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Texto:  

Por  meio  da  modernidade  e,  mais  precisamente  com o  advento  da  máquina  fotográfica,  alentou-se  a 

manifestação  (de  uma  herança  metódica  cartesiana)  da  busca  pelo  “real”  através  das  lentes  que  o  sujeito  se 

apodera,  para  exprimir  o  que  é  despertado e  ao  mesmo tempo desperta  no ser  humano.  Não nos  cabe  aqui, 

conceituar ou delimitar a fundamentação sobre a fotografia ou nos direcionarmos ao campo semiótico. Antes de 

mais  nada,  usaremos  a  fotografia  como  documento  histórico.  Como  nos  diz  Le  Goff,  a  trataremos  como 

documento/monumento e monumento/documento.

“A imagem não fala por si só; é necessário que as perguntas sejam feitas”[1]. Esta frase de Ana Maria 

Mauad nos impele a pesquisar e debruçar-se sobre um conjunto de fotografias, que nos tende a mostrar “novos 

olhares” sobre Toledo. 

Sendo  assim,  faz-se  opção  preferencial  pelas  fontes  documentais  (fotografias)  e  o  uso  da  fonte  oral, 

verbalizando e referendando um diálogo com as fotografias, na prerrogativa de determinar que não há um modelo 

pronto ou definido.  Ou seja, definir processos, conflitos, interações sociais, enfim relações sociais que fazem parte 

da vida daqueles que narraram as suas versões do passado através da observação das fotografias, seu cotidiano, 

suas memórias. Susan Sontag[2] utiliza o termo de “detonar a memória” destes indivíduos através das  fotografias, 

nunca esquecendo do imaginário social  dos mesmos. A força que as imagens (fotografias) tem em nosso cotidiano 

e o que elas tendem “a nos dizer”. 

Ela ainda ressalta  que devemos considerar o processo,  a maneira  como a comunidade específica a ser 

estudada a partir das imagens, encara o uso das mesmas na vinculação, registro e transmissão dos fatos de seu 

passado, que se transformam em história de todos os seus integrantes.

O trabalho a ser desenvolvido, pretende analisar estruturas sócio-culturais vinculadas à vida de personagens 

do  município, trazendo  como  situação-problema,  a  vivência  de  muitos  munícipes,  fazendo-se  presente  na 

condição de escrita histórica.  Desta forma, tentar-se-á analisar através de um conjunto de imagens (fotografias) 

“olhares” de sujeitos-históricos e formação de consciência, destacando nesta relação, a estrutura familiar envolvida, 

e suas outras possíveis relações,  perfazendo procedimentos de  criação de identidades e memória. O eixo-temático 

de tal proposta, e seu posterior estudo, se deve à possibilidade de compreender os movimentos populacionais, 

permitindo o entendimento da formação de determinadas relações sociais e culturais e os movimentos associativos 

(família, vizinhança, poder aquisitivo, a estrutura física, educacional).  Representação e identidade urbana, para 

discutir como as fotografias, como elas imprimem uma ideia de progresso e como isso é usado pelo poder público. 

As imagens,  devem ser  uma provocação à  descoberta  histórica,  não apenas  como ilustração  de  textos 

escritos.  Elas  devem  auxiliar  a  desvendar  o  conteúdo  histórico  e  social,  descobrindo  nelas  suas  propostas, 

questionamentos, tensões, desejos, angústias, incertezas, etc. Alimentando-se dos elementos socialmente adquiridos 

pelos sujeitos participantes das imagens, buscar-se-á analisar a fonte, buscando uma re-significação: tal postura 

visa  entre  outras  valorizar  o  sujeito  como  membro  participante  do  processo  histórico  ao  qual  está  inserido, 

valorizando suas atitudes intelectuais, mesmo como co-autor da história e saber que as imagens não referem à 

verdade  em  si,  mas  são  elaboradas  pelo  homem  e  são  carregadas  de  propostas,  questionamentos,  tensões, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/roteiropedagogico/frm_relato.php#_ftn1
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Investigação Disciplinar

