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1 APRESENTAÇÃO 

A elaboração dessa unidade didático-pedagógica é o resultado dos 

estudos realizados sobre o tema e a coleção de fotos do Museu Histórico de 

Londrina relativa à imigração alemã. Entre as fotos integrantes dessa coleção 

destacamos aquelas de autoria do fotógrafo Theodor Preising, e  as tomamos como 

elementos para a construção de um ensino e aprendizagem mais significativos. 

O estudo da história local, por meio de análises de fotografias, 

possibilita a apropriação de conhecimentos fundamentais ao desenvolvimento 

intelectual do educando, assim como a sua inserção na sociedade, favorecendo que 

reconheça sua própria historicidade e identidade.

O estudo da história de Londrina não seria tão consistente sem os 

importantes documentos iconográficos, representados pela fotografia, pois, ao longo 

de sua trajetória, foi se caracterizando como importante fonte de pesquisa para a 

recuperação e compreensão histórica (BURKE, 2004).

Por meio das fotografias, podemos voltar-nos para o passado e 

reconstruí-lo no presente acessando a memória, a história e a vida num movimento 

ou momento vivido. Neste sentido, os estudos aqui  propostos têm como base os 

conceitos de fotografia e memória. Procuramos entender importância que a 

fotografia encerra enquanto objeto de memória. Entendemos que uma das fontes 

privilegiadas, entre as diversas que existem, para a compreensão de épocas 

passadas, são as fotografias, pois nelas estão associados diversos significados, 

ambiguidades, possibilitando variadas leituras interpretativas. 

Propomo-nos desenvolver uma unidade didática, em conformidade 

às normas e regulamentos do Programa Desenvolvimento Educacional (PDE), tendo 

como objetivo geral estudar as fotografias do acervo do Museu Histórico de Londrina 

Pe. Carlos Weiss produzidas na década de 1930, particularmente o acervo de 

Theodor Preising, para compreender a imigração alemã, na cidade de Londrina, no 

período mencionado.

Para o professor e o processo do ensino e a aprendizagem, é 

importante para que este material didático proporcione novas metodologias e 

subsídios para fortalecer a prática pedagógica, contexto escolar, no sentido de 

priorizar o seu olhar crítico, sua análise e interpretação no contexto em que foram 

produzidos.



Entendemos que, devido à sua natureza polissêmica, a fotografia 

agrega significados e ambigüidades, às vezes, não inseridas no ato fotográfico, 

possibilitando uma leitura plural dos fatos, ou seja, estão associadas a um conjunto 

de significados, que nem sempre proporcionam as mesmas leituras interpretativas 

(FELIZARDO; SAMAIN, 2007).

Nesse contexto destacamos na análise esses conceitos: fotografia e 

memória. A fotografia está associada à preservação da memória.  As fotografias 

trazem em si traços de credibilidade por pretensamente  “mostrarem  os fatos como 

eles acontecem” e por mostrar os caminhos da lembrança. Por isso, no campo da 

iconografia (representação por meio da imagem), enfatiza-se a fotografia como 

possibilidade de interpretação.

Haverá sempre interpretações, novos significados, novas reflexões: 

para quem? Para que? Como?

E haverá parcialidade, tanto do observador, como do historiador, 

possibilitando olhares e versões diferentes sobre uma mesma fotografia.

2 PROBLEMATIZAÇÃO

Entendemos que as fotografias, como documentos históricos, 

necessitam de compreensão e interpretação. Nesta perspectiva, como podemos 

entender a relação entre fotografia e a memória? Como analisar e interpretar a 

colonização de Londrina a partir das fotografias? Como explorar as fotografias o 

ensino de história? No que poderia contribuir, para o ensino de história, junto aos 

professores e educandos?

Ao estudar sobre a fotografia e sua utilização no ensino de história, 

faz-se necessário uma compreensão do que representa enquanto produção humana 

e fonte documental, ou seja, como podemos explorá-la naquela situação em que se 

encontra, as suas possibilidades de análises e suas limitações como fontes.

