escola Caetano de
Campos em 19 de junho de 1996, por Zilda de Almeida Donatio, prima-irmã de uma das formandas:
Georgina Delburque. Constam do acervo nove álbuns de formatura de professorandos, analisados no
Capítulo 4 desta tese.
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Nas fotos desses eventos encontram-se signos da escola como veículo promotor
de ascensão social. O assujeitamento a esses valores inicia-se muito cedo, nas
formaturas de pré-escolar para a classe de alfabetização, da quarta para a quinta
serie, na passagem do ensino fundamental para o ensino médio (BARROS, 2005,
p. 126).

Organizada de acordo com um rigoroso protocolo, a formatura propicia
momentos de aproximação ou reforço afetivo dos alunos com os professores, e entre os
alunos, nas despedidas. A cerimônia divide-se em momentos solenes e em momentos
espontâneos, numa alternância peculiar ao universo escolar. Todos esses momentos são
devidamente registrados em flagrantes e em fotos posadas de acordo com padrões que
foram se estabelecendo ao longo do tempo.
Nas imagens a escola como socialização, exercício de afetos e de valores
presentes na sociedade, podemos verificar: a tia abraçada com as crianças, a
presença do livro, do canudo, a beca, o capelo, o anel de formatura. Solenizando
esses momentos de passagem: o palco – símbolo de uma exposição social
favorável –, além da presença, como testemunhas, de figurantes familiares
(BARROS, 205, p. 126).

No conjunto das fotografias realizadas no dia da formatura, algumas são
obrigatórias: a dos alunos com os professores, a individual, a do momento em que o aluno
recebe o canudo das mãos do professor paraninfo, a do aluno com a família, e a do grupo
dos formandos. Desse modo, no conjunto desse tipo de fotografia há a divisão de dois
grupos: as relativas aos momentos relevantes do ritual e os retratos.
Pelo conjunto de fotografias analisado, foi possível perceber que, nas primeiras
décadas do século XX, quando a prática de fotografar formandos parece ter se
estabelecido, a ênfase recai sobre o retrato individual.
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Imagem 95: Instituto Caetano de Campos. Álbum professorandos, 1932.

Tanto no retrato individual, mais recorrente, quanto no do grupo, o uso da beca,
vestimenta característica da formatura, é um importante elemento identificador da
fotografia de formatura. Além deste, outro elemento identificador é o porte do canudo.
Nesta fotografia de 1932, observa-se o uso da beca. Considerando o seu caráter de retrato,
esse tipo de fotografia é analisado de modo mais aprofundado no Capítulo 3.
Os retratos de professorandos refletem ainda a dimensão do recorte de gênero,
pois pela análise desses retratos é possível perceber que o corpo discente do curso normal
na primeira metade do século XX é majoritariamente feminino6.
Em primeiro lugar, os indícios de que as fotografias de formatura e os álbuns
compostos com elas não eram resultado de um trabalho amador, mas sim de um trabalho
altamente especializado e encomendado, são, no caso dos álbuns, a impressão das
legendas, das inscrições na capa e das molduras das fotos. No caso das fotografias, de
modo isolado, o indício que aponta para a produção profissional é a padronização das
poses, da composição e do enquadramento.

6

Embora haja estudos de que essa condição se estende durante todo o século XX, esse não é o foco de
análise desta tese.
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Desde o início da prática de registros fotográficos das solenidades de formatura,
há o oferecimento direto aos interessados pelas fotos, ou seja, os alunos e seus familiares.
Não era, e ainda não é comum, a escola encomendar ou manter álbuns das formaturas.
Esses álbuns são geralmente revestidos de características rituais e de pompa, que
determinam o preço dos materiais e dos recursos empregados para sua consecução: a capa,
as legendas internas e as molduras das fotos impressas nas páginas, geralmente separadas
por papel de seda. Esse tipo de álbum também obedece a uma determinada ordem
particular, na qual são apresentados os dirigentes, os docentes e os alunos formandos,
devidamente identificados em legendas impressas.
No caso dos álbuns de formatura, percebe-se claramente sua característica
profissional. Indícios como a impressão das legendas, das inscrições na capa e das
molduras das fotos revelam que os álbuns não eram resultado de um trabalho amador, mas
sim de um trabalho altamente especializado.
No final do século XIX e início do século XX, os álbuns fotográficos eram
geralmente em formato horizontal, e era comum o uso de materiais como madeira e couro,
nas capas, de acordo com as possibilidades do comprador, e a impressão no caso do couro,
com tinta dourada ou em relevo, ou entalhe na madeira, que eventualmente também
apresentava aplicações de marchetaria ou de elementos em metal, tais como o símbolo da
escola ou elementos cívicos. Também era comum, no caso dos álbuns de formatura, o
entalhe das iniciais do formando.
Posteriormente, as capas passaram a ser produzidas em papelão, mas a
impressão em dourado, mais restrita à identificação do conteúdo, sem muitos detalhes
pictóricos, manteve-se como uma característica de produção profissional. A partir da
análise do conjunto de álbuns da Escola Caetano de Campos, percebeu-se que, nas décadas
de 1930, 1940 e 1950, esse tipo de capa foi utilizado como capa única ou como segunda
capa, após uma de madeira ou couro, para proteger o conteúdo7.

7

No Arquivo Histórico de Taubaté foram encontrados exemplares de álbuns fotográficos de professorandos
da Escola Normal Livre de Taubaté e do Colégio Bom Conselho, das décadas de 1930 e 1940, com essas
mesmas características.
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Imagem 96: Capa do álbum de professorandos de 1932 do Instituto Pedagógico Caetano de
Campos

Com relação às molduras, nos álbuns de professorandos elas são impressas,
mantendo a caracterização da produção profissional, mas podem ser percebidas algumas
particularidades e diferenças.
No Álbum de professorandos de 1924, a moldura dos retratos é ovalada e
trabalhada com clichês que envolvem inclusive o espaço reservado para a legenda. Na
parte superior identifica-se o cargo e a homenagem do professor e, na inferior, o seu nome.
Os retratos dos estudantes e dos demais professores seguem esse mesmo padrão. Embora
as molduras dos retratos do álbum de professorandos de 1920 também sejam ovaladas, não
são tão trabalhadas e não apresentam clichês tipográficos.
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Imagem 97: Retrato do paraninfo João Gomes Júnior. Álbum de professorandos. Escola Normal
de São Paulo. 1921-1924.

As molduras também apresentavam diferenciação com relação às dos retratos
do início do álbum, do paraninfo, do dono do álbum e do corpo docente e administrativo e
os retratos dos professorandos. No álbum de 1911, produzido pela tipografia Siqueira, os
retratos as molduras do paraninfo e da dona do álbum apresentavam elaborados clichês
tipográficos.
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Imagem 98: Retrato da formanda dona do Álbum da Escola Normal Capital, Curso Secundário,
1911.

A partir do álbum de 1932, apesar da manutenção das molduras impressas,
assim como nas capas, há uma simplificação e mudança do formato.
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Imagem 99: Retrato do Diretor da Escola Normal Caetano de Campos, Prof. Firmino Proença.
Álbum da Escola Normal Secundária. Professorandos de 1920. São Paulo.

Os álbuns de formatura obedecem a uma determinada ordem peculiar e, de
certa forma, padronizada. No entanto, a ordem e os elementos constitutivos variam de
acordo com o período.
Ainda que não seja uma prática adotada de modo amplo, existe o costume de
abrir o álbum de formatura com a fotografia da fachada da escola na qual foi realizado o
respectivo curso. Assim, embora não sejam todos os álbuns de professorandos que trazem
essa imagem, os que a apresentam a colocam na primeira página. Dentre os 9 álbuns de
professorandos do Acervo da Escola Caetano de Campos, apenas no de 19338 e no de 1939
há a inserção de fotografias da fachada da escola. Essas fotografias estão, em ambos os
álbuns, inseridas na primeira página. Observou-se que as fotografias são diferentes,
portanto presume-se que, ainda que seja possível que as escolas tivessem ou tenham
fotografias institucionais que possam ser disponibilizadas para esse fim, entre outros,
talvez no caso da Escola Caetano de Campos essa não tenha sido uma prática.