Título:  Museu Willy Barth: espaço de outras histórias 
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Texto:  

Temos no município de Toledo, constituído o Museu Histórico Municipal Willy Barth. O mesmo possui um acervo 
de inúmeras fotografias e narrativas gravadas de vários sujeitos do município, envolvendo principalmente "nomes" 
que sobressaiam no processo desenvolvimentista. Desta forma, sugere-se pesquisar, como intitula Yara Khoury1, 
outras memórias, outras histórias, enfim, historicizar outros processos, num campo de possibilidades e ações. Por 
exemplo: no acervo há entrevista do Sr. Wadislau Iachombeck. Observe tal entrevista, ouça, verifique as fotografias 
cedidas pelo mesmo ao Museu e se indagado, procure outras fotos relativas à este sujeito. Como se convencionou 
falar: a bola está quicando.

Sugestão de atividade direcionada ao Museu: VISITA AO MUSEU MUNICIPAL “WILLY BARTH”: USOS E 
REPRESENTAÇÕES ATRAVÉS DAS FOTOGRAFIAS. Visita agendada ao Museu Municipal Willy Barth, para 
exposição das principais fotografias relativas ao município, bem como a articulação com os banners produzidos por 
esta instituição com a seleção e utilização de fotografias que ”retratam o processo histórico de Toledo”. – Palestra 
com Anézio  Vitto  (Coordenador  Museu)  de aproximadamente  30 (trinta)  minutos  e  circuito  pelo  museu com 
explicações sobre os ambientes, personagens e fotografias. Tempo de duração da visita: aproximadamente 2 horas. 

Algo de extrema relevância nesta atividade, é o estabelecimento de um discurso dos funcionários do Museu, vistos 
aqui como “funcionários públicos da memória”2. Infere-se inicialmente, a visualização por parte dos alunos, da 
retórica estabelecida por estes representantes do museu, percebendo qual a “memória” constituída de cidade e que 
é  narrada.  No  museu,  constituído  em seu  cotidiano  como  “lugar  da  memória”,  deixa  veicular  um “discurso 
homogeneizador”  e  específico  sobre  a  história  da  cidade.  Estabeleceu-se  uma  “única”  história  de  Toledo,  a 
“memória oficial” dos primeiros moradores e da própria empresa colonizadora.

Fundamentalmente,  a  memória  é  constituída  por  pessoas  que  se  socializam historicamente  com outros  e  que 
lembram dos acontecimentos com os quais se identificam, que dão referência e “concretude” ao seu passado. Nesta 
seleção, surge a questão de como fundamentar estas memórias constituídas e construídas socialmente a partir da 

cultura visual oficial e “não-oficial”? Gonzalez
3 nos lembra que a história oficial sempre se alicerçou e se nutre de 

“memórias” (grifo  meu) cuidadosamente selecionadas  de e para determinados sujeitos  naquela  cidade,  que 
caracterizam o poder hegemônico da mesma. Mais precisamente, fundamenta a hegemonia latente, determinando 
assim, um processo de disputa política. Esta memória, segundo ele, na condição de hegemonia, dá ênfase somente 

à referendada como oficial,  deixando de lado,  deslocando para a marginalidade outras memórias,  que Pollak
4 

determina como subterrâneas. A priori, visualizo a exaltação apenas e tão somente das memórias de alguns dos 
sujeitos, que continuamente são vislumbrados como os SUJEITOS, os que fizeram acontecer,  seja através das 
fotografias disponíveis nos museus, seja através das propagandas, folders e diversas formas de divulgação. 