A fotografia é uma fonte histórica que proporciona ao historiador um 

novo tipo de crítica. O testemunho é válido, não importa se o registro fotográfico foi 

realizado para documentar um acontecimento ou representar um evento. Entretanto, 

parafraseando Jacques Le Goff, que considera a fotografia como de natureza 



simultânea, ou seja, como imagem/documento e como imagem/monumento. No 

primeiro caso, considera a fotografia como índice, relativas às condições de vida 

materiais passadas, em que objetos, pessoas lugares, as condições de trabalho, 

entre outros, nos informam aspectos desses acontecimentos de épocas passadas.

No segundo caso, a fotografia é um símbolo, daquilo que em anos 

anteriores a sociedade estabeleceu como única imagem que dura para sempre. Mas 

é preciso lembrar que todo documento é monumento, pois se a fotografia informa, 

ela também concorda com uma determinada visão de mundo.

Ao longo dos anos, as fotografias foram e continuam sendo 

importantes registros documentais, ou seja, a principal fonte histórica em diversas 

situações: aqui sobre a colonização de Londrina e região e suas transformações.

Os álbuns de família do século XIX e XX permitiram entrar nas 

particularidades da memória através da vida cotidiana. Neste sentido, a fotografia é 

considerada um produto cultural, decorrente do trabalho social de produção sígnica.

Ao utilizar a fotografia como objeto de análise no ensino de história, 

devemos, a princípio, buscar informações, os signos escritos, recuperar datas, 

buscar informações que nos forneça pistas para revelar sua história e suas origens.

Faz parte da análise de um documento visual realizar uma descrição 

ou narrativa sobre ele, dependendo da forma da interpretação, e verificar se existem 

sequências de fotos que possibilitem compreensão dos acontecimentos.

Alunos, professores e sociedade precisam desenvolver um olhar 

crítico e investigativo sobre as imagens, tais como a observação, identificação, 

contextualização e descrição e analises das imagens, assim gerando diversas 

leituras interpretativas e decorrentes disso a história nela retratada. 

Para valorizar e preservar a memória de um grupo social podemos 

recorrer à fotografia como fonte de registro, que auxilia a pesquisa, pois guarda e 

preserva informações (esses são um dos atributos da fotografia). Para Kossoy 

(2001, p.156):

Fotografia é memória, e com ela se confunde. Fonte inesgotável de 
informações e emoções, memória visual do mundo físico e natural da vida 
individual e social. Registro que cristaliza enquanto dura, a imagem 
escolhida e refletida de uma ínfima porção de espaço do mundo exterior [...] 

 Segundo Moreira (1993), a fotografia está relacionada à organização 

da documentação histórica e as suas manifestações na memória. A fotografia, em 



sua origem, proporciona ao observador, um olhar ao passado, uma forma de 

“revisão” e, assim, associando os acontecimentos de épocas anteriores, ou seja, as 

lembranças gravadas na memória.

A produção da obra “Ensaios sobre Fotografia” expõe apontamentos 

que, com o tempo, ocorreu o aperfeiçoamento das técnicas de impressão e assim a 

câmera realizou uma função antiga, mas já pertence à fotografia: “a democratização 

de todas as experiências através de suas traduções por imagens (SONTAG, 1981, 

p.08).

A autora apontava os valores morais e éticos da fotografia, pois há 

diferenças dos registros tanto verbais como visuais, isto é, toda fotografia agrega 

diversas ambigüidades e assim necessitam ser interpretadas. Uma imagem 

fotografada pode, muitas vezes, transmitir um conjunto de significados, mas nem 

sempre temos as mesmas leituras interpretativas. Diferentes fotógrafos podem 

descrever uma cena de diferentes ângulos, com diferentes interpretações para si e 

para o observador. O contexto cultural em que o observador está inserido é de 

extrema relevância, em se tratando de leitura dos acontecimentos.