8

No Álbum de professorandos de 1932 da Escola Normal Livre de Taubaté também há a presença da
fotografia da fachada da escola na primeira página, e com o mesmo tipo de legenda e moldura.
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Imagem 100: “Fachada da escola”. Álbum Professorandos de 1933.

Essa legenda representa o tipo denominado por Sophie Van der Linden (2011)
como de redundância, na qual há uma sobreposição total de conteúdos, ou seja, não há
acréscimo de informação nem na imagem nem na legenda.
Seguindo a organização desse tipo de álbum, frequentemente a primeira, ou no
caso da inserção da imagem da fachada da escola, a segunda página apresenta o retrato
do(a) paraninfo(a), devidamente identificado com legendas, conforme estudadas na análise
das molduras, com o nome na parte inferior e com a indicação da homenagem (paraninfo)
na parte superior. Todos os nove álbuns estudados apresentam essa organização. Devido ao
destaque da homenagem, à fotografia do paraninfo é reservada uma página inteira.
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Quadro 4. Paraninfos identificados nos Álbuns de professorandos da Escola Caetano
de Campos

Título do álbum

Ano

Paraninfo

1.

Escola Normal Capital – Curso Secundário

1911

Não identificado

2.

Escola Normal Secundária. Professorandos de
1920. São Paulo

1920

[Reynaldo Ribeiro]

3.

Escola Normal de São Paulo. 1921-1924

1924

Prof. João Gomes Cardim

4.

Instituto Pedagógico “Caetano de Campos”
“Ad augusta per augusta” Professorandos de
1932. São Paulo

1932

Prof. Erasto de Toledo

5.

Professorandos de 1933

1933

Prof. João Toledo

6.

Escola Normal Modelo. Professorandos de
1939. São Paulo

1939

Profa. Carolina Ribeiro

7.

Escola “Caetano de Campos”. Professorandas
de 1941. São Paulo

1941

Profa. Carolina Ribeiro

8.

Instituto de Educação “Caetano de Campos”
São Paulo. Professorandas de 1950

1950

Dr. Adhemar de Barros

9.

Instituto de Educação “Caetano de Campos”
São Paulo. Professorandas de 1951

1951

Dr. J. C. Gomes Cardim
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Imagem 101: Retrato da Paraninfa Carolina Ribeiro. Álbum Escola Normal Modelo.
Professorandos de 1939. São Paulo

Essa página é frequentemente seguida de uma página com os retratos dos
responsáveis pela administração da escola: diretor, diretor geral, vice-diretor, inspetor,
secretário. Há momentos em que não há determinados cargos, como o de vice-diretor, ou
que os cargos têm diferentes denominações. Nesses casos, os álbuns seguem as
denominações e a estrutura administrativa vigentes no momento de sua produção. No caso
da página do Álbum de professorandos de 1932 reproduzida a seguir, há o retrato do
Diretor, do Vice-diretor e do secretário, mantendo-se a ordem hierá
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Imagem 102: Página do Álbum Instituto Pedagógico “Caetano de Campos” “Ad augusta per
augusta” Professorandos de 1932. São Paulo.

Em seguida, os retratos dos professores. Em destaque, geralmente o retrato do
formando dono do álbum, ocupando uma página inteira.
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Imagem 103: Professoranda Georgina Delburque. Álbum de professorandos do Instituto Caetano
de Campos, de 1933.

Na sequência, o retrato de todos os formandos, inclusive o do formando dono
do álbum. Como os álbuns são em formato retangular e horizontal, os retratos são
dispostos lado a lado ou em fileira, como nos casos reproduzidos abaixo9:

9

No caso do conjunto de Álbuns do Acervo da Escola Caetano de Campos há uma exceção: o Álbum de
1920 é em formato vertical.
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Imagem 104: Página do Álbum Escola Normal Capital – Curso Secundário, 1911.

No álbum de 1911, do qual uma das páginas é reproduzida acima, os retratos
dos professorandos eram pequenos, dispostos em fileiras um do lado do outro, sem espaço.
Do ponto de vista de apresentação também chama a atenção que, além das molduras de
cada retrato, há uma moldura para a página.
Nos demais álbuns analisados há menos retratos por página, o que pode ser
considerado uma tendência a partir dos anos 1920.
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Imagem 105: Página do Álbum Escola Normal de São Paulo 1921-1924.

Na página do Álbum da Escola Normal 1921-1924 reproduzida acima, a
composição caracteriza-se pela simetria perfeita, que é mantida, tanto em páginas com
poucos retratos, como em páginas com mais retratos, como é o caso desta, na qual foram
inseridas sete fotografias.
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Imagem 106: Página do Álbum do Instituto Pedagógico “Caetano de Campos”. Professorandos de
1932. São Paulo.

Na página deste álbum observa-se que, mesmo rompendo com o paralelismo na
composição e criando uma sensação de movimento, mantêm-se a simetria.
A composição das páginas com os retratos dos formandos nos álbuns de 1939,
1941 e 1950 segue as mesmas características: três retratos por página, simetricamente
alinhados e o retrato central ligeiramente mais alto.
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Imagem 107: Página do Álbum Escola Normal Modelo. Professorandos de 1939. São Paulo.

Por último, há também a composição com apenas dois retratos por página,
como a do álbum de 1951. Nesse tipo de composição, a tendência é compor os retratos
alinhados.

Imagem 108: Página do Álbum do Instituto de Educação “Caetano de Campos” São Paulo.
Professorandas de 1951.
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Na legenda, encontram-se o nome dos formandos e seus respectivos locais de
origem. Normalmente, segue-se a ordem alfabética dos nomes; no entanto, em alguns
casos segue-se outro tipo de organização. Por exemplo, no álbum de Professorandos da
Escola Caetano de Campos de 1933 não há organização por ordem alfabética dos nomes
dos formandos, e não foi possível identificar a lógica organizativa adotada.
Há também, geralmente no final dos álbuns, a inserção de retratos de alunos
que não concluíram o curso devido a falecimento. Esses retratos são identificados com o
nome do aluno e com inscrições do tipo: “lembrança”, “memória”, “saudades”10.

Imagem 109: Página do Álbum Escola Normal Secundária. Professorandos de 1920. São Paulo

Evidentemente, como não chegaram a se formar, esses alunos não aparecem
nesses retratos com as vestes de formatura.
Além da materialidade que caracteriza os álbuns produzidos por profissionais,
ainda há a identificação dos fotógrafos responsáveis pelos registros fotográficos que os
compõem.
10

Há dois retratos de alunas com a legenda “saudades” no Álbum de professorandas de 1920 e outros dois no
Álbum de professorandas de 1932.
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Quadro 5. Fotógrafos e estabelecimentos fotográficos identificados nas capas ou nas
páginas e retratos de álbuns de professorandos
Título do álbum

Fotógrafo ou Estabelecimento
fotográfico/nome fantasia

Endereço

Escola Normal Capital – Curso
Secundário - 1911

Typ. Siqueira.

Rua Álvares Penteado, 7.
Telephone, 1216. São
Paulo. Caixa do correio 178

Escola Normal Secundária.
Professorandos de 1920. São Paulo

Ferreira & Thorlay Photographos

Rua Libero Badaró. S.
Paulo

Escola Normal de São Paulo. 19211924

A. Migot

R. São Bento

Instituto Pedagógico “Caetano de
Campos” “Ad augusta per augusta”
Professorandos de 1932. São Paulo

J.J. Monegaglia Fabrica de álbuns
em geral. Especialidade em
álbuns para formaturas

R. dos Italianos, 5 terreo. S.
Paulo. Phone 5-5800

Professorandos de 1933

LAMI & LEITE Photographos
São Paulo

Escola Normal Professorandos de
1939. São Paulo

Multifoto São Paulo

Escola “Caetano de Campos”
Professorandas de 1941. São Paulo

Foto Studio Stein – S. Paulo

Instituto de Educação “Caetano de
Campos” São Paulo Professorandas
de 1950.

