
SIGNOS DA MULHER CIVILIZADA: a fotografia escolar como objeto da 
arquivologia 

 
Ramsés Nunes e Silva1  

Vitória Gomes de Carvalho2  
Universidade Estadual da Paraíba 

 
Introdução  

 

As reflexões que apontam para a sempre pertinente necessidade de pensar a imagem 

como objeto investigativo, e também como representação social e cultural, continuam 

pertinentes. Tomam hoje, segundo Meneses (2004, p.23) importantes espaços de investigação 

dos quais se depreendem os acervos fotográfico-escolares, como matéria prima de inquirição. 

Inclusive junto ao debate sobre a usabilidade e pertinência que se pode almejar, para as áreas 

do conhecimento dedicadas à guarda e reflexão sobre a preservação documental-escolar. 

Entre elas a História da educação e a Arquivologia. 

 Particularmente, acervos fotográficos que possam nos apresentar o universo do ensino, 

a partir de seus símbolos e protagonismos discentes e docentes. A imagem fotográfica é afinal 

de um tempo e lugar do passado. Constituída enquanto fonte histórica, portanto (LE GOFF, 

1990). Espécie de janela impressa de um outro tempo. Como um monumento que se quer 

fazer histórico a partir dos signos de um dado passado minimamente revelado, em câmara 

escura. Todo ele distante, posto que num outro lugar e espaço, entretanto factível de ser 

acessado a partir de seus vestígios. Inclusive vestígios fotográficos. Tais como já nos 

apontavam na área de arquivologia Miguel (1993, p.), Camargo (1994), Silva (1998) e 

Lacerda (2011). 

Se levarmos em conta uma grande e especial gama de informações, discursos e 

intencionalidades atreladas a imagem dos espaços escolares, podemos inquirir o passado a 

partir de vestígios particulares, numa sociedade cada vez mais desassociada de suportes 

impressos, tais como o papel. 

Daí pensando a fotografia em seus mais antigos aspectos físicos, no qual atuavam/atuam 

discursos atrelados a setores sociais, profissões, categorias trabalhistas e especialmente 

relações de gênero. Essa ultima disposição, fortemente apresentada ao leitor como uma 

espécie de mergulho nos sentidos dados a escola, tanto por quem a vivenciava na condição de 

aluno(a), quanto de professor na tessitura do jogo de aproximações que se revelavam. 

                                                      
1 Professor do curso de Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba, Campus V.  
2 Graduanda em Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba, Bolsita PIBIC, Cota 2017-2018 
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Notadamente a partir dos ícones e documentos imagéticos. Exercício que nos permite assumir 

a impossibilidade de resgatar plenamente sentidos, nessa história que se apresenta em 

migalhas (DOSSE, 2010), mas também creditar à representação da instrução feminina pela 

imagem, uma função social escolar que se revelava reiteradamente. 

Destarte é impreterível discorrer sobre de que forma a fotografia enquanto aparato 

normativo atuou na feitura de uma preocupação dos agentes escolares e administrativos com 

a representação das instituições educacionais; assim como a respetiva guarda de fotografias de 

eventos; aparatos pedagógicos e instituicionais, e a apresentação de discentes dentro de 

convenções específicas do ato de ser fotografado. Especialmente em ambiente escolar. 

Fenómeno efetivamente ligado a um processo civilizatório, nas palavras de Elias (1994), que 

no início do século XX muito tinha de disciplinarização do corpo feminino, no espaço 

instrucional. Estes últimos eventos caros posto que construíram, inadvertidamente, tipologias 

documentais pelas quais nos interessamos e do qual a Arquivologia e a História da Educação, 

são convergentes enquanto áreas de investigação.  

Nossa pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto de PIBIC 3, e do GEPHEAS4 se 

dedica a realizar dois eixos de investigação: 1) mapeamento fotográfico inicial do acervo 

escolar contido no Arquivo de Escolas Extintas de João Pessoa, visando construir subsídios 

técnicos, mas também teóricos no sentido de criar suportes adequados ao manuseio, 

digitalização e conservação de acervo fotográfico escolar, contidos nos mesmos, e 2) 

identificar e problematizar a representação de gênero dada às estudantes das escolas de 

datilografia  e taquigrafia, instituições que eram dedicadas a instrução feminina na esfera 

privada, em João Pessoa e Campina Grande nos anos 1920. Condição essa que fortalece a 

discussão e necessidade de aprofundar as duas searas. O das pesquisas que se dedicam a 

refletir sobre arquivos escolares, e da fotografia como fonte para a história da educação.          