Baseados em Yara Khoury, observamos que o processo historiográfico, é um processo de disputas entre forças 
sociais, envolvendo valores e sentimentos, de diversos sujeitos envolvidos. E que na prática, é que buscamos e 
interamos as relações dos sujeitos no social.  Não é somente uma conquista destes sujeitos e tão somente dos 
envolvidos,  mas também se constitui  em instrumento e  objeto de poder..  Caso se fixe (isto  é  um perigo que 
eventualmente podemos cair) somente na memória oficial, perde-se a relação.
KHOURY,  Yara  Aun.  Muitas  memórias,  outras  histórias:  cultura  e  o  sujeito  na  história.  In:  FENELON,  Déa  Ribeiro; 
MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun (orgs.). Muitas Memórias, Outras Histórias. 
São Paulo: Olho d' Água, 2004.
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Perspectiva Interdisciplinar

Título:  História: fotografias e memórias 

Texto: 

HISTÓRIA: FOTOGRAFIAS E MEMÓRIA

O conteúdo apresentado neste OAC dialoga com algumas disciplinas curriculares como:

1)  Artes:  ao representar  suas  produções  através  da seleção  e  análise  semiótica das  fotografias,  analisando as 
expressões de forma e conteúdo das mesmas, os alunos definem roteiros e perspectivas históricas pelo viés da arte, 
utilizando os textos propostos pelo professor. 

"A história social da arte demonstra que as formas artísticas exprimem sua contemporaneidade por serem produção 
do  Homem,  um ser  que  é  simultaneamente  constituído/constituinte  do social.  Essas  formas  artísticas  –  como 
expressão concreta de visões de mundo – são determinadas, mas também determinam o contexto histórico, social, 
econômico e político, isto é, as transformações da sociedade implicam condições para uma nova atitude estética e 
são por elas modificadas".

2) Língua Portuguesa: ao produzir roteiros e outros tipos de texto. Essas produções re-elaboram continuamente as 
concepções e interpretações do sujeito participante da atividade.

Nas DCEs de Língua Portuguesa, há o estabelecimento de que "durante a produção de texto, o estudante aumenta 
seu  universo  referencial  e  aprimora  sua  competência  de  escrita,  apreende  as  exigências  dessa  manifestação 
linguística e o seu sistema de organização próprio. Ao analisar seu texto conforme as intenções e as condições de 
sua  produção,  o  aluno  adquire  a  necessária  autonomia  para  avaliá-lo".  Contruindo  e  reconstruindo 
sistematicamente a prática textual, os alunos, em análise com o documento fotográfico, possibilitar-se-ia tal ênfase 
sócio-cultural.

3) Literatura ao retratar um fato histórico através da produção de uma revista em quadrinhos. O conteúdo dialoga 
com a Literatura. Também, ao analisar a canção proposta.
"Ler é familiarizar-se com diferentes textos produzidos em diversas esferas sociais - jornalística, artística, 
judiciária, científica, didático-pedagógica, cotidiana, midiática, literária, publicitária, etc. No processo de leitura, 
também é preciso considerar as linguagens não-verbais. A leitura de imagens, como: fotos, cartazes, propagandas, 
imagens digitais e virtuais, figuras que povoam com intensidade crescente nosso universo cotidiano, (...)."

DCEs de Artes, Língua Portuguesa e História. In: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=98 (acessado 
março/2009).

Contextualização

Título:  Hoje: história, memória e fotografia. 

Texto: 
Em nosso cotidiano, as representações culturais que fazemos acerca do processo historiográfico é inerente ao fato 
de  estabelecermos  uma  relação  direta  com  a  memória.  Afinal,  qual  a  melhor  definição  de  história,  do  que 
estabelecer conhecimentos do passado, relacionando-os com o presente, que permita estabelecer perspectivas (sem 
devaneios ou projeções mirabolantes) de um futuro. Isto é a realidade histórico-social dos homens, que vivem e 
convivem interagindo com outros homens e com o meio em que vivem. Memória individual de indivíduos que 