Essa capacidade de preservar a informação é um dos atributos da 

fotografia. Didi-Hubermann (2004, p.55) afirma que, “para se recordar tem que se 

imaginar”, associando a ideia de que uma imagem revela apenas parte de um 

contexto sempre maior no qual o pensamento caminha buscando mais informações 

daquele lugar, sobre aquele ocorrido. 

A memória revela os acontecimentos de forma fragmentada e não 

absoluta, apenas aqueles eventos que imprimiram em nossa memória de forma 

marcante, ou seja, o mais importante são revelados de forma completa.

A fotografia trabalha de forma semelhante, selecionando ou 

retirando algo que pertencia ao todo. É por isso que esses dois conceitos, memória 

e fotografia, estão associados. As fotografias são suportes de memória que 

possibilitam uma das leituras possíveis da realidade, já que registram a imagem de 

um momento em que as pessoas viveram em épocas anteriores.

A fotografia não se esgota em si mesma, pois é produto de diversos 

fatores. No entanto, a câmera capta lugares, acontecimentos, pessoas e, por meio 

das lentes, temos evidências e a materialidade das imagens como registro 

documental. Neste sentido, a fotografia constitui uma forma de expressão das 

pessoas ou de um lugar, um acontecimento.



Segundo Kossoy (1989, p.29),

Toda fotografia tem atrás de si uma história. Olhar para uma fotografia do 
passado é refletir a trajetória por ela percorrida e situá-la em três estágios: 
1o Lugar: uma intenção para ela existir, 2o Lugar: o ato do registro que deu 
origem à materialização da fotografia; 3o Lugar: os caminhos percorridos 
por esta fotografia, as vicissitudes por que passou, as mãos que a 
dedicaram, os olhos que a viram, as emoções que despertou, os porta-
retratos que a emolduraram e os álbuns que a guardaram.

Ao acessar uma fotografia podemos olhar, analisar, buscar 

informações, recuperar datas, buscando conhecer o contexto histórico em que foi 

produzidos os acontecimentos retratados. Em decorrência dessas informações, 

presenciamos o realismo com que a fotografia se apresenta. Para Dubois (2000, 

p.21):

[...] existe uma espécie de consenso, de princípio que pretende que o 
verdadeiro documento fotográfico presta conta ao mundo com fidelidade. E 
essa virtude irredutível de testemunho baseia-se principalmente na 
consciência que se tem do processo mecânico de produção da imagem 
fotográfica em seu modo específico de constituição e existência. Assim, na 
fotografia, a necessidade de “ver para crer” é satisfeita. A foto é percebida 
como uma espécie de prova, ao mesmo tempo necessária e suficiente, que 
atesta indubitavelmente a existência daquilo que mostra.

Neste sentido, a fotografia tem a função de direito, de confirmação, 

de legitimação dos atos devido ao seu caráter de credibilidade.

Tendo a fotografia um elevado status de credibilidade, assim, de 

forma semelhante temos a memória que traz consigo marcas de credibilidade por 

mostrar clareza nas descrições dos fatos como se parecem, por mostrar caminhos 

da lembrança, que após os acontecimentos ocorridos ficam impressos na memória. 

Desde Halbwachs sabemos que a memória não é apenas uma 

experiência individual, mas também coletiva.

Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta apenas que 
eles tragam seus testemunhos: é preciso também que a memória coletiva 
não tenha deixado concordar com as memórias individuais e que haja 
suficientes pontes de contatos entre umas e outras, para que a lembrança 
que os outros nos trazem possam ser reconstruída sobre uma base comum 
(HALBWACHS apud POLLAK, 1989, p.117).

Como decorrência dessa afirmação entendemos que toda memória 

é “(re)criação do passado”  uma reconstrução engajada do passado e que 

desempenha um papel importante na maneira como os grupos sociais heterogêneos 



apreendem o mundo presente e reconstroem sua identidade, inserindo-se nas 

estratégias de reivindicações por um complexo direito de reconhecimento (SEIXAS, 

2001).