 

1.Fotografia, história e Arquivologia 

 

Surgida durante o período conhecido como Revolução Industrial, a fotografia desde 

então já mostrava o seu potencial de uso. Provocou um impacto cultural junto à sociedade, 

pois trouxe consigo uma maneira inovadora de contar histórias, ver, conhecer e ilustrar o 

                                                      
3 Projeto desenvolvido nos últimos meses que coordenamos junto a cota de iniciação científica 2017-2018 
da Universidade Estadual da Paraíba  
4
 Grupo de Estudos e Pesquisas História, Educação, Arquivologia e Sociedade que formamos para 

investigar os processos históricos, sociológicos e arquivisticos atrelados a Educação. 
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mundo. Segundo Kossoy (2001), após a invenção da fotografia o homem tornou-se 

familiarizado com o mundo, ele passou a ter conhecimento de outras realidades que até lhe 

eram passadas verbalmente ou através de escritos. 

A ampla aceitação e popularização da fotografia se deu em meados do século XIX, onde 

começou a ser bastante utilizada pela indústria publicitária. Parte dessa aceitação, se deve 

também porque esta propiciara a possibilidade do homem se autoconhecer, e recordar, não 

devendo descartar também, o valor documental e de testemunho que possuía. Pouco a pouco 

as expressões artísticas, culturais, os costumes, festejos e os monumentos passaram a ser 

representados e documentados através da máquina. 

De acordo com Carvalho et. al (2001): 

 
A produção fotográfica de unidades avulsas, de álbuns ou de coletâneas 
impressas abrangia um espectro ilimitado de atividades, especialmente 
urbanas, e que davam a medida da capacidade da fotografia em documentar 
eventos de natureza social ou individual, em instrumentalizar as áreas 
científicas, carentes de meios de acesso a fenômenos fora do alcance direto 
dos sentidos, as áreas administrativas, ávidas por otimizar funções 
organizativas e coercitivas, ou ainda em possibilitar a reprodução e 
divulgação maciça de qualquer tipologia de objetos. 

 
Definitivamente inserida na sociedade, a fotografia se fez presente em todos os espaços, 

seja como meio de comunicação, expressão ou de documentação das ações humanas. Todavia 

a fotografia, apesar de ser objeto de uma série de estudos, segundo Silva (2013, p.51), nem 

sempre tem sido observada como fonte de investigação propriamente da Arquivologia. 

Particularmente no universo escolar urdido e gestado pelo estado onde, junto com os demais 

tipos de fontes relativas a história e a memória estudantil a fotografia também é relegada ao 

chamado “arquivo morto”. O espaço insalubre das instituições vistas como galpões 

esquecidos. Os mesmos que tomam um complexo universo escolar, e suas fontes, imantados a 

ideia de importância menor dada ao âmbito da conservação, organização e restauro do 

universo escolar, a partir da fotografia. 

A fotografia em si, enquanto fonte já se apresenta longe de tal irrelevância, 

particularmente por representar um universo complexo. Não de todo explorado. Segundo 

Kossoy (2001, p.28): A fotografia, entretanto, ainda não alcançou plenamente status de 

documento (que, no sentido tradicional do termo, sempre significou o documento escrito, 

manuscrito, impresso, na sua enorme variedade).  
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A Nova História enquanto seara de problematização admite a ampliação do sentido 

dado ao documento enquanto representação e a fotografia como tal se apresenta dentro desta 

perspectiva. É documento e é monumento (LE GOFF, 1999). 

No âmbito da Arquivologia, se distingue o trato específico dado aos acervos imagéticos. 

Segundo Lacerda (2011):  

 
As imagens, como formas de registro de ação e de informação, são 
portadoras de materialidade e de recursos de expressão distintos daqueles 
que caracterizaram os diferentes registros presentes na massa documental 
acumulada ao longo dos séculos – calcados na forma verbal. Essa é uma das 
principais diferenças responsáveis pela dificuldade de aplicar a esses novos 
registros a metodologia arquivística gerada em função da realidade 
encontrada historicamente nos arquivos. 
  

É a fotografia um documento iconográfico cujo conteúdo é/pode ser informativo, 

comprobatório e que é capaz de despertar sentimentos. Em termos de reflexão sobre o papel 

da imagem enquanto objeto e fonte a ser resguarda para a área da história e da arquivologia, 

ainda podemos tecer um olhar para a complexidade que se apresenta ao investigador no 

contato com a fotografia enquanto objeto. É Lacerda (2011) que destaca: somada à diferença 

de linguagem, a falta de uma vinculação de origem dos documentos visuais às técnicas e 

procedimentos administrativos aprofundou a lacuna entre esses documentos e os textuais. 

Parte do descaso para com os documentos fotográficos, se dá porque as instituições que 

detém este patrimônio não se deram conta das múltiplas informações enquanto meio de 

conhecimento que estes documentos são capazes de transmitir. 

Para certa literatura na área da Arquivologia e Biblioteconomia, a fotografia não deve 

ser considerada como um documento arquivístico ou parte integrante de uma biblioteca, 

apenas como suporte que em algum momento poderá vir a servir de apoio à pesquisadores, 

tanto que, em alguns inventários, sequer as coleções fotográficas aparecem. Apesar disto, para 

Silva e Santos (2017), a fotografia é um documento de valor informativo tanto quanto um 

documento gráfico, servindo para o usuário, não só como valor de memória, mas como um 

conjunto de signos codificados numa representação visual congelada por processos físicos e 

químicos. 

Da mesma forma a fotografia encetada na esfera educacional e de gênero, corrobora 

uma cabal importância dada pelas instituições ao fazer disciplinar, no qual é sobremaneira 

visível o ícone estudantil. Estes usados para a divulgação de modelos escolares, práticas e 

usabilidades da escola e de seus equipamentos, símbolos e protagonismos. 
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Instrução e discurso fotográfico na história da educação local 

 

Para entendermos nossas inquietações no tocante a fotografia escolar precisamos refletir 

sobre como se apresentavam a instrução feminina nos espaços de educação comercial. A 

manifestação de práticas escolares, parte delas voltadas para o universo feminino, se 

apresentaram em expansão no Brasil a partir do início do século XX. Fossem na afirmação 

das escolas normais ou na disseminação de nichos de trabalho no qual se permitia estarem 

presentes um, cada vez maior, público feminino. Público escolar inclusive que nos espaços em 

processo de urbanização, do início da chamada República Velha, se alargava.  

Era cada vez mais comum a presença de jovens meninas sendo instruídas, tanto para se 

tornarem educadoras formadas nas escolas normais, quanto para exercerem funções técnicas, 

ligadas ao magistério, escrituragem e comércio, respectivamente.  

Lentamente as mulheres encontravam outra forma de ser e estar naquela sociedade que 

aparentava se modernizar e onde o mercado de trabalho, independente da continuidade das 

práticas de domínio encetado nas relações de domínio masculino, era já uma realidade 

factível. Uma série de instituições de instrução foram inauguradas utilizando como clientela 

jovens, que acessaram as chamadas primeiras letras. 

O Instituto Comercial Underwood, fundado segundo Ferreira & Morais (2017) em João 

Pessoa a 16 de fevereiro de 1928, representa um exemplo de escola fundada dentro de uma 

demanda por espaços formativos comerciais, nos quais a formação de secretaria e datilógrafa 

eram imprescindíveis ao conjunto de funções necessárias ao desenvolvimento do comércio 

local. Aspecto que a instituição fazia questão de divulgar em fotos publicadas junto aos 

impressos locais. Entre eles, revistas como Era Nova e periódicos tais como O Norte, A União 

e A Imprensa. 

Cidades como João Pessoa e Campina Grande, 

nos anos imediatamente posteriores à proclamação da 

República, ambas cidades dotadas de pouquíssima 

estrutura de ensino, quer fundamental ou secundário, 

no qual Grupos Escolares e cadeiras isoladas 

acabavam por representar minguados espaços 

formativos locais, conforme Pinheiro (2004), as 

escolas comerciais acabam por sanar alguns nichos 

instrucionais lacunares. 
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Nos anos 1920 e 1930 a popularização entre os meios letrados de máquinas de escrever, 

como signos do progresso, entre elas as das marcas Singer e Remington, se apresentaram na 

conjuntura de vertigem modernizante, como destaca Neves (1999, p.23). Especialmente 

atreladas a vários sentidos representativos da instrução: 

o da tecnologia a chegar ao espaço administrativo pela 

via escolar; a formação em datilografia como signo de 

profissionalização pela 

educação técnica e, afinal, como 

dispositivo de entrada 

feminina no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Grupo de alunas de datilografia da escola Remington (1923).  
Fonte: Caixa 23-Escola Extintas; Acervo digital do autor. 

 

Particularmente pelo caráter notadamente civilizatório e de respeitabilidade dado à 

profissão, acatável naquela sociedade patriarcal que se urbanizava. Haja vista que os homens 

não viam com bons olhos o trabalho de secretariado no qual a presença feminina rapidamente 

tomou corpo. Fenómeno análogo a fixação daquela presença na instrução das primeiras letras. 

Manifestação lenta no corpo dos ofícios docentes, mas que se tornaria perene ao longo 

daquelas décadas.  

O disciplinamento do corpo feminino, destarte, não foi alterado, mas se transferiu para 

um espaço normativo escolar, e para funções específicas no qual a normatividade se 

apresentou na disciplinarização da técnica e das estudantes em escolas de preparação para o 

universo profissional. Como as que observamos na foto abaixo. Jovens alunas atentas aos 

Figura 1 -  Escola Grupo de estudantes paraibanas 
vinculadas a Escola Normal, Cidade da Paraíba 1922. 
 Fonte: Revista ERA NOVA, Acervo digital do autor. 
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comandos realizados pela docente na Escola Remington de João Pessoa. Fixas na atividade 

técnica que as qualificava para obedecer diretamente ajustadas às novas atribuições que lhes 

são entregues ou definidas: assistir, transcrever, datilografar e auxiliar. Para tanto os anúncios 

das máquinas de escrever, por exemplo, vinham em jornais como A União e revistas como a 

Era Nova, tomados pela enfática premissa de que aquelas eram jovens a se instruírem para os 

novos tempos. Prontas a darem conta 

das demandas por trabalhadoras 

qualificadas. 

Todas a usufruírem dos novos 

aparatos dados aos alunos(as) que 

poderiam se matricular naquelas 

escolas sob 

vigilância dos 

pais, e da opinião pública local. 

Aquelas instituições de alguma forma acabavam como vitrine para outra opção de formação 

de setores sociais menos afortunados. E neles os que incluíam grupos de jovens alunas do 

ensino secundário.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  Fotografia do escritório modelo da escola de datilografia Underwood, 1927.  
Fonte -  Caixa 23, Escolas Extintas,  Acervo do Autor. 

 

 

O Instituto Comercial Underwood, por exemplo, usava a fotografia para fixar uma 

função pedagógica midiática (tais como se apresenta na foto abaixo, do escritório modelo da 

escola Underwood) dispondo os espaços instrucionais como únicos em suas instalações, 
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segundo propaganda de janeiro 

de 1927 no jornal A União. 

Anúncio complementado com a 

afirmação: “A Escola Underwood 

forma jovens para o cargo de 

secretária, dentro da moralidade e 

dos bons costumes”. Assim 

sendo escolas aptas, inclusive segundo argumentavam, a apresentarem junto a segmentos 

medianos da população, opções de instrução técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  - Fachada da Escola Underwood, Campina grande 1929.  
Fonte: Caixa 23, Escolas Extintas; Acervo do Autor. 

 

 

 

A fotografia enquanto instrumento de afirmação do modelo instrucional técnico-

comercial naquela instituição, representava função discursiva. Assim como para as demais 

escolas instaladas no estado. Corroborava o discurso de que era a escola de datilografia 

espaço moderno, com infraestrutura adequada a instrução Ainda mais aquela que se queria 

para cidades, tais como a capital e Campina Grande. Como a fotografia a seguir, da faixada da 
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escola em João Pessoa, na qual abaixo da designação Escola Comercial Underwood, se 

destaca:” fiscalizada pelo governo federal”   

Um forte discurso imagético se apresentou a permear a divulgação dos espaços 

instrucionais com a dimensão tecnicista e comercial no qual se incluíam a presença feminina 

junto a regulação do Estado, a chancelar o funcionamento daquelas instituições. 

De toda forma era na identificação da presença feminina, a aprenderem um ofício 

permitido, disciplinado e regulado em que estava assentada a manifestação daquela 

conjuntura de transição. A Escola Underwood permaneceu ativa por duas décadas. Em 

seguida captamos outra realidade. Aquela que está disposta no âmbito do acervo fotográfico 

que se configurou dentro de sua especificidade. Aquele que foi conservado dentro de 

determinada realidade escolar. 