perfazem memórias coletivas através da interação social entre os mesmos. História é uma dinâmica social atual e 
dinâmica.  
Em meios aos novos objetos, novas perspectivas e novos interesses da historiografia, conceitos são  referenciados a 
novos paradigmas. E as fontes históricas são elementos que, ganharam novas perspectivas, entre eles a fotografia. 
Fotografia que no último século ganharam uma projeção infindável relativo à dinâmica do olhar, do ver e do 
"interpretar" o fato. Não a representação do real expressa no ato do fotografar, mas atitutes, valores, sentimentos, 
memórias,  enfim,  sujeitos  históricos  presentes  e  atuantes  no  ato  de  fazer  história.
2008. Duzentos anos da "vinda da família real portuguesa ao Brasil": o que isto significa 200 anos depois? História 
viva,  memória  (s)  de  história  (s)  de  sujeitos  que  fizeram-na  detonando  cirscuntâncias  do  hoje  e  do  ontem.  
Hoje,  história  e  memória  vinculada a fotografia.  Quem não guarda para si  fotografia(s)  -  história(s)?  No ano 
anterior (2007), mais de um milhão de pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçú. Quantas dessas não tiraram 
fotografias? E as que tiraram, porque o fizeram? São fontes que permitirão desvendar estes novos olhares sobre o 
fato  histórico  do  devir.

REFERÊNCIAS:
JORNAL  DO  OESTE.  www.jornaldooeste.com.br

MENESES,  Ulpiano  T.  Bezerra  de.  Fontes  visuais,  cultura  visual,  História  visual.  Balanço  provisório, 
propostas cautelares, In: Revista Brasileira de História. vol.23,  no.45. São Paulo: julho/2003

POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. in: ESTUDOS HISTÓRICOS. Rio de Janeiro, 1992. Vol. 5, n. 
10, p. 200-212.

PORTELLI, Alessandro.  A filosofia e os fatos:  narrração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes 
orais. In: Revista Tempo. Rio de Janeiro, UFF/Relume-Damará, vol. 1, no 2, 1996.

http://www.icmbio.gov.br/parna_iguacu/index.php?id_menu=164

Sítio

Título do Sítio:  Laboratório de história oral e imagem 

Disponível em (endereço web):  http://www.historia.uff.br/labhoi/modules/rmdp1/ 

Acessado em (mês.ano):  Dezembro/2007 

Comentários:  
Site da UFF - Universidade Federal Fluminense, que destaca textos, artigos, dissertações e teses sobre história oral 
(memória, etc) e imagem (fotografia, etc), com grande referencial de pesquisa e disponível para download. 

Título do Sítio:  SCIELO - Scientific Electronic Library Online 

Disponível em (endereço web):  http://www.scielo.org 

Acessado em (mês.ano):  Janeiro/2008 

Comentários:  



Site muitíssimo interessante, que contém, uma coleção de revistas e artigos científicos, possuindo uma grande 
variedade de temas relacionados à proposta de trabalho: fotografia, história e memória. Possui artigos completos 
disponíveis para download. 

Título do Sítio:  LABORATÓRIO DE ESTUDOS DOS DOMÍNIOS DA IMAGEM NA HISTÓRIA - LEDI 

Disponível em (endereço web):  http://www2.uel.br/cch/his/ledi.htm 

Acessado em (mês.ano):  Janeiro/2008 

Comentários:  
Site da UEL, que dentre os seus objetivos destaca-se justamente a relação da pesquisa-ensino, vinculando o ensino 
fundamental e médio. Vejamos: "# Possibilitar à comunidade, em especial aos alunos dos ensinos Médio e 
Fundamental, o acesso às informações das pesquisas desenvolvidas pelos docentes e discentes envolvidos no 
LEDI; # Integrar pesquisadores, nos diversos campos do saber, que tenham a imagem como fonte de pesquisa e 
que desejam desenvolver trabalhos em conjunto, trocar experiências e conhecimentos, como também, divulgar 
resultados; # Oferecer aos professores dos ensinos Médio e Fundamental novas possibilidades práticas e teóricas de 
abordar e desenvolver a pedagogia a ser aplicada; # Disponibilizar à comunidade acadêmica ou não informações 
sobre os domínios da imagem;" Desta forma, torna-se um site específico sobre o tema a ser trabalhado e 
pesquisado. 