Alcazar – Fotografo

R. 7 de abril, 264 – 1º.
Andar São Paulo

Escola Educacional “Caetano de
Campos” São Paulo Professorandas
de 1951

Alexandre Fotografo

R. Cons. Crispiniano 379
São Paulo

A

identificação

dos fotógrafos

e

dos

estabelecimentos

fotográficos

responsáveis pelas fotos e pela composição dos álbuns profissionais deve ser percebida
como uma forma de propaganda. É bastante significativo o fato de que, do conjunto de
nove álbuns de professorandos da Escola Caetano de Campos, todos eles apresentam
informações a respeito do fotógrafo e/ou do estabelecimento responsáveis pela produção
do álbum e pelos retratos. Além disso, em seis dos nove álbuns a informação é completa,
contendo inclusive o endereço do estabelecimento comercial ou do fotógrafo.
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Destaca-se a Tipografia Siqueira, que realizou os seguintes trabalhos para a
Escola Caetano de Campos: a Revista do Jardim da Infância, a Revista O Estímulo, o
Album Photographico da Escola Normal 1895 e o Álbum do Curso Secundário – 1911.
Tanto nos dois álbuns quanto nas duas publicações observa-se o uso de clichês tipográficos
nas molduras de figuras e de fotografias e, especificamente nas publicações, também para
marcar os títulos e o fim de textos, há o uso de vinhetas.
O estudo de Márcia Razzini, “A produção didática da Tipografia Siqueira:
caminhos de pesquisa”, aponta a aproximação desta gráfica ao universo escolar.
Os dados recolhidos sobre a Tipografia Siqueira apontaram que os negócios
com o estado incluíam desde a venda de “livros em branco”, para escrituração
administrativa, muitos destes localizados em escolas públicas; passavam pela
aprovação e adoção de livros didáticos para o ensino elementar; e iam até a
elaboração de obras importantes, como o Annuario do Ensino do Estado de São
Paulo, cujo primeiro saiu em 1908, fartamente ilustrado com fotografias e
quadros estatísticos [...] (RAZINNI, s/d, p. 2)

Sua pesquisa apurou que, entre 1908 e 1937, a Siqueira publicou mais de doze
Annuarios do Ensino. A Tipografia Siqueira produziu coleções próprias de livros didáticos
e publicou também obras provenientes de outras editoras.
A pesquisa apurou publicações datadas de 1894 a 1962 que, seguindo a ordem
cronológica, apresentam as seguintes chancelas editoriais de acordo com o
período: Typographia a vapor Espindola, Siqueira & Comp., de 1894 a 1905;
Typ. Augusto Siqueira & Comp., de 1906 a 1922; Siqueira, Salles & Comp., em
1910; Siqueira, Nagel 6 & Comp., de 1911 a 1915; Siqueira, Salles Oliveira,
Rocha & Comp., de 1927 a 1933; Typographia Siqueira, de 1912 a 1947; Casa
Siqueira, Salles Oliveira & Cia. Ltda., em 1934; Gráfica Siqueira e Indústria
Gráfica Siqueira S/A, nos anos de 1950 e 1960. (RAZZINI, s/d, pp. 5-6)

De fato, as identificações encontradas nos materiais da Escola Caetano de
Campos acompanham as chancelas e os períodos encontrados por Razzini. No Album
Photographico da Escola Normal 1895 e na Revista do Jardim da Inância de 1897 aparece
a chancela Espíndola, Siqueira & Comp. e a indicação do endereço: Rua Direita n. 10 A. S.
Paulo. E, ainda, uma indicação de que a tipografia era a vapor. No Álbum do Curso
Secundário, de 1911, aparece como Typ. Siqueira. E na Revista O Estímulo, de 1914,
aparece exatamente o mesmo logotipo que no Álbum de 1911, com o endereço: Rua
Alvares Penteado, 7. Telephone, 1216 São Paulo. Na mesma revista, em 1919, aparece
como Augusto Siqueira & C.e com endereço diferente: R. São Bento, 25 – S. Paulo. A
longevidade da empresa que parece ter funcionado até a década de 1960, pela pesquisa de
Razzini, e as mudanças de endereço podem sugerir sucesso.
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Além disso, a relação desta Tipografia com a Escola Caetano de Campos parece
ter sido estreita. O Álbum de professorandos por ela produzido foi o primeiro
cronologicamente encontrado no Acervo da escola, e as publicações parecem ter sido alvo
de particular cuidado por parte da instituição. No caso da Revista do Jardim da Infância, as
prescrições elaboradas por Froebel, por exemplo, exigiam a precisão das imagens para
atingir o objetivo de oferecer às professoras os exemplos de modo didático. Desse modo, a
produção por uma gráfica parece ter sido uma solução técnica eficiente.
Márcia Razzini enocontrou outra relação entre a Escola Caetano de Campos e a
tipografia Siqueira. Levantou no Acervo da escola “vários títulos de livros didáticos de
professores que atuavam no magistério público paulista em diferentes épocas, com
destaque para uma coleção de livros escolares intitulada ‘Coleção Caetano de Campos’,
ligando a editora à principal escola normal do estado”.
Além de editar os próprios livros escolares, sua atuação como tipografia
encarregada dos exemplares da “Coleção FTD” estende e reforça sua
importância no mercado de livros escolares. Os livros da "Coleção FTD” (sigla
internacional que homenageava o Frère Théophane Durand) deram origem,
entre nós, à Editora FTD, atualmente bem expressiva no segmento de livros
didáticos. Os livros da "Coleção FTD” foram elaborados em português, a partir
de 1902 [...] e, em 1908, eles começaram a ser impressos pela Tipografia
Siqueira e eram distribuídos pela Livraria Francisco Alves. (RAZZINI, s/d. p. 2)

Um aspecto a respeito dos álbuns produzidos profissionalmente para
comercialização particular, ou seja, para compra pelos alunos, como é o caso dos álbuns de
professorandos, ou de formatura, deve-se ressaltar que, ainda que a intenção não seja a
preservação da memória institucional, os valores institucionais estão impressos nos retratos
e são ampliados pela padronização, criando referências da cultura escolar mediada pelo
comércio e pela técnica.

4.4.2. Álbuns artesanais produzidos na Escola Caetano de Campos
No que se refere aos álbuns produzidos artesanalmente no âmbito da escola,
possivelmente pelas próprias professoras e por outros servidores, interroga-se acerca das
condições de sua produção e das motivações que a nortearam. A sua produção parece ter
sido motivada pelo objetivo de registrar a história da escola e as práticas escolares, com a
função de arquivo e de salvaguarda dos fragmentos de sua memória.
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Dentre os 24 álbuns componentes do Acervo da Escola Caetano de Campos, 10
deles foram produzidos artesanalmente na própria escola, conforme quadro abaixo. Nesse
conjunto, é possível destacar: Álbum de Comemoração do IV Centenário de São Paulo,
Álbum Jardim da Infância, Álbum do Centro de Puericultura e o Álbum Jornal Nosso
Esforço. Esses 4 álbuns foram destacados nesta análise porque, embora apresentem
características comuns aos álbuns de produção artesanal, como será aqui analisado,
apresentam também aspectos peculiares que devem ser observados para a compreensão da
produção artesanal e dos objetivos que levaram à sua elaboração.
Quadro 6. Álbuns fotográficos produzidos artesanalmente na Escola Caetano de
Campos
Título do álbum

Ano

nº. de
páginas

1.

Álbum de Comemoração do IV
Centenário de São Paulo

1954

49

2.
3.
4.

Biblioteca Caetano de Campos
Jardim da Infancia
Jardim de Infância turmas de 1931

[1940]
s/d
1931

11
20
31

5.

Caetano de Campos Jardim da
Infância
Lembranças [Jardim da Infância]
Caetano de Campos [Álbum
Caetano de Campos Cinqüentenário
do falecimento]
“Nosso Esforço”. Órgão do Curso
Primário. Instituto de Educação.
“Caetano de Campos”

19571965
1957
1941

55

6.
7.

8.

