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  Este paper visa organizar, de forma resumida, as ideias até agora assimiladas na 

construção de conhecimento que se pretende adquirir e formalizar aplicando-se o diálogo 

Semiótico nas imagens fotográficas do acervo da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto 

(EEAP), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que foi fundada 

pelo Decreto n. 791, de 27 de setembro de 1890 (PORTO, 2007). 

  Para efeito desse trabalho entende-se como acervo "os documentos de uma 

entidade produtora ou de uma entidade custodiadora" (Arquivo Nacional, 2005 p. 19),  

conforme preconiza a Arquivística.  Isto posto, pode-se dizer que  o acervo da EEAP é 

constituído de documentos que produziu e custodiou ao longo de sua existência, que inclui 

documentos fotográficos, textuais, audiovisuais, sonoros, etc.  No caso,  as imagens 

fotográficas da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da UNIRIO, são o alvo de nossa 

reflexão. A exploração sistemática destas imagens fotográficas do acervo pode fornecer 

dados relevantes para a compreensão do desenvolvimento da história da enfermagem e 

subsidiar estudos sobre sua trajetória (SILVA JÚNIOR; KAMINITZ, 2003). 

  O acervo é composto de mais de 1000 imagens fotográficas acumuladas, que 

carecem de instrumento capaz de organizá-las, descrevê-las, interpretá-las e, principalmente, 

revelar seu sentido histórico como forma de registro da ação de um grupo. O acervo ainda 

não foi estudado o suficiente para revelar datas, nomes, eventos e demais vestígios capazes 

de traçar a história do grupo e da instituição que o produziu. 

  Precisa-se, ainda, definir o que é uma fotografia, tanto no que diz respeito a sua 

forma quanto ao seu conteúdo.  Pode-se definir que "uma fotografia é um signo não verbal, 

um artefato histórico produzido pelo homem... [ou seja, é] ...uma mensagem que transmite 

significados relativos à própria composição da fotografia"  (MAUAD, 1991, p. 15-17). 

Desta forma, sendo a fotografia uma maneira de comunicar uma mensagem não verbal, é 

necessário dominar a técnica de leitura e interpretar os significados, dentro do contexto de 

produção. 

  Outro aspecto a ressaltar diz respeito ao suporte em que a fotografia foi capturada, 

que está relacionado à forma e aos elementos componentes, tais como soluções químicas e 

papéis usados, fixadores etc. Isto porque uma fotografia 

é uma inscrição, uma marca, uma pequena queimadura de luz sobre nitrato 
de prata; sempre índice de um real, e que não existiria sem o su 



referente....tem textura, um peso, uma materialidade, mesmo se ela é, 
também, achatada, bidimensional, corte e golpe no tempo e no espaço 
(SAMIN,1998,  p. 54-55).  
 

  Sobre os avanços químicos referentes ao suporte, podemos citar J.N. Niepce que, em 

1817, obteve imagens de cloreto de prata sobre papel, e em 1822 conseguiu fixar uma 

imagem sobre uma placa metálica. Outros processos foram aperfeiçados com Louis-Jaques 

Mandé Daguerre, que iniciou suas pesquisas em 1929, e 10 anos depois foi lançado o 

daguerreótipo. Por outro lado, pesquisa de Boris Kossoy na obra denominada "Hercule Florence 

– a descoberta isolada da fotografia no Brasil" revela que a fotografia foi descoberta 

também no Brasil, em1833, e em sua obra apresenta as argumentações e provas 

documentais sobre a descoberta (KOSSOY, 2006). 

  Nas Américas, não podemos deixar de referenciar Antoine Hercule Romuald Florence, 

nascido na França em 1804, desenhista gráfico, que chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro,  

em 1824 (KOSSOY, 2004, p. 43-49), e tendo-se casado com uma brasileira, foi viver em 

Campinas. Acompanhou a expedição Langsdorff ao interior do Brasil de setembro de 1825 a 

março de 1829, elaborando uma documentação iconográfica significativa. Foi pioneiro, no 

Brasil, no campo da fotografia, onde levou a cabo "experiências precursoras". Foi 

considerado um "inventor isolado da fotografia" (KOSSOY, 2004, p. 11,27 e 61). 

 Outra perspectiva que merece ser abordada diz respeito a semiótica. O americano 

Charles Saunders Peirce (1839-1914) foi o autor da Teoria Geral dos Signos ou semiótica 

(PEIRCE, 2003). Trabalhou com a Fenomenologia e conceituou fenômeno como "tudo 

aquilo que aparece na mente, quer corresponda a algo real ou não" (SANTAELLA, 2012, p. 

49-50). 

 De acordo com o exposto, entende-se que semiótica é a ciência que tem por objeto 

de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que "tem por objetivo o exame de 

modos de constituição de todo e qualquer fenômeno entendido como produção de 

significação de sentido" (SANTAELLA, 2010, p. 19). 

 A semiótica é para Peirce o estudo dos signos. Signo é "qualquer coisa que 

representa uma outra coisa" (SANTAELLA, 2012, p. 90)  e produz um efeito na mente 

humana porque tem algo nele mesmo que o torna apto a produzir aquele efeito. Assim, a 

semiótica é uma linguagem que se faz sentir numa diversa gama de outras linguagens tais 

como "a linguagem das flores, dos ventos, dos ruídos, dos sinais de energia vital emitidos 

pelo copo e, até mesmo, a linguagem do silêncio. Isso tudo, sem falar do sonho que, desde 



Freud, já sabemos que também se estrutura como linguagem" (SANTAELLA, 2010, p. 18-

19), e "tem por função classificar e descrever todos os tipos de signos logicamente 

possíveis" (SANTAELLA, 2012, p. 45). Da mesma forma, a imagem fotográfica pode ser 

apreendida através de uma linguagem própria que irá decifrar a produção de sentidos e 

valores a serem revelados.   

 Mauad, professora e pesquisadora do CNPq, discute a questão da semiótica 

aplicada às imagens fotográficas e afirma que "na qualidade de texto, que pressupõe 

competências para sua produção e leitura, a fotografia deve ser concebida como uma 

mensagem que se organiza a partir de dois segmentos: expressão e conteúdo" (MAUAD, 

2008, p. 40) e acrescenta: 

 ...a análise histórica da mensagem fotográfica tem na noção de espaço a sua 
chave de leitura, posto que a própria fotografia é um recorte espacial que 
contém outros espaços que a determinam e estruturam, como por exemplo, 
o espaço geográfico, o espaço dos objetos (interiores, exteriores e pessoais), 
o espaço de figuração e o espaço das vivências, comportamentos e 
representações sociais (MAUAD, 2008, p.40).   

  

 Para finalizar, precisa-se saber: como a semiótica irá contribuir para os avanços dos 

estudos sobre a trajetória da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto? Os processos que 

envolvem esse conhecimento serão úteis para apreciar o conteúdo dessas imagens 

fotográficas com a finalidade de, por exemplo, identificar à hegemonia de um grupo, sua 

história, as forças que aí detinham o poder, seu modo de agir coletivamente, sua construção 

profissional e institucional, além de permitir a observação do espaço e do ambiente de 

cuidar, objeto de frequentes e atuais discussões no grupo de pesquisa do Laboratório de 

História do Cuidado e Imagem em Enfermagem (LACUIDEN) da EEAP da UNIRIO. 
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