Desta forma, podemos dizer que a lembrança é a essência da 

memória:

No ato de lembrar,nos servimos de “campos de significados” – os quadros 
sociais – que nos servem de pontos de referência. As noções de tempo e de 
espaço, estruturantes dos quadros sociais da memória, são fundamentais 
para a rememoração do passado, na medida em que as localizações 
espacial e temporal das lembranças são a essência da memória 
(HALBWACHS apud BARROS, 1989, p.30).

As pessoas relembram do passado devido aos acontecimentos que 

imprimiram em suas memórias e isso é fundamental para descrever épocas 

anteriores. Neste sentido, acreditamos que a fotografia como fonte documental 

favorece, assim como os frutos da história oral, uma reflexão entre memória e 

história, enfocando na recordação, na lembrança do passado. 

Por exemplo, nesse trabalho, as narrativas contidas nas fotografias 

de Preising podem ser aproximadas às lembranças da pioneira Olga Strass, 

moradora da região do Heimtal, na cidade de Londrina-PR. Com nostalgia relembra 

os primeiros anos que passou em Londrina ao lado do marido Carlos Strass:

No começo, a Companhia construiu um rancho aqui. Era perto do nosso 
sítio, sem paredes, sem nada. Era coberto de palmito. Ficamos a semana 
toda e o sábado, até abrir um pouco a mata e serrar a madeira para fazer a 
casa, um ranchinho no sítio (OLGA STRASS)

A importância da história oral é que ela expressa informações 

singulares dos grupos familiares. Ela nos faz compreender o cotidiano da 

comunidade no trabalho e outras atividades, como um lugar de memória, devido 

suas recordações.

Segundo Nora (1993), os lugares de memória expõem que houve 

uma mudança nas relações tradicionais que mantínhamos com o passado e 

evidenciam que uma das questões importantes da mossa cultura contemporânea 

esta em valorizar a memória coletiva. Ou seja, o respeito ao passado, por meio do 

sentimento de pertencer ao grupo ou uma comunidade. De acordo com Nora:

A memória é a vida sempre carregada por grupos vivos, e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução aberta à dialética da lembrança e do 



esquecimento inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de 
repetidas revitalizações. 
[...] a memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 
presente.
[...] a memória emerge de um grupo que ela une [...] é por natureza, múltipla 
e desacelerada, coletiva, plural e individualizada.
[...] a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem e 
mo objeto [...]. (1993 apud POSSAMI, 2001, p.98)

Desta forma, para a valorização e preservação da memória de um 

grupo social é possível recorrer à fotografia como fonte de registro que auxilia na 

pesquisa, pois preserva informações (esses são um dos atributos da fotografia), 

contendo em si uma ou várias narrativas.

As imagens  inseridas na fotografia são compostas por códigos 

abertos e dinâmicos. As imagens nos possibilitam buscar informações em todos os 

aspectos. Toda fotografia tem múltiplos significados, dos fatos, ver algo na forma de 

uma fotografia é enfrentar um objeto potencial de fascínio. Sua leitura interpretativa, 

pessoal ou do grupo, está ligada ao repertorio cultural. Isso porque a fotografia traz 

consigo bem mais que aquilo que se vê. Isso ocorre porque as mensagens que a 

fotografia transmite são algumas vezes diferentes dos objetivos do fotógrafo. E é por 

esta razão que uma fotografia traz múltiplas significações, implícitas nas mensagens 

que conduzem muitas variáveis.