28
12

[19361961]

29

Centro de Puericultura. Instituto de
Educação. S. Paulo – maio 933-934

19331934

22

10. Biblioteca Infantil Caetano de
Campos. Curso Primário. Instituto
de Educação “Caetano de Campos”

19331966

31

9.

Identificação do
estabelecimento que
produziu/comercializou o
álbum (artefato)
Léofer Artigas &
Villarmosa Rua Pero Neto
no. 11. Ponto final do bonde
Domin. de Morais São
Paulo – Industria Brasileira

Casa Stulze S.A. Fundada
em 1814. Rua Direita, 16.
S. Paulo. Caixa Postal,
[105]

Oscar Rudge Tel. 2-4245
2-8036
Cartona
Cartona
Cartão-Photo Nacional João
José Monegaglia Rua
Gusmões, 559 – São Paulo
Industria Brasileira. N. 32.
Casa Bernardi. Artigos
Photographicos. Rua São
Bento, 36. Phone 2-3588 –
S. Paulo
Cartão-Photo Nacional João
José Monegaglia Rua
Gusmões, 559 – São Paulo
Industria Brasileira. N. 32.
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Na obra A escrita da História, Michel de Certeau (2006) reflete acerca da
função da escrita. Para ele, a escrita configura-se como um discurso de separação entre o
passado e o presente. O corte é o postulado da interpretação, que se constrói a partir de um
presente e seu objeto, cujas divisões organizam as representações a serem reinterpretadas.
O corte, para ele, é voluntarista, pois se fundamenta numa triagem “entre o que pode ser
‘compreendido’ e o que deve ser esquecido para obter a representação de uma
inteligibilidade presente” (p. 16). Assim, ao analisar a composição dos álbuns fotográficos
à luz desse enfoque, percebe-se que, apesar da pretensa objetividade do registro fotográfico
assumido como “prova” do real e da ordem estabelecida nos álbuns, cronológica e
objetivamente, pautada nas identificações precisas, houve uma triagem, uma escolha dos
elementos que deveriam estar presentes na composição do álbum. Embora seja difícil
rastrear os elementos que eventualmente foram excluídos da seleção, é patente que houve
uma organização do material “bruto”. Há a constituição de um modus operandi que fabrica
‘cenários’ suscetíveis de organizar práticas num discurso hoje inteligível – aquilo que é
propriamente “fazer história” (Certeau, 2006, pp. 17-18).
Além disso, a própria experiência de produzir os álbuns pode ser considerada
como uma operação de fazer história, pois há deliberadamente a intenção de registrar os
fatos e de preservar a memória. Além disso, na Escola Caetano de Campos, embora em
alguns casos se perceba a participação direta dos alunos, a prática da composição dos
álbuns fotográficos parece ser orientada ou realizada pelos professores ou outros
profissionais da educação, por exemplo, a bibliotecária.
Em contraposição aos álbuns produzidos profissionalmente, esses são
caracterizados pela utilização de artefatos comprados em papelarias e armarinhos ou
confeccionados em páginas avulsas posteriormente encadernadas. O artefato apresenta,
assim, “tábula branca” na qual serão inscritas memórias, impressões, objetos, imagens, de
acordo com o olhar de quem o compõe com o objetivo de sua produção, e com as escolhas
concretizadas na sua organização. Lembre-se que, originalmente, album é um termo latino
que denominava as tábuas nas quais eram impressas as decisões dos pretores, a lista dos
senadores, etc.
Materialmente, os artefatos podiam ser adquiridos, e os álbuns, compostos de
acordo com diferentes objetivos e com diferentes conteúdos. Suas folhas eram de papel
cartão, amarradas à capa com cordão.
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Esses artefatos eram comercializados desde o século XIX. No entanto, o
desenvolvimento da técnica fotográfica e a ampliação da produção de fotografia amadora
geraram também a ampliação de demanda para álbuns vazios, para preenchimento
artesanalmente e na esfera privada11.
No Acervo da Escola Caetano de Campos foi possível identificar três empresas
que produziam e/ou comercializavam álbuns fotográficos em São Paulo na primeira
metade do século XX: Casa Bernardi, Léofer Artigas & Villarmosa e Cartona Cartão Photo
Nacional. Essa última parece ter mudado de chancela ao longo do tempo, ou, o que se
aponta como o mais provável, tivesse chancelas diferenciadas para os diversos tipos de
produção no ramo. O nome do dono da empresa, João José Monegaglia, aparece na
chancela dos álbuns fotográficos de formaturas, como no álbum de professorandos do
Instituto Pedagógico “Caetano de Campos” de 1932. Os álbuns da “Biblioteca Infantil
Caetano de Campos. Curso Primário. Instituto de Educação ‘Caetano de Campos” e do
“Jornal Nosso Esforço” foram compostos tendo como base um álbum da empresa Cartona
Cartão Photo Nacional, como foi possível identificar a partir de marca na contracapa dos
dois álbuns. A empresa foi fundada em 1927, por João José Monegaglia, filho de
imigrantes italianos.
No caso do álbum de Puericultura, o selo com a identificação do
estabelecimento comercial que produziu e/ou comercializou o álbum aparece fixado na
capa final, e há, inclusive, a inscrição de um número a mão que pode indicar o valor pago
pelo álbum.

11

No endereço eletrônico da empresa Cartona, afirma-se que, a partir da década de 1950, com a migração dos
fotógrafos profissionais para o varejo, houve demanda pelo álbum amador, o que fez com que a empresa
iniciasse um processo de expansão. A empresa Cartona ainda existe e continua a produzir álbuns
fotográficos. Em seu endereço eletrônico, apresenta histórico da empresa. Disponível em:
http://www.cartona.com.br/historico.asp Acesso em 29/1/2013.

265

Imagem 110: Álbum do Centro de Puericultura. Instituto de Educação. S. Paulo – maio 1933-1934

Nos álbuns compostos artesanalmente, inclusive as capas eram identificadas
manualmente. No álbum do Jornal Nosso Esforço, por exemplo, há uma apresentação bem
definida, composta pela capa, com a identificação do assunto ao qual o álbum se destina:
“Nosso Esforço’/órgão do curso primário/Instituto de Educação/Caetano de Campos”. Essa
inscrição está cuidadosamente distribuída na capa e há indícios da sua produção artesanal,
pois se verifica que houve a intenção de inscrever a palavra Caetano na mesma linha de
Instituto de Educação. Embora a palavra esteja na linha abaixo, compondo o nome da
instituição, “Caetano de Campos”, na linha acima aparecem vestígios de que ela havia sido
ali escrita.
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Imagem 111: Capa do Álbum do Jornal Nosso Esforço.

Como as capas eram de cor escura, as identificações manuais geralmente eram
realizadas utilizando tinta branca. As capas dos 10 álbuns artesanais da Escola Caetano de
Campos seguem esse padrão, com exceção da capa do Álbum do Jardim de Infância, que
foi revestida com um tecido bordado.
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Imagem 112: Capa do Álbum Jardim da Infância s/d.

Na capa do Álbum do Jardim da Infância, a identificação é tanto pela inscrição
verbal quanto pela pictórica. O bordado identifica o prédio construído para abrigar o
Jardim da Infância, reconhecido pelas pessoas que conhecem o prédio ou sua imagem
reproduzida por fotografias.
No que se refere à quantidade de páginas, não há regularidade. Nos álbuns
produzidos artesanalmente, em contraponto aos de produção profissional, nem sempre
todas as páginas são preenchidas. Essa aparente incompletude deve ser analisada a partir
das condições de produção. Esse tipo de álbum é produzido basicamente de duas formas,
no que se refere à perspectiva temporal: num único momento, coligindo material e
reminiscências, ou em vários momentos, acompanhando a realização das atividades e
efemérides ligadas àquela temática, como exemplo, a prática educativa do Jornal Nosso
Esforço. As páginas em branco sugerem que estão prontas para o devir. No entanto, é
preciso lembrar que também podem sugerir abandono. O artefato comprado para ser
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preenchido é composto por uma quantidade de páginas padronizadas que frequentemente
não coincide com a quantidade de material disponível e com a composição artesanal.
Os álbuns vazios comercializados para preenchimento privado ou institucional
e artesanal eram compostos de páginas em papel cartão, para oferecer um suporte menos
flexível às fotografias e permitir o manuseio de modo a não desgastá-las tão rapidamente.
As páginas em papel cartão também permitiam a colagem de outros materiais, tais como
jornais, legendas, textos12.
Nesse sentido, para Armando Silva (2008), os álbuns não são, portanto,
arquivos exclusivamente de fotografias. Para o autor,
Nele (álbum) incluem-se outros objetos, também visuais, mas nem sempre de
natureza fotográfica. Ou seja, o álbum e, de forma literal, um livro aberto, não
só porque está disposto a receber o que vier no futuro, mas porque nele entram
diferentes objetos, da mais variada natureza, que se mesclam às fotos, dando
abertura a um sentido de interação entre seus usuários, mesmo quando, em
geral, esses objetos fazem parte do que chamamos “matéria do álbum”. Embora
essa substância material afete o álbum, a diferenciam do relato visual como fato
literário (SILVA, 2008, p. 64).