Sons e Vídeos

Categoria:  Áudio-CD/MP3 

Título da Música:  Fotografia

Intérprete:  LEONI

Título do CD:  CD Leoni - Leoni Ao 
Vivo

Número da Faixa:  6

Número do CD:  

Nome da Gravadora:  SOM LIVRE

Ano:  2005

Disponível em (endereço web):  

Local:  

Comentário:  

Música de Leoni e Léo Jaime que destaca o caráter da representação cultural a partir da sensibilidade da fotografia

Texto (ex: letra da música):
"O que vai ficar na fotografia
São os laços invisíveis que havia

As cores, figuras, motivos
O sol passando sobre os amigos
Histórias, bebidas, sorrisos
E afeto em frente ao mar"



Proposta de Atividades

Título:  Trabalhando com fotografias 



Texto: 

Faz-se  uso  do  passado  através  das  imagens.  Imagens  estas  de  um passado  de  Toledo,  retratadas  em 

materiais  de  divulgação  (sejam eles  oficiais  ou  merchandising,  livros  didáticos),  acervo  do  museu,  meios  de 

comunicação, conjuntos de fotos de famílias, entre outros. Pretende analisar um conjunto fotográfico, buscando a 

fundamentação para compreender as características próprias e inerentes na linguagem da imagem fotográfica. 

Esta proposta de pesquisa visa analisar o discurso sobre a colonização de município. Neste sentido, buscar-

se-á historicizar tal situação-problema, através de uma discussão histórica deste conjunto de fotografias adquiridas 

de cidadãos (e familiares) que iniciaram o processo de colonização (migração) deste município. Para esta reflexão, 

será  utilizado como texto-base,  a  proposta  estabelecida por  Ana Maria  Mauad no texto “Através  da imagem: 

fotografia e história-interfaces”[1], que estabelece uma proposta metodológica de análise frente ao trabalho com 

fontes não-verbais, neste caso específico, destacando a fotografia.

Com esta perspectiva de análise, se destaca que:

“a fotografia é interpretada como resultado de um trabalho social de produção de sentido, 
pautado sobre códigos convencionalizados culturalmente. É uma mensagem, que se processa 
através do tempo, cujas unidades constituintes são culturais, mas assumem funções sígnicas 
diferenciadas, de acordo tanto com o contexto no qual a mensagem é veiculada, quanto com 
o local que ocupam no interior da própria mensagem. Estabelecem-se, assim, não apenas 
uma relação sintagmática, à medida em que veicula um significado organizado, segundo as 
regras  da  produção  de  sentido  nas  linguagens  não-verbais,  mas  também  uma  relação 
paradigmática, pois a representação final é sempre uma escolha realizada num conjunto de 
escolhas possíveis.”

Realizando um quadro sobre algumas problematizações possíveis num documento visual, usamos também a 

referência de Francisco César Alves Ferraz[2], que destaca como fundamental ao se obter a imagem, destacar a sua 

PROCEDÊNCIA (origem). Algumas considerações podem ser levantadas sobre as fontes históricas nesse sentido: 

como “quem o fez” (autoria), “onde” (inserção temporal) e “para quem”. Além dessas indagações básicas, também 

considerar  “onde ficou” o documento,  ou seja,  onde está  guardado ou exposto a alguma forma de exposição 

pública, ou ainda, como foi sua conservação. Se possível, ver como o documento foi recebido, se foi dedicado a 

alguém, se foi assinado e ainda, se nele encontramos alguma inscrição no corpo da imagem ou no verso. Também 

seria relevante averiguar qual era a posição do(s) autor(es) na sociedade (seu grupo social, sua imagem social).

Sendo assim, sugere-se:

1) após a discussão com os alunos em torno da fundamentação do uso da fotografia como documento histórico, 

sua análise e seus procedimentos, solicitar que os alunos tragam em posse de suas famílias (ou de vizinhos, 

parentes,  amigos)  TRÊS  (3)  fotos  que  mais  representem  seu  cotidiano  e  que  possibilite  “detonar”  a 

memória individual/coletiva dos mesmos.

2) Utilizar-se da ficha de elementos da forma de conteúdo, proposta por Ana Maria Mauad, que nos auxiliará a 

decompor a imagem fotográfica:

Agência produtora – ANO

Local retratado

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/roteiropedagogico/frm_atividades.php#_ftn2
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/roteiropedagogico/frm_atividades.php#_ftn1


Imagens

 

 

Comentários e outras sugestões de Imagens: 

Por meio da modernidade e, mais precisamente com o advento da máquina fotográfica, alentou-se a manifestação (de 
uma herança metódica cartesiana) da busca pelo “real” através das lentes que o sujeito se apodera, para exprimir o 
que é despertado e ao mesmo tempo desperta no ser humano.  Antes de mais nada, a fotografia como documento 
histórico. Como nos diz Le Goff, a trataremos como documento/monumento e monumento/documento. Aos alunos, é 
propiciado o contato direto com as fotografias de acervos pessoais (famílias), bem como, de instituições de ensino e 
no museu municipal. A imagem como documento histórico a ser analisado, interpretado e relacionando-o com a 
processualidade histórica dos envolvidos.

Sugestão de Leitura

Categoria: Revista Científica                                                              

Sobrenome: MAUAD

Nome: ANA MARIA

Título do artigo:
Através da imagem: 
fotografia e história 
interfaces

Título da revista: Tempo

Local da Publicação RIO DE JANEIRO

Volume ou tomo:

Fascículo:

Página inicial: 73 Página final: 98

Disponível em (endereço WEB):

http://www.historia.u
ff.br/labhoi/modules/
rmdp1/uploads/May0
7nGmehMYF_atrave
s_imagem.pdf

Data de Publicação (mês.ano): Dezembro/1996

Comentários:
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Texto didático-metodológico produzido por Ana Maria Mauad, que nos permite discutir o uso da fotografia na 
composição  e  relação  com  o  conhecimento  histórico,  elencando  questões  teóricas  e  a  exposição  de  uma 
metodologia histórica.
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Comentários:

Livro que irá fazer uma reflexão sobre as imagens (neste caso, não especificando somente a fotografia, mas uma 
análise das mensagens visuais fixas, como também, quadros, cartazes, entrte outros.). O destaque fundamental da 
obra é problematizar as diversas significações atribuidas às imagens e sua relação direta com a natureza de signo 
pertinente à elas. A autora finaliza sua obra, destacando justamente esta reflexão, ao destacar que "interessar-se  
pela imagem é também interessarr-se por toda a nossa história, tanto pelas nossas mitologias quanto pelos nossos 
diversos tipos de representações".
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O autor nos coloca neste livro, a polissemia dos termos história e sua relação ao mesmo tempo paradoxal com a 
memória. História e Memória nos permite evidenciar um referencial pertinente ao tema, pois Le Goff discorre, a 
partir da luz de Annales, sobre uma gama de autores e possibilidades do campo historiográfio. Cabe salientar dois 
capítulos que contribuem significativamente (não obstante o livro todo) para a atividade de fotografia e memória: 



Memória e Documento/Monumento. 
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Livro que destaca os critérios teórico-metodológicos acerca da utilização de imagens fotográficas no campo da 
análise histórica, demonstrando  em seu corpo e como fundamentação final, a relação direta entre a história (que a 
autora  define  constantemente  como  história-conhecimento)  e  o  documento  fotográfico  (como  documento 
histórico). Texto fácil e prático e que nos leva a interagir com o mundo das imagens, visto que faz parte justamente 
da coleção História e Reflexões, reflexões sobre a utilização das fotografias na História e como a autora destaca: a 
intenção é mostrar que a fotografia é uma das janelas para refletirmos sobre nós mesmos e sobre tantas buscas que 
norteiam o caminho tatuante do ser humano.
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Texto extraído da Revista História Viva, de sua edição on-line que destaca a reflexão sobre história e fotografia.

in: http://www2.uol.com.br/historiaviva/artigos/imagem_fotografica_e_historia.html
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Imagem fotográfica e história

A manipulação da fotografia, a parcialidade na sua escolha e os múltiplos fatores que influem na percepção que 
dela se tem jogam por terra o ditado de que a imagem vale mais que mil palavras.

por Boris Kossoy

Qualquer que seja o tema representado numa fotografia é a lembrança que ela traz de uma época desaparecida o 
aspecto  simbólico  sempre  recorrente.  É  a  fotografia,  dentre  as  demais  fontes  de  informação  histórica  não 
convencionais, uma das que têm atraído o interesse de um número maior de pesquisadores; um eficaz instrumento 
de  descoberta  e  análise  dos  cenários  e  fatos  do  passado.

No trabalho histórico a imagem não vale por mil palavras. A gênese e a história dos documentos fotográficos, 
assim como os fragmentos  do mundo visível  passado que esses  mesmos documentos  preservam congelados, 
requerem,  para  sua  devida  compreensão,  uma  ampla  gama  de  informações  advindas  de  diferentes  áreas  do 
conhecimento.

A fotografia se refere a um micro-aspecto do mundo, a uma determinada realidade que ela registra. No entanto, 
queremos sempre saber mais a respeito daquilo que se acha gravado na fotografia. Porque temos a consciência 
que o que vemos se conecta a inúmeros fatos sobre os quais nada sabemos; e que podem contextualizar a imagem: 
um  registro  de  aparências,  composto  de  múltiplas  realidades.  

Quaisquer  que  sejam  os  conteúdos  das  imagens  devemos  considerá-las  sempre  como  fontes  históricas  de 
abrangência multidisciplinar, decisivas para seu emprego nas diferentes vertentes de investigação histórica. As 
imagens fotográficas, entretanto, são apenas o ponto de partida, a pista para tentarmos desvendar o passado. Elas 
nos  mostram  um  fragmento  selecionado  da  aparência  das  coisas,  das  pessoas,  dos  fatos,  tal  como  foram 
esteticamente congelados num dado momento de sua existência/ocorrência.

A realidade da fotografia não corresponde (necessariamente) à verdade histórica, apenas ao registro expressivo da 
aparência.  Seu  potencial  informativo  poderá  ser  alcançado  na  medida  em  que  esses  fragmentos  forem 
contextualizados  na  trama  histórica  em  seus  múltiplos  desdobramentos  sociais,  políticos,  culturais,  que 
circunscreveram no tempo e no espaço o ato da tomada do registro. Caso contrário essas imagens permanecerão 
estagnadas  em  seu  silêncio:  fragmentos  desconectados  da  memória.  

Assim como as demais fontes de informação históricas, as fotografias não podem ser aceitas imediatamente como 
espelhos  fiéis  dos  fatos.  A imagem  de  qualquer  objeto  ou  situação  documentada  pode  ser  dramatizada  ou 
estetizada,  de  acordo  com  a  ênfase  (intenção)  pretendida  pelo  fotógrafo.  

A manipulação é inerente à construção da imagem fotográfica. A foto é sempre manipulada posto que se trata de 
uma representação segundo um filtro  cultural  são as  interpretações  culturais,  estéticas/ideológicas  e  de  outras 
naturezas  que  se  acham  codificadas  nas  imagens.

A  decifração  das  imagens  vai  além  das  aparências.  Sua  realidade  interior  deve  ser  desvendada  segundo 
metodologias adequadas de análise e interpretação,  caso contrário permaneceremos na superfície das imagens, 
iconografias ilustrativas sem densidade histórica"

Boris Kossoy é professor-titular do depto. de Jornalismo e Editoração da ECA/USP, pesquisador, historiador e 
autor de  Realidades e ficções na trama fotográfica  (Ateliê Editorial,  2001) e  Dicionário histórico fotográfico 
brasileiro (Instituto Moreira Salles, 2002), entre outros.



Destaques

Título:  Curiosidade 

Fonte:  http://www.nameloja.com/destaques_detalhe.php?destid=50 

Texto:  
Algumas  curiosidades  sobre  a  fotografia  (máquinas,  estrutura,  etc.)
"CURIOSIDADES SOBRE FOTOGRAFIA 

 " A primeira fotografia foi tirada em 1861 pelo francês Niepce "

" Fotografia em Cores "

O escocês James Maxwell fotografou uma fita de tecido xadrez em

"  Câmara de 35mm "

Uma  35mm surgiu em 1914 mas a Leica foi a primeira levada a sério

A Leica foi a primeira a usar filmes de 36 exposições

"  Fotografia mais Famosa"