Então, a fotografia agrega vários significados e diversas 

ambuiguidades, muitas vezes não estão explícitas no contexto fotográfico. Sobre a 

noção de espaço e tempo, Leite (1993, p.67) pontua:

Chega-se a conclusão de que a noção de espaço é a que domina as 
imagens fotográficas explícitas. Não apenas as duas dimensões em que a 
imagem representa as três dimensões do que comunica. Mas toda a 
captação da mensagem se manifesta através de arranjos espaciais. A 
fotografia é uma redução, um arranjo cultural e ideológico do espaço 
geográfico, num determinado instante.

Segundo Dubois (1994), a relação entre a fotografia e aqueles que 

as guardam, cuidam e cultivam é afetiva. Por trás das poses estão as relações com 

seus referentes.

Então, a fotografia apresenta-se como uma memória, encobridora, 

dando uma aparência deslocada, simples, não oferecendo dúvida, que está presente 

–  a fotografia impressa no papel ou na memória pode ocupar o lugar de outro, 

ausente e oculto, retido.



Assim, 

A separação é até que fundamente qualquer efeito de olhar sobre uma foto. 
É ela que induz os movimentos perpétuos do sujeito espectador, que não 
para, no ponto de vista da imagem, de passar do aqui/agora da fotografia 
para o alhure anterior do objeto, que não cessa de olhar intensamente essa 
imagem, de nela submergir, para melhor sentir seu efeito de ausência 
(espacial e temporal), a parcela intocável referencial que ela oferece à 
nossa sublimação (DUBOIS, 2000, p.313).

Por meio da separação a que se refere Dubois, existe outro 

elemento que interfere na relação com a memória e com a imaginação. Na ação de 

fazer o fato, não há possibilidades de controlar o momento, e assim se dispara o 

obturador. Esse momento é imprevisível e o autor o denomina de punctum.

De acordo com o fotógrafo Henri Cartier-Bresson, na obra “Momento 

Decisivo”, sobre a experiência em fotografar e fazer as reportagens sobre 

acontecimentos:

De todos os meios de expressão, a fotografia é o único que fixa para 
sempre o instante preciso e transitório. Nós, fotógrafos, lidamos com coisas 
que estão continuamente desaparecendo e, uma vez desaparecidos, não há 
nenhum esforço sobre a terra que possa fazê-los voltar. Não podemos 
revelar ou copiar uma memória. O escritor dispõe de tempo para refletir. 
Pode aceitar e rejeitar, tornar a aceitar. [...] existem também um período em 
que seu cérebro “se esquece”  e o subconsciente trabalha na classificação 
de seus pensamentos. Mas, para os fotógrafos, o que passou, passou para 
sempre. É deste fato que nascem as ansiedades e a força de nossa 
profissão (CARTIER-BRESSON, 1971, p.21).

Neste momento é oportuno registrar que espaço e memória têm 

uma relação conceitual, pois, 

[...] as fotografias não são espelhos fixos dos fatos, mas fragmentos 
recortados num  tempo e num espaço específico. Para ele, as fotografias 
são produzidas por alguém com endereço determinado, o que as faz plenas 
de ambigüidades e significações, muitas vezes não explícitas, necessitando 
por isso de decifração (ALCÂNTARA, 2001, p.39).

As fotografias trazem em si manifestações do real, símbolos e assim 

possibilitam diversas leituras interpretativas ou a fotografia está associada a diversas 

ambigüidades e muitas vezes não estão inseridas no contexto fotográfico.

É incontestável o valor da fotografia como documento e monumento, 

objeto possuidor de memória viva e própria. 

Sendo assim, podemos citar como exemplo, álbuns de família, fotos 

de viagens, acontecimentos de um lugar, ou ainda a vida cotidiana de uma cidade.



Ainda, é bom lembrar que quando alguém adquire a fotografia, bem 

antes, ela já passou pelo olhar do fotógrafo, pelo processo de preparação 

mergulhada em produtos químicos e, durante esse percurso, obteve a revelação: a 

fotografia legível.

A fotografia, assim compreendida, revela-nos por meio da análise 

documental, pistas para se chegarmos ao que não aparece ao primeiro olhar, mas 

que permite um sentido social inