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Introdução  

          

O objetivo principal dessa pesquisa é investigar através das fotografias, aspectos 

educativos que fazem parte da história do Educandário Nossa senhora das vitórias, 

localizada em Assú/ RN. No arquivo da referida escola tivemos contato direto ao acervo 

para realizarmos esta pesquisa.  

Ao longo da história da humanidade, muitas formas de  registrar   

acontecimentos reais e diários surgiram, e para cada tempo uma necessidade diferente, 

quanto mais o tempo passa, mais formas de registros vão surgindo, a primeira forma 

que temos conhecimento de registros na história, foram os homens que desenhavam nas 

paredes das cavernas as pinturas rupestres, passavam ideias, e transmitiam as 

informações que desejavam, e dessa forma deram início ao processo de comunicar, ou 

deixar registrado, ou arquivado  a vivencia diária e suas experiências, a partir desse 

início muitas formas de deixar marcado a passagem da vida surgiu.  

No Brasil, os primeiros registros de arquivos chegaram com os portugueses. De 

acordo com a autora Bassanezi, (2008, p. 43) “surgiram com a chegada da expansão 

ultramarina, junto com as capitanias hereditárias, se fez a instalação portuguesa no 

Brasil”. A partir desse ponto surgiram os arquivos, para se guardar os documentos que 

contam parte da história, e das realidades encontradas pelos portugueses quando 

chegaram ao país, e outras que foram surgindo a parti da chegada deles, pois novas 

necessidades surgiram e novas experiências também.    

 
1 Esta investigação é parte dos estudos desenvolvidos no Núcleo de Pesquisa em Educação/NUPED da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, a partir do Projeto Pibic intitulado “Culturas 

escolares: percursos investigativos e possibilidades interpretativas das práticas educacionais no município 

de Assú/RN (1908-1928)”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Sara Raphaela Machado de Amorim, no qual sou 

responsável pelas atividades referentes ao plano de trabalho “estudos iconográficos: representações de 

culturas escolares e práticas educativas”. 
2 Aluna de Iniciação Científica PIBIC. Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte/UERN. Contato: Wigna_macedo@outlook.com 
3 Doutora em Educação. Professora do Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Contato: raphaela.amorim@hotmail.com 
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  Seguindo a necessidade de estudar o passado e os arquivos, surge a relação 

entre o historiador e as fontes essa é profunda, pois exige bastante cuidado e dedicação 

por parte do pesquisador, as fontes documentais trazem muitas informações, e são de 

muita importância para a história nos seus mais diversos aspectos sejam estes sociais, 

econômicos, culturais ou, inclusive, educacionais, como investigamos nesta pequisa. 

 Tais documentos podem ser encontrados em arquivos públicos, ou, a depender 

da localidade, com memorialistas em acervos privados que nem sempre são de fácil 

acesso a pessoas comuns. Nos arquivos públicos é que se pode ter acesso a vários 

documentos que estão ali guardados com maior liberdade de acesso em relação ao 

privado, ambos os locais estão cheios de informações, e através dos documentos é 

possível encontrar discursos que contextualizavam com as visões da época, a 

historiografia de várias experiências de pessoas e realidades diferentes que não 

alcançamos, más, a partir  de suas escritas temos acesso a determinadas situações 

vivenciadas por pessoas que tiveram a ideia de deixar materiais escritos, ou registrados 

da melhor maneira, para  contar as experiências de alguma forma possível para as 

gerações vindouras. 

O trabalho que envolve  história e a  educação depende dos diversos tipos de 

fontes existentes até agora encontradas e estudadas pelos pesquisadores, pois existem 

diversos documentos a serem analisados, em arquivos públicos é possível encontrar 

desde matriculas e frequência dos alunos da época do império, como  documentos de 

polícia, documentos de obras públicas, fotografias em diversas épocas que contam a 

história de pessoas comuns, ou de figuras públicas, em eventos sociais ou políticos, de 

forma ampla sobre a história da educação no Brasil. 

Para melhor entendermos essa fonte de pesquisa, a fotografia, é indispensável 

que tenhamos melhor clareza sobre o assunto da mesma. A palavra fotografia é grega, é 

formada pela junção de dois elementos phos, ou photos, que significa marcar a luz, ou 

desenhar com a luz, entende-se a necessidade de luz para se produzir imagem, dentro da 

câmara escura a captura das imagens externas, apresentam a realidade da imagem 

capturada que logo em seguida com o auxílio do material químico, ajudará a 

transformar em uma fotografia, o papel impresso é a finalização de um trabalho que 

ajuda a contar o que é real.  