Uma fotografia das mãos da pintora americana Georgia keeffe foi vendida em Nova Iorque em 1993 por 398.500 
libras

                                                 " FORAM OS PORTUGUESES "

Foram os portugueses que introduziram as primeiras lentes no japão em 1549 a nau portuguesa « PORTUGAL » 
comandada por Francisco Sabier ,aportou a Hirato,pequena ilha do arquipélago Kyu-shu,ao sul do Japão ,nessa 
época governada por Shizunobu Matsuura,a quem os portugueses ofereceram um par de óculos para correcção da 
vista,e  para  quem  ver  ao  longe  (possivelmente  lentes  negativas,para  a  correção  da  miopia.)De  posse  do 
maravilhoso presente ,Matsuura ofereceu-o por sua vez a Oouchi,chefe supremo do arquipélago. Parece terem sido 
estas as primeiras lentes introduzidas no Japão

Só em 1611,com lentes provenientes da Espanha ,o Japão fabricava os primeiros óculos por Sbachane Spikaino 
para o general Ieyasa Tokugawa. As armações destes óculos eram de tartaruga".

Mais curiosidades, visite o seguinte link:

http://www.nameloja.com/destaques_detalhe.php?destid=50

      Uma  revista  que  se  faz  importante  para  a  discussão  historiográfica,  e  não  menos  importante,  no  campo 
educacional, com o uso específico da fotografia é a Revista Domínios da Imagem. Tal publicação, está diretamente 
ligada ao Programa de Pós-graduação em História Social, nível mestrado, da UEL. O programa, além da Revista, 
possui um Laboratório de Estudos do Domínio da Imagem História, perfazendo uma discussão das pesquisas e 
produções acadêmicas. Ocorreu em 2007, o 1o Encontro Nacional dos Estudos da Imagem, destacando em seus 
simpósios e comunicações a relação direta e pertinente entre imagem e história. Dentre os vários artigos da Revista 
1, faz-se relevância, em virtude a proposta, os seguintes:

http://www.nameloja.com/destaques_detalhe.php?destid=50


Ensino  de  História  e  Imagens:  possibilidades  de  pesquisa,  de  Ana  Heloísa  Molina;  Discutindo  a  Imagem 
Fotográfica, de Annateresa Fabris.

Local de efetiva atividade, relacionando imagens e história, através do link http://www.uel.br/cch/his/ledi. Neste 
local, pode-se observar as pesquisas realizadas, tanto em âmbito local, como nacional.

Paraná

Título:  O Paraná por meio das fotografias 

Texto: 

O trabalho tem como prerrogativa, a atividade e possibilidade de explorar todos os municípios do Paraná (399), 
pois sua aplicabilidade se dará através da contextualização que o(a)  professor(a) efetivamente fará com seus 
alunos e escolha e fundamentação das fotografias. Exemplificando: 1) Em Foz do Iguaçu, há a possibilidade de 
explorar as memórias, identidades através das fotografias de Itaipu, resgatando as memórias do monumento de 
concreto e do monumento histórico dos personagens envolvidos.
2) Em Cambé, explorar as memórias, identidades da criação do município através das fotografias, visto que a 
mesma surgiu "as margens" da cidade de Londrina, pela mesma Companhia de Terras e Colonização. A Nova 
Dantitz que surgira em meio as plantações de café e as memórias e imagens envolvidas.
3) Em Florestópolis, explorar as memórias, identidades dos personagens envolvidos com a cultivo e cultura da 
cana-de-açúcar e consequentemente da produção de álcool e açúcar. A significação dos trabalhadores volantes 
através das imagens.
Sugestões que envolvem o conteúdo proposto e que evidenciam os personagens e características do Estado do 
Paraná.

 
Copyright © 2003 - Portal Educacional do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Av. Água Verde, 2140 - Água Verde - CEP 80240-900 Curitiba-PR - Fone: (41) 3340-1500 

Desenvolvido pela Celepar 

http://www.celepar.pr.gov.br/
javascript:%20imprimir(7146);