De fato, muitas vezes podem-se encontrar objetos inseridos nos álbuns,
acompanhando as fotografias. No entanto, no conjunto dos álbuns da Escola Caetano de
Campos esses objetos restringem-se a materiais escritos, tais como noticias de jornais e
programação de eventos. No Álbum do Jornal Nosso Esforço há, inclusive, exemplares do
próprio jornal, notícias de jornais da grande imprensa sobre o jornal escolar e da
programação das efemérides relacionadas ao jornal, como o Jubileu de Prata comemorado
em 1961.
Desse modo, diante dessa perspectiva teórico-metodológica outras questões se
apresentam, tais como a relação das fontes fotográficas com as demais fontes documentais.
Entendido como resultado de um conjunto de variáveis e com protocolos de
inteligibilidade que exigem informações externas, tal como preconiza Boris Kossoy
(2001), o entrecruzamento da fotografia com outras fontes documentais é imprescindível
para esclarecer aspectos a respeito de sua composição e das informações que ela engendra.
Nos álbuns, essas outras fontes documentais podem estar presentes no próprio álbum,
compondo portanto um todo que amplia o potencial informativo da fotografia. A inserção
12

A prática de colar outros objetos além das fotografias nos álbuns é observada também nos álbuns de
família cf. SILVA, Armando. Álbum de família: a imagem de nós mesmos. Trad. Sandra Martha Dolinsk.
São Paulo: Editora SENAC São Paulo: Edições SEC SP, 2008.
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de outros materiais além de fotografias é uma característica marcante dos álbuns
artesanais.

4.4.2.1. Álbuns com temáticas de práticas escolares
No que diz respeito à temática, os álbuns compostos artesanalmente na Escola
Caetano de Campos podem ser divididos em dois grupos: os relativos às práticas escolares
e os relativos às efemérides. É preciso ressaltar que essa divisão foi aqui operada no
sentido de evidenciar algumas particularidades desses álbuns, mas não restringem seu
objetivo. O Álbum do Jornal Nosso Esforço, por exemplo, apresenta a prática escolar de
composição de jornal e também a preocupação em documentar os aniversários do jornal.
Podem-se identificar como pertencentes ao primeiro grupo os seguintes álbuns:
“Nosso Esforço”. Órgão do Curso Primário. Instituto de Educação. “Caetano de Campos”,
Biblioteca Caetano de Campos, Jardim de Infância turmas de 1931 e Jardim da Infância,
s/d.
Como as páginas eram apresentadas vazias, a composição acompanhava a
vontade e os objetivos daquele que organizava o álbum, tendo como elementos norteadores
as dimensões das páginas e das fotografias a serem nelas fixadas. Além disso, como na
primeira metade do século XX as fotografias apresentavam tamanhos diferenciados, não
era possível fixar os lugares onde elas deveriam ser inseridas. Assim, os álbuns vazios
eram geralmente acompanhados de um conjunto de cantoneiras para fixar as fotografias
nas páginas. Além da possibilidade de mobilidade que as cantoneiras ofereciam (eram
coladas estrategicamente nas páginas), apresentavam ainda a vantagem de não danificar as
fotografias que nelas eram encaixadas. A partir dessa característica, podia-se ver, quando
necessário, o verso das fotografias, desencaixando-as das cantoneiras. Apesar do uso
amplamente disseminado das cantoneiras, observou-se que os álbuns artesanais também
eram compostos a partir da colagem das fotografias em suas páginas. As cantoneiras
também podiam ser utilizadas para fixar as legendas, como no álbum do Jardim de Infância
de 1931.
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Imagem 113: Página do Álbum do Jardim de Infância turmas de 1931.

Quando as fotografias eram coladas sem o uso das cantoneiras, geralmente
eram decoradas com molduras desenhadas a mão. As molduras eram desenhadas imitando
os clichês tipográficos dos álbuns profissionais e recorrendo aos dotes artísticos de
docentes e alunos.
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Imagem 114: Página do Álbum da Biblioteca Caetano de Campos, [1940].

Com relação ao Álbum do Jardim da Infância, embora não tenha sido possível
identificar o período no qual foi composto, a sua análise aponta para sua caracterização
como uma homenagem a uma determinada mulher que teria vínculos com o jardim de
infância. Essa mulher, no entanto, também não foi identificada. Tal objetivo é anunciado
em uma das charadas13 apresentadas no fim do álbum, visando identificar a homenageada:
“Foi este álbum preparado com calma beneditina para fazer-lhe um agrado”.

13

O termo “charada”, aqui, denota a possível obtenção de uma informação por meio da decifração ou
entendimento de algumas de suas partes, ou de pistas. Denota, também, achar a resposta para algum
problema, para dirimir uma dúvida (Dicionário Houaiss). Esclarece-se que este termo foi adotado nesta
análise por ausência de outro específico e devidamente explicitado na documentação.
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Imagem 115: Charadas. Álbum do Jardim da Infância s/d.

Um dos indícios que podem levar ao período em que este álbum foi composto é
a assinatura de Paim na página das charadas. Como foi visto no Capítulo 1, Paim foi um
aluno da escola que contribuiu, enquanto estudava na instituição, com publicações da
escola. Posteriormente, quando se tornou artista conhecido, continuou a contribuir.
A “calma beneditina” pode ser constatada pela aplicação de técnicas de
bordado, colagem, desenho e dobradura, utilizadas para decorar as páginas do álbum e
emoldurar as fotografias que o compõem. Dentre o conjunto de álbuns artesanalmente
constituídos na Escola Caetano de Campos, só esse apresenta outras técnicas além do
desenho. Em algumas páginas do álbum há duas fotografias, e não apenas uma, e, ou a
página está decorada, ou há molduras para ambas as fotografias. Observa-se ainda que,
embora haja no álbum repetição da técnica (colagem, desenho, bordado), não há nenhum
caso de repetição do motivo, não há molduras idênticas.
Na página do álbum reproduzida abaixo, a técnica utilizada é mista: bordado,
desenho e pintura. Foi realizado um desenho base para o bordado, que foi posteriormente
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preenchido com pintura, obtendo-se um efeito de vitral. Essa elaborada moldura foi
destinada a uma fotografia de um aspecto da área externa do prédio do Jardim da Infância.

Imagem 116: Página do Álbum do Jardim da Infância s/d.

As práticas pedagógicas são reveladas, entre outros elementos, pelo uso das
mencionadas técnicas características do trabalho no Jardim de Infância.
O Guia para as jardineiras, elaborado a partir das proposições de Froebel14, e
publicado em 1897 na Revista do Jardim da Infância, publicação da Escola Caetano de
Campos, propunha a utilização de diversos materiais para o desenvolvimento de atividades
infantis. Os chamados “dons” de Froebel englobavam a realização de desenhos e
disposição de materiais de modo simétrico e ordenado, e recortes, como no caso da página
do álbum do Jardim da Infância abaixo reproduzida:

14

O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) foi o fundador do primeiro Jardim de Infância. Defendia um
ensino por meio da prática.
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Imagem 117: Página do Álbum do Jardim da Infância s/d.

Essa moldura parece ter sido confeccionada com base no 14º. Dom de Froebel,
que é o da tecelagem, descrito como:
A tecelagem, que é a occupação relativa a este dom, contribue notavelmente
para o desenvolvimento physico e mental das crenças e, além disso, é um dos
exercícios que ellas mais apreciam. [...] O material empregado para estas
occupações consta de folhas de papel cortadas em fitas, como se vê na prancha
n. 1, agulhas de metal e fitas de papel. A occupação correspondente consiste em
tramar as fitas de papael atravez da urdidura, de modo que as fitas de que esta se
compõe ficam ora collocadas acima, ora abaixo da trama, conforme o modelo.
(Revista do Jardim da Infância, II vol. 1897, pp. 317-318)

Na Revista do Jardim da Infância os dons de Froebel são apresentados em
exemplos e pranchas com orientações para a sua realização.
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Imagem 118: Prancha do 14º. Dom. Revista do Jardim da Infância, 1897.

Além das práticas pedagógicas, o álbum pode remeter às relações sociais que o
jardim de infância estabelecia, pois a homenageada aparece nas fotografias elegantemente
trajada, o que pode indicar seu status social. Além disso, nas charadas, uma das expressões
utilizadas para caracterizá-la é “nobre dama”.
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Imagem 119: Álbum do Jardim da Infância s/d.

Alguns outros termos, tomados como pistas, como quis que o fosse quem
compôs o álbum, indicam que a homenageada pode ser uma ex-aluna da escola que “floriu
no jardim”, pois, “falam estas folhas singelas de sua infância peregrina”, e o álbum
“rememora o seu tempo de menina”. Ginzburg afirma que a postura metodológica aqui
adotada “[...] pressupõe o minucioso reconhecimento de uma realidade talvez ínfima, para
descobrir pistas de eventos não diretamente experimentáveis pelo observador” (2007, p.
153).
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[...] os dados dão sempre dispostos pelo observador de modo tal a dar lugar a
uma sequência narrativa, cuja formulação mais simples poderia ser “alguém
passou por lá”. Talvez a própria idéia de narração tenha nascido pela primeira
vez numa sociedade de caçadores, a partir da experiência da decifração das
pistas (GINZBURG, 2007, p. 152).

Na página na qual estão as charadas para identificação do nome da mulher
homenageada é possível coletar algumas pistas acerca de sua personalidade e de sua
vinculação com a escola. Observa-se também que, assim como as demais páginas do
álbum, esta é ornamentada artesanalmente com bordados nas molduras separando as
charadas.
Desse modo, “reconstituir o vivido” pode, inclusive, ultrapassar os limites
cronológicos, pois, nesse caso, as fotografias são contemporâneas à composição do álbum,
uma vez que nela a pretensa ex-aluna aparece já adulta no espaço do prédio do jardim de
infância, acompanhada de um homem que também não pode ser identificado, mas que,
como uma das hipóteses plausíveis, poderia ser o então diretor da escola.
Na última página do álbum há um envelope colado que parece ter sido
destinado a guardar a resposta das charadas, apresentando o nome da mulher
homenageada; no entanto, o envelope encontra-se vazio, acrescentando assim mais uma
lacuna ao desafio de análise deste álbum, deste caso excepcional.
Não foi possível precisar a data em que o álbum foi produzido nem a data em
que as fotos que o compõem foram realizadas. A data representa um dos dados de
identificação mais relevantes de um documento histórico, no entanto, objetiva-se aqui
demonstrar que, mesmo sem essa informação, é possível explorar o documento.
Seguramente, as fotos são das primeiras décadas do século XX.
As fotografias registram aspectos internos e externos do prédio do Jardim de
Infância, detalhes arquitetônicos. Entretanto, um fato que chama a atenção é que o prédio
encontra-se vazio. Não há móveis, objetos ou alunos. Há indícios de reforma ou
construção: escadas, sujeira, terra revolvida. Ou, ainda, seriam estes os últimos registros do
prédio do jardim de infância já desocupado, antes de sua demolição em 1939? Uma
tentativa de homenagear essa mulher e de registrar o espaço em que foram vividos muitos
momentos de sua infância e da infância de tantas outras crianças e que, agora, estaria
prestes a desaparecer? Sabe-se que essa é uma das funções da fotografia: registrar,
cristalizar imagens de pessoas e espaços que deixaram de existir.
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Mais uma questão se formula: por que o álbum permaneceu na escola, se foi
produzido como um presente individual para uma determinada pessoa? Houve uma
cerimônia para a entrega? O álbum chegou às mãos da homenageada e foi posteriormente
doado à escola, para permanecer como parte de sua memória?
Neste álbum há uma história, narrada de modo aparentemente excepcional, mas
inegavelmente com elementos que a constituem como tal. Assim como reconheceu
Ginzburg que O queijo e os vermes não se limita a reconstruir uma história individual
(2007, p. 264), este álbum também conta uma história que não é só a da homenageada, pois
pode revelar a relação que a escola mantinha com ex-alunos, por exemplo.
O Álbum Jardim da Infância apresenta um desafio analítico, pois, embora
apresente pistas, indícios, ou, como quer Ginzburg, rastros, suas lacunas, ausências e
obstáculos à identificação são marcantes e significativos.
[...] podia traduzir-se num relato capaz de transformar as lacunas da
documentação numa superfície uniforme. Podia, mas evidentemente não devia:
por motivos que eram ao mesmo tempo de ordem cognitiva, ética e estética. Os
obstáculos postos à pesquisa eram elementos constitutivos da documentação,
logo deviam tornar-ser parte do relato [...] No caso do O queijo e os vermes esses
obstáculos eram as hesitações e os silêncios de Menocchio diante das perguntas
dos seus inquisidores. Desse modo, as hipóteses, as dúvidas, as incertezas
tornam-se parte da narração; a busca da verdade tornava-se parte da exposição da
verdade obtida (e necessariamente incompleta). (2007, p. 276)

Fundamentando-se nessa perspectiva teórica, a intenção aqui não é completar
esses lapsos e apresentar a história dessa mulher ou, mais próximo à temática educacional,
de sua trajetória escolar, mas analisar justamente as omissões e os obstáculos como
elementos constitutivos desse documento e das séries nas quais ele se insere: a de álbuns
fotográficos escolares e a de álbuns fotográficos da Escola Caetano de Campos.
Retomando os elementos compositivos dos álbuns artesanais, as legendas eram
inscritas a mão nas próprias páginas dos álbuns, ou datilografadas e coladas abaixo das
fotografias.
Nos álbuns fotográficos, o tipo de legendas mais comum é o de identificação
do lugar, da data e das pessoas retratadas. Nos álbuns, a relação texto imagem é invertida,
pois, enquanto nos textos jornalísticos, por exemplo, as imagens são frequentemente
utilizadas apenas para ilustrar as notícias relatadas nos textos e para tornar a leitura mais
agradável e o texto mais atraente, identificadas por exíguas legendas de identificação, nos
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álbuns fotográficos o foco são as imagens, e as legendas são apenas formas de registrar os
dados relativos àquela imagem para evocar a lembrança posteriormente ou para as
gerações futuras, tanto nos álbuns de família quanto nos escolares.
Componente indissociável da fotografia, a legenda possibilita a identificação e
caracteriza-se como um protocolo de leitura para a fotografia. Ao olharmos uma imagem,
uma fotografia, primeiramente percebemos o registro imagético, e só depois lemos sua
legenda. Entretanto, após a leitura retornamos o olhar à imagem, agora impregnada pela
informação obtida, o que modifica o sentido inicial de nossa percepção.
Michel de Certeau menciona a dimensão ampla da idéia de legenda como
forma de leitura.
Código anônimo, a informação inerva e satura o corpo social. Desde a manhã
até a noite, sem pausa, histórias povoam as ruas e os prédios. Articulam nossas
existências ensinando-nos o que elas devem ser, ‘cobrem o acontecimento’ ou
seja, fazem deles as nossas legendas (legenda: aquilo que se deve ler e dizer)
(CERTEAU, 1997, p. 287).