Por traz de todos esses processos havia um profissional dedicado, que carregava 

consigo um desejo de realizar-se na profissão de fotógrafo, ou um contador de histórias, 

ou de realizar sonhos, através de seu olhar e de sua captura, é que seria possível uma 
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mostra da realidade vivida e cheia de sentimentos, informações, pois as fotografias 

impressas falam de relações sociais, dos acontecimentos históricos em vários os tipos de 

ambientes, urbano, social, em todos os tempos desde que surgiu é atemporal, e ajuda a 

melhor compreender os processos culturais vivenciados em diferentes épocas. 

A fotografia tornar-se uma fonte carregada de muitas mensagens e o olhar do 

pesquisador sobre fontes documentais como essas, precisam ser observadas com o 

objetivo de enxergar as entre linhas, que muitas vezes não estão claras, observar tudo 

nos mínimos detalhes, não deixar passar desapercebido, pois as informações mais 

precisas estão nos detalhes e de forma cautelosa, deve–se prestar atenção na forma do 

manuseio, pois, ao ter acesso aos documentos exige-se cuidado com essa determinada 

fonte, muitos documentos estão empoeirados, rasgados, sujos, muitos são maltratados, 

precisam de total cuidado na hora da manipulação.  

Com o objetivo de tornar mais fácil  o acesso aos documentos, e através dessa 

oportunidade uma porta aberta ao valor histórico cultural, pois, como vivemos em um 

tempo onde tudo pode ser, ou tornar-se digital, muitos documentos estão sendo 

digitalizados para melhor acesso, e talvez uma forma de manter o documento a salvo no 

sentido da durabilidade e da permanência do mesmo, os acervos documentais, e 

arquivos sistematizados de imagens são muito importantes para a história da educação,  

que está fundamentada nos acontecimentos registrados de alguma forma no passado, nas 

informações trazidas pelos documentos, guardados, as fotografias são reconhecidas 

como obras de arte que contam em detalhes acontecimentos históricos vivenciados na 

educação brasileira em décadas passadas nas escolas deste país. De acordo com Kossoy, 

pag. 42. 2001. ” É uma função dessa multiplicação de informação que a fotografia 

alcança sua função social maior”, o acesso aos arquivos, ou iconotecas ampliam o 

contato com o conhecimento e ampliam nosso campo de visão a caminho do 

discernimento. 

Nesse trabalho nossa principal fonte de análise é a mensagem trazida pela 

fotografia, como um documento que retrata a partir da realidade, diferente da imagem, 

que pode ser uma pintura, ou desenho, ou rabiscos, que no momento é retratada pelo o 

olhar de quem faz o desenho. Na fotografia buscamos entender as representações e os 

vestígios sociais vivenciados no universo escolar, pela população que frequentava a 

escola da rede particular de ensino, de origem católica, Educandário Nossa Senhora das 

Vitórias, situado na cidade de Assú, RN. 
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Esse universo escolar trazido pela fotografia é fonte dessa pesquisa de 

investigação sobre a história dessa instituição chamada Educandário, buscamos melhor 

entender sobre a cultura escolar, vamos considerar as fotografias feitas no âmbito 

escolar, como as classes, as de arquitetura escolar, os registros de missas, e o registro 

das comemorações escolares e no externo, temos fotos de desfiles, eram seus momentos 

cívicos, apresentando a população local o que era vivenciado pelos alunos que tinham 

acesso a essa educação. 

 Esses registros tem uma relação entre a memória dos personagens e a escola, 

essa era uma das formas de retratar a instituição, revelando padrões de comportamento, 

vestimenta, função de papeis, professor-aluno, diretores, coordenadores, as relações 

sociais envolvidas no contexto escolar. Essas imagens fotográficas contam uma história, 

a representação do momento que não irá se repetir, o instante do registro não voltará, é 

tipo um recorte do tempo em um momento vivido por sujeitos sociais em suas práticas 

escolares diárias, em representação visual. 

 

Metodologia 

 

Para esse estudo, foi realizada uma visita ao acervo da escola Educandário Nossa 

senhora das Vitórias, fotografias foram digitalizadas, com todo o cuidado em seu 

manuseio, com o objetivo de desenvolver esta pesquisa para melhor entendermos como 

eram desenvolvidos e aplicados os saberes educativos, e como aconteciam as 

representações sociais através das fotografias guardadas pela instituição.                            

Para essa pesquisa é de grande auxilio entender sobre a fonte histórica que é a 

fotografia, que traz em si uma história com objetivo, de acordo com Kossoy, 2001, 

fotografias são produzidas com intencionalidade ou do profissional que faz a foto, ou 

pelo cliente que a pede do jeito que ele deseja, com objetivo de retratar ou propagar a 

sua vontade, qualquer que seja a foto, prédio em construção, de uma sala de aula, da 

escola em movimento no sentido de suas comemorações e festividades em geral. 

O material iconográfico existente no acervo da escola tem como objetivo contar 

da sua história e da sua grandeza desde a construção, sua caminhada e suas realizações. 

Temos um repertório de imagens fotográficas, que contam em detalhes parte dessa 

história, desde 1927, em quanto escola para moças em seu primeiro momento, haviam 

objetivos no sentido da formação da mulher, e de profissionaliza-las, uma escola de 

alcanço máximo de Assú e região, funcionou assim por um ano, e no ano seguinte abriu 
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as portas para os meninos, também com objetivo maior alcançar a todos, pois a 

educação de cunho católico é sua marca registrada desde a fundação da mesma. 

As primeiras imagens são do início da sua construção, as fotografias são em 

preto e branco, pois não existiam filmes coloridos é visível na imagem homens 

trabalhando na construção inicial da escola. Grandes janelas e portas, desde o início a 

escola havia se projetado para ser grande em vários aspectos. 

 

Imagem 01- Fotografias do início da construção do prédio escolar (s/d) 

 

                                Acervo:  Educandário Nossa Senhora das Vitórias/Assú-RN 

 

Dando continuidade as observações das fotografias encontradas no acervo da 

escola, temos imagens de salas de aulas ocupadas apenas por meninas, vestidas com as 

suas saias bem compostas, era a farda da escola na época, na primeira imagem temos 

duas jovens de cabelos curtos, uma está sentada à mesa usando a máquina de 

datilografia, sentada, com a coluna bem ereta, sentada de forma elegante, como as 

moças da época tinham que ser,  pois a sociedade da época exigia um comportamento 

reto segundo os padrões, e a outra em pé, ao lado do quadro, como  dá a entender pelo 

que ela tem em mãos uma capa de revista que trata do assunto de moças, pois tem duas 

jovens na capa, e no quadro que está a capa exposta, tem outras imagens  como se  esse 

quadro  existisse para expor cartazes naquela sala. 
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                                         Imagem 02- Fotografia de sala (s/d)                   

 

                                      Acervo:  Educandário Nossa Senhora das Vitórias/Assú-RN 

            

A fotografia sequencial é da sala de datilografia, imagem em ótima qualidade, 

no sentido do tempo, pois quase não há marcas visíveis, a aula acontece durante o dia, 

pois é perceptível a entrada do sol pelas portas laterais, uma em cada lado da sala, é de 

muita importância seu funcionamento durante o dia, pois a escola trabalha com a 

educação para moças. Em sala temos o número de oito alunas, sentadas em postura, 

seus cabelos curtos, aparentemente todas usam com destreza a máquina de escrever, as 

saias compostas, seus sapatos escuros, meias brancas, na camisa branca há um bordado, 

más, dá para entender o desenho como se fosse uma imagem de um santo, como a 

escola é de cunho católico nada mais natural, pois esse é o fundamento da escola até os 

dias atuais, denomina-se fé. 
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                               Imagem 03- Sala de Datilografia (s/d) 

 
                     

Acervo:  Educandário Nossa Senhora das Vitórias/Assú-RN 

 

Temos duas fotos a seguir, a imagem de número quatro, trata-se da uma 

apresentação de um jogral, uma média de treze moças, o que nos chama a atenção, são 

as vestimentas todas iguais, todas estão muito concentradas em fazer o que havia sido 

proposto pela escola a elas, a maioria usa a boina em suas cabeças, um detalhe que fez 

parte da farda em décadas passadas.  

Imagem 04- Momento do Jogral (s/d) 

 

Acervo:  Educandário Nossa Senhora das Vitórias/Assú-RN 

         

Continuando  as análises fotográficas, a imagem de número cinco nos apresenta 

a missa onde acontece o momento eucarístico, a primeira eucaristia de jovens, nesse 

momento já é possível encontrar nas fotos, jovens do sexo masculino participando desse 

momento, junto com as meninas, a capela já havia sido construída, está repleta de 

pessoas, os meninos bem vestidos, também acompanham as meninas nos padrões  da 

vestimenta e tons da farda, para que nem um aluno saísse  do padrão que a escola deseja 

oferecer a sociedade, até mesmo hoje nos dias atuais.  
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Imagem 05- Celebração Religiosa de 1 ª Eucaristia (s/d) 

 

                                Acervo:  Educandário Nossa Senhora das Vitórias/Assú-RN 

        

É de muita importância para esse estudo apresentarmos quatro imagens 

relacionadas aos momentos cívicos que a escola vivenciou, e aconteciam na cidade, ao 

alcance de todos. O desfile de rua, esse momento de apresentação era uma das formas 

de propagar a escola no sentido de divulgar a qualidade de tudo que estava envolvido 

relacionado a educação, e convencia alguns dos pais das jovens que estudar ali e ter 

acesso a determinado ambiente escolar seria bom para o crescimento e desenvolvimento 

do intelecto dos filhos, assim a escola deve caminhar junto com a família, de mãos 

dadas, para apoiar melhor seu aluno. Temos fanfarra, e roupas pomposas para as 

apresentações de rua.  

 

Imagem 6 – Desfiles em vias públicas (s/d) 

 
Acervo: Educandário Nossa Senhora das 

Vitórias/Assú-RN 

Imagem 7–Banda Marcial nas ruas do Assú (s/d) 

 
Acervo: Educandário Nossa Senhora das 

Vitórias/Assú-RN 
 

             A partir das fotografias, nos é possível identificar o uso de vários tipos de 

materiais utilizados pela escola, a mobília diferenciada, a farda da gala, para meninos e 

meninas, que é usada até os dias atuais em seus momentos festivos de colação de grau 
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infantil. De acordo com a autora Almada (2014), todo material usado serve para nossa 

melhor compreensão, para aprimorarmos nosso entendimento.   

 

Os objetos de uso cotidiano, como vestimentas, adornos, mobiliário 

utensílios, livros, documentos ou pinturas, são expressões materiais do 

pensamento humano, cuja produção relaciona-se, em última instância, 

a práticas que são historicamente condicionadas e vinculadas aos 

padrões, doutrinas e formas de organização da sociedade em cada 

tempo. Portanto, os objetos, assim como as ideias, devem ser 

compreendidos como o resultado da integração de diversos códigos e 

posturas culturais às circunstâncias históricas. (ALMADA, 2014, 

p.136) 

 

As fotografias versam sobre diversos aspectos dos processos educativos que 

fazem parte da história da escola. Observamos que várias fotografias dizem respeito as 

festividades, aos momentos de relevância para a instituição, bem como versam sobre 

aspectos relacionados a cultura material, quando podemos observar e analisar questões 

relacionadas ao mobiliário, materiais didáticos, organização dos espaços educacionais, 

etc.  

 

Considerações 

 

Consideramos que ao desenvolvermos um estudo com fotografias enquanto 

fontes documentais, precisamos compreendê-las não só pelas mensagens possíveis 

veiculadas em cada imagem, mas entende-las em meio a tantos outros documentos 

presentes no interior do arquivo do Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Por se 

tratar de uma escola confessional, percebemos o viés central da formação religiosa por 

meio de aspectos educativos representados nas imagens aqui analisadas, como também 

percebemos a relevância da atuação da igreja e da ordem religiosa que foi decisiva para 

a fundação da escola no município de Assú, o que pode ser constatado no texto da Ata 

de reunião para a criação da escola. 

Ao visitarmos o acervo da escola, nos deparamos com um mosaico de 

documentos diante dos nossos olhos. Atas, livros de matrícula, recortes de jornais, 

livros contendo as disciplinas ministradas e rendimentos dos alunos, imagens diversas, 

etc. De acordo com as leituras realizadas, o ato de guardar também contém seus 

significados, portanto, cabe a nós enquanto pesquisadores do campo da História da 

Educação, questionarmos as fontes, nos colocando atentos para as possíveis 
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informações que nos possibilitem aproximação com o tempo não vivido e suas questões 

peculiares. 

Por tratar-se de um estudo em fase inicial, muitos dos aspectos ainda carecem de 

maior tempo para aprofundamento de estudos e análises. O que por ora se apresenta 

enquanto lacunar, nos aponta para perspectivas futuras de outras tantas leituras e 

discussões a partir do nosso contato com estes materiais. Esperamos desse modo, 

contribuir para os estudos locais acerca das instituições escolares nos anos iniciais do 

século XX e para as discussões pertinentes à historiografia norte-rio-grandense. 
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