 

As fotografias escolares no Arquivo de Escolas Extintas de João Pessoa: identificando 
gêneros 

 

   Hoje, o Arquivo de Escolas Extintas de João Pessoa, representa uma repartição da 1ª 

região de ensino, que lida com todo acervo das escolas que deixaram de funcionar na área da 

cidade de João Pessoa entre meados do século XIX, e início do século XX. Portanto, enquanto 

instituição que arquiva burocracia recebe um fluxo continuo de documentação escolar que 

inclui desde diários, relatórios, trabalhos, regimentos e fotografias de cunho escolar, passando 

por documentação específica da burocracia administrativa estudantil.  

Documentos que são arquivados segundo a finalização das atividades das respetivas 

instituições escolares. Todos eles nas dependências de antigo colégio estadual desativado, 

localizado na avenida Vasco da Gama, bairro de Jaguaribe. 

De acordo com as informações colhidas por nossa pesquisa, aquele espaço permanece a 

receber em seu arquivo corrente, enorme fluxo documental. Entre as tipologias observadas se 

encontram desde relatórios escolares; fichas estudantis; memorandos; históricos pessoais; 

trabalhos educativos; passando por exemplos de fotografias encartas junto a massa 

documental impressa das escolas. Entre elas inclusive a Escola Comercial Underwood. 

Escola que encerrou suas atividades e enviou como muitas outras um importante montante 

documental, para ser arquivado pela secretaria de educação. 

É nessa condição de arquivamento que se encontram uma gama considerável de 

referencias imagéticas dos partícipes-docentes e discentes- das escolas enquanto espaços 

instrucionais comerciais. Ao mesmo tempo no tocante a disposição do acervo fotográfico, 
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onde consta a representação simbólica da instrução feminina, temos uma espécie de lacuna no 

trato, e na possibilidade de configuração temática de maior instrumentalização.  

No tocante a disposição conteudística naquele arquivo, não se apresentam quaisquer 

referencias no montante da massa documental das escolas, apresentadas de forma esparsa e 

sem maior identificação ou especificidade, da condição tipológica das fontes. Inclusive no 

tocante às documentações fotográficas relativas às escolas, que se dedicavam a instrução 

feminina. 

Os suportes não privilegiam a profundidade informativa e imagética, pouco explorada, 

inclusive no âmbito da fotografia que apresenta a educação feminina, contidas nas variadas 

caixas em que são acondicionadas documentações relativas às escolas, denominadas 

“extintas”. Muitas delas como a Underwood e a Remington, dedicadas a instrução comercial, 

mas que tinham na representação da profissionalização feminina, uma marca recorrente. 

É exatamente naquele universo que se distingue o interesse do resguardo de material 

fotográfico da Escola Underwood, e outras instituições no que tangia à sua principal clientela: 

jovens em idade escolar. Aspecto no qual recai a demonstração do quão civilizada afirmavam 

ser aquela instituição, a instrução de datilografia e taquigrafia.Dai a preservação em seu 

acervo documental, recebido pelo Arquivo de Escolas Extintas. 

 

Considerações finais   

O cabedal de referências da condição de gênero que se apresentam a partir das 

fotografias de cunho instrucional, encetadas no Arquivo de Escolas Extintas de João Pessoa 

requer que possamos desenvolver uma série de práticas instrumentais para que usuários 

possam se inteirar dos conteúdos e discursos imantados, a qualquer acervo iconográfico 

escolar. Mais particularmente aqueles que se apresentam como afirmação do processo 

civilizatório feminino, chancelado pelos modelos escolarizantes dos anos 1920, a 

apresentarem a necessidade de fotografar o universo educacional, na qual estavam entrando 

jovens estudantes. O debate sobre a importância da conservação, catalogação e interpretação 

das usabilidades e possibilidades dos suportes fotográficos também se apresentam lacunares. 

Quer seja pela incipiente historiografia, ou pela recente reflexão a ser realizada sobre as 

possibilidades da fotografia, como objeto da história da educação escolar e da arquivologia.   
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Paraíba do Norte. 1822-1940. São Paulo: Autores associados. 2002. p. 23-235.  

SILVA, Fernanda Souza da, Fotografia: uma perspectiva arquivística, Monografia de 
especialização, Universidade Federal de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, 
2013. 

SILVA, Maria Leonilda R. da. A Imagem na Arquivologia e na História. In: Arquivo & 
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