Nesse sentido, pode-se inferir que, no que se refere aos álbuns fotográficos, a
legenda e a dimensão narrativa são completadas pelo enredo que os artífices, ou seja, as
pessoas que estiveram presentes nos momentos registrados nas fotografias dos álbuns,
relatam ao folhear as suas páginas.
Nos álbuns dedicados às práticas escolares a perspectiva narrativa fica evidente,
como no Álbum das turmas do Jardim da Infância de 1931. Neste álbum as legendas
narram a ordem das atividades e as fotografias mostram as imagens dessas atividades de
modo narrativo e descritivo. A dinâmica da ação é revelada também pelo uso de gerúndio
nas legendas: “Tirando a água do aquário/ Carregando o balde cheio d’água/ Enchendo o
aquário”. As legendas das demais fotografias deste álbum seguem esse estilo de escrita. As
fotografias aparentemente não são posadas, e mostram as crianças realizando as atividades
do Jardim da Infância.
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Imagem 120: Página do Álbum do Jardim de Infância turmas de 1931.

Michel de Certeau define assim a legenda, expandindo seu significado para
toda a sociedade, e não somente para a leitura de imagens. Esse pode ser um movimento
circular, se se considerar que a fotografia é o registro técnico da sociedade. Para ele, no
entanto, a legenda é, sim, aquilo que se deve ler, mas também aquilo que se pode ler.
A legenda é, portanto, um recorte dentro do recorte, pois a fotografia já é, em si,
um aspecto do real. Além disso, há que se considerar que o olhar é perspectivado, ou seja,
constrói os limites da vontade de ver, o real da visibilidade. Assim, a legenda pode
transformar a imagem de acordo com o texto que a inscreve.
No Álbum do Jornal Nosso Esforço, na primeira página um texto datilografado
e colado apresenta o jornal a partir da sua criação. O texto é intitulado “Nosso Esforço: sua
fundação – sua vida”, e ainda se refere ao processo que culminou na escolha do nome do
jornal, por meio de eleição realizada nas duas primeiras edições.
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As legendas reforçam e podem inclusive viabilizar o caráter narrativo e
cronológico dos álbuns. Alguns dos álbuns anunciam, na identificação das capas, o recorte
cronológico que enfocam, como o Álbum do Centro de Puericultura: 1933-1934. Em
outros álbuns, como o da Biblioteca Infantil e o do Jornal Nosso Esforço, esse caráter
narrativo focado na cronologia fica muito evidente. Ao folhear as páginas desses dois
álbuns, percebe-se claramente a linearidade cronológica e os objetivos, que parecem ter
sido: produzir um registro da história da biblioteca e das atividades que ela sediou ou
promoveu, e produzir uma história do jornal e de sua trajetória.
Essa perspectiva cronológica linear do álbum do Jornal Nosso Esforço pode ser
observada também na apresentação dos nomes dos “jornalistas” de cada ano, a partir de
1941 até 1961. O registro dos grupos de jornalistas por ano é interrompido apenas pelo
registro das efemérides relativas à história do jornal, devidamente inseridos na cronologia.
Além das festas de encerramento do ano, como a de 1939, há o registro dos aniversários de
10 anos e de 20 anos do jornal, respectivamente em 1946 e 1956, e do Jubileu de Prata, em
1961.
Como foi já discutido, um álbum pode ser elaborado ao longo do tempo, como
forma de registro, ou a posteriori, mantendo o princípio de completude e o olhar
panorâmico e distanciado do objeto temático enfocado. Não foi possível precisar a data em
que o álbum do Jornal Nosso Esforço foi produzido. Sua análise aponta para a classificação
híbrida, e percebe-se que há uma perspectiva panorâmica, buscando narrar a trajetória do
jornal desde a sua criação até um momento específico, quando ele foi apresentado.
Percebe-se também que, posteriormente, ele continuou a ser acrescido de fotos e de
informações.
Nos registros do Jubileu de Prata do jornal, em 1961, evento amplamente
documentado no álbum, com 18 fotografias, em três delas o álbum aparece na mesa do
bolo, cuidadosamente arrumada com flores (ver Imagens 86, 87 e 88). Assim, seria
possível inferir que ele estivesse sendo apresentado pela primeira vez. Nessa perspectiva, o
álbum teria sido produzido em 1961; no entanto, não há nada que comprove essa hipótese.
Depois do registro do Jubileu de Prata, seguem-se, nas demais páginas do álbum, recortes
de jornal e documentos desde 1939. Os recortes de jornal são de artigos publicados na
grande imprensa sobre a escola e sobre o jornal.
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Neste álbum há uma história narrada de modo aparentemente excepcional, mas
inegavelmente com elementos que a constituem como tal. Conta-se a história de uma
prática pedagógica, o jornal, a história da própria escola e também as histórias de
professores e alunos, e a relação que a escola mantinha com ex-alunos e com a imprensa.
Na análise do Álbum do Jornal Nosso Esforço, verifica-se uma ordem lógica e objetiva,
característica do sentido narrativo peculiar aos álbuns fotográficos como gêneros de
“escrita” da História. Além disso, a própria experiência de produzir os álbuns pode ser
considerada como uma operação de fazer história, no sentido em que Michel de Certeau
(1982) postula, pois há a intenção de registrar os fatos.
Assim, explorar a particularidade do Álbum do Jornal Nosso Esforço significa
percebê-lo como representativo de uma prática escolar, no sentido em que integra a cultura
escolar, mas também pedagógica, pois era aparentemente realizada com a participação dos
alunos que, nesse processo, “aprendiam” a importância de se preservar a memória das
atividades realizadas na escola para compor a sua história e uma das formas de fazer isso.
Com relação aos fotógrafos, apesar da composição artesanal, há, entre as
fotografias componentes desse tipo de álbum, a identificação de fotografias de autoria de
fotógrafos profissionais, como é possível visualizar no Quadro 7.
Além dessa indicação, há outras referências em fotografias dos álbuns do
Acervo da Escola Caetano de Campos que identificam registros fotográficos de atividades
da escola cujos responsáveis foram fotógrafos profissionais.
Em diferentes momentos, diferentes fotógrafos e estabelecimentos fotográficos
foram provavelmente contratados para produzir registros das atividades realizadas nas
escolas ou de suas efemérides. Assim, embora se tenha percebido, a partir da análise do
conjunto do acervo fotográfico da escola, a preocupação com o registro das atividades
realizadas na escola para a preservação de sua memória, também foi possível perceber que
não havia regularidade quanto à autoria dos registros.
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Quadro 7. Fotógrafos e estabelecimentos fotográficos identificados no verso de
fotografias que compõem álbuns com características artesanais
Título do álbum

Centro de Puericultura Instituto de
Educação S. Paulo – maio 933-934

Fotógrafo ou estabelecimento
fotográfico/nome fantasia

Endereço

Jorge Bosányi phototechnico

Rua Porto Seguro, 1 – Casa
8 Phone, 4-1099 São Paulo

Foto Cloretti (sic)

Avenida S. João – 239 São
Paulo

Photo Silva

R. Direita, 2-E – S. Paulo

Laboratório Tom - Bom
Tucci
Photographia Frussa

Álbum da Biblioteca Infantil 19371966

Agencia Nacional S. Paulo

Álbum da Biblioteca Infantil [1940]

Foto Arte E. Frussa

Largo do Arouche n. 90 S.
Paulo Phone, 6-6121

Lgo. do Arouche, 428.
Fone 5-6121 S. Paulo

Os elementos que indicam o caráter profissional desses fotógrafos são: a
indicação do endereço, provavelmente do estabelecimento comercial ao qual estão
vinculados ou que mantêm, e a identificação da autoria com marcas.
Outro tipo de registro presente em fotografias do acervo apresenta
características amadoras.
Helouise Costa (1993, p. 78) menciona que foi a partir de 1925, na Alemanha,
que houve o lançamento da câmera Leica, de formato e peso reduzido, com objetivas
intercambiáveis, filme de rolo de 36 poses e possibilidade de supressão do uso do flash.
Embora a autora se refira ao impacto dessas transformações técnicas na autonomia da
fotografia, em relação ao texto na imprensa e no surgimento do fotojornalismo, há que se
mencionar que elas causaram também a intensificação da fotografia amadora.
Antes disso, mas ainda na década de 1920, o movimento fotoclubista no Brasil
evidencia a atuação de fotógrafos amadores. Fundado em 1923, por um grupo de
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fotógrafos amadores, o Photo Club Brasileiro, sediado no Rio de Janeiro, representou a
consolidação do fotoclubismo no país, devido à sua abrangência espacial e temática.
Tornou-se referência para a prática fotográfica em todo o Brasil (Abdala, 2003).
No que se refere ao Acervo da Escola Caetano de Campos, nos álbuns com
características artesanais há indicações, em algumas fotografias, de que parecem ser de
fotógrafos amadores. Essas identificações foram feitas no verso das fotografias, a mão,
provavelmente pela pessoa ou pessoas responsáveis pela composição dos álbuns. Devido
ao fato de se verificar certa regularidade na letra, acredita-se que essas inscrições tenham
sido realizadas pela professora Iracema da Silveira, responsável pela Biblioteca Infantil.
No registro do 10º. aniversário do Jornal Nosso Esforço, em 1946, há uma
fotografia com a seguinte legenda: “Vemos nessa fotografia, tirada pelo Snr. Silvio
Ribeiro, ao lado de Da. Iracema e Da. Cecília os jornalistas: Ilka E. Laurito e Braz A.
Gravina e os alunos-bibliotecários: Odete Pereira, Maria Cecília de Castro Barra, Maria do
Carmo de Castro Barra, Newton Deleo de Barros e Jair M. Sansone”.
A segunda ocorrência de identificação de autoria de fotografias do álbum do
Jornal Nosso Esforço também foi no registro do 10º. aniversário do jornal. No verso de
várias fotografias há a inscrição: “fotografia tirada por D. Odila”. A forma da inscrição,
omitindo o sobrenome, sugere familiaridade com a responsável pelas fotografias. Além
disso, em uma das legendas de outra fotografia do evento D. Odila aparece identificada na
legenda como uma das pessoas fotografadas no grupo. Desse modo, D. Odila pode ser uma
das professoras da escola, ou mesmo a mãe de um dos “jornalistas” que doou para a escola
as fotografias, no entanto não foi possível averiguar esse dado.
Na década de 1940, as máquinas fotográficas já haviam se popularizado. A
Kodak, empresa fundada em 1888 por George Eastman, inventor do filme fotográfico, teve
significativa importância no processo de popularização da fotografia, tanto no sentido de
viabilizações técnicas, quanto na propaganda. Lançou o slogan: “Você aperta o botão, nós
fazemos o resto”. Desse modo, a empresa propunha tirar o trabalho de revelação daquele
que se dispunha a fotografar, ampliando assim o número de pessoas que se aventuravam a
capturar imagens.
Pode-se concluir que os álbuns fotográficos produzidos artesanalmente na
Escola Caetano de Campos catalisam duas práticas pedagógicas desenvolvidas na escola: a
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confecção de álbuns fotográficos e as práticas neles registradas, por exemplo, a produção
de um jornal escolar – Jornal Nosso Esforço – e as práticas do Jardim da Infância.
Como são assuntos específicos e particulares da escola, a confecção artesanal
dos álbuns, devido à familiaridade com a temática tratada, permite garantir a caracterização
detalhada e adequada das legendas. Além disso, registra e preserva aspectos da própria
cultura escolar. A análise suscitou questões que ultrapassam sua materialidade e que
incidem sobre suas condições de produção e sobre a própria cultura escolar.
Nesse sentido, foi possível verificar uma clara intenção de registro das
realizações e iniciativas da escola para preservação da memória dos trabalhos nela
desenvolvidos e daqueles que os promoveram. Esses álbuns fotográficos representam,
assim, artefatos de memória escolar de atividades realizadas e de momentos relevantes na
história da escola e de seus artífices.

4.4.2.2 Álbuns com temáticas de efemérides e comemorações
Os álbuns que podem ser identificados tendo como temática principal alguma
efeméride relacionada à escola são: Álbum de Comemoração do IV Centenário de São
Paulo, Caetano de Campos [Álbum Caetano de Campos Cinquentenário do falecimento],
“Nosso Esforço”. Órgão do Curso Primário. Instituto de Educação. “Caetano de Campos”,
Biblioteca Infantil Caetano de Campos. Curso Primário. Instituto de Educação “Caetano de
Campos” 1933-1966.
Esse tipo de álbum também é marcado pela narrativa e pela contextualização,
por exemplo, Álbum do Cinquentenário do falecimento de Caetano de Campos, que é
iniciado com o seu retrato, seguido de fotografias do Museu Caetano de Campos, ou seja,
do espaço dedicado à sua memória na escola, e só depois dessas são inseridas as
fotografias do evento comemorativo, com sessão no auditório da escola.
O Álbum da Biblioteca Infantil, composto por registros fotográficos da
trajetória histórica da biblioteca da Escola Caetano de Campos no período de 1937 a 1966,
também é iniciado com a apresentação do espaço físico da biblioteca. Seguindo uma das
características dos álbuns artesanais, é completado por recortes de jornais e programas de
eventos realizados na Biblioteca durante o período anunciado no título. Percebe-se que o
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álbum foi produzido por Iracema da Silveira, bibliotecária responsável pela Biblioteca
Infantil da Escola Caetano de Campos entre 1936 e 1966, quando se aposentou.
Desse modo, os álbuns podem ser dedicados inteiramente a uma comemoração,
ou englobarem comemorações, como é o caso do Álbum do Jornal Nosso Esforço. Este
álbum também é iniciado com uma contextualização desde a criação do jornal. Na primeira
página há um texto datilografado e colado que apresenta o jornal a partir da sua criação. O
texto, intitulado “Nosso Esforço: sua fundação – sua vida”, afirma que o jornal foi criado
por sugestão de Carolina Ribeiro, diretora da Escola Primária do Instituto Caetano de
Campos de 1935 a 1948. O texto ainda se refere ao processo que culminou na escolha do
nome do jornal por meio de eleição realizada nas duas primeiras edições.
Na página seguinte, outro texto acompanhado de edições do jornal coladas na
página do álbum faz alusão à perspectiva histórica: “E desde então, ele tem sido a ‘menina
dos olhos’ de seus pequenos leitores. Sucederam-se as gerações de alunos no Curso
Primário e ele continuou acompanhando e registrando o que tem sido a vida da escola”.

Imagem 121: Página do Álbum do Jornal Nosso Esforço.
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Composto com base em uma perspectiva cronológica linear, o álbum apresenta,
a partir de 1941 até 1961, os nomes dos jornalistas de cada ano. Os alunos que se dedicam
a elaborar o jornal são denominados “jornalistas”.

Imagem 122: Jornalistas de 1942 e jornalistas de 1943. Página do Álbum do Jornal Nosso Esforço.

Retomando a análise da composição norteada cronologicamente, o registro dos
grupos de jornalistas por ano é interrompido apenas pelo registro das efemérides relativas à
História do jornal. Além das festas de encerramento do ano, como a de 1939, devidamente
registrada com fotos e textos; há o registro dos já mencionados aniversários de 10 anos e
de 20 anos do jornal, respectivamente em 1946 e 1956.
O Jubileu de Prata do Jornal Nosso Esforço, comemorado em 1961, mereceu
amplo destaque no álbum. O destaque a essa efeméride pode ser dimensionado pela
quantidade de fotografias do evento constantes no álbum: o álbum é composto por 37
fotografias e, destas, 18 são do Jubileu de Prata. Desse modo, foi o evento que mais teve
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espaço no álbum. As comemorações dos aniversários do jornal eram organizadas a partir
de programações que, devido ao fato de terem sido inseridas no álbum, possibilitam
compreender a dimensão auferida ao jornal no âmbito da escola.
Nos álbuns comemorativos a organização cronológica parece ficar mais
evidente, e as indicações das balizas temporais, mais claras, pois nesses casos a indicação
das datas é fundamental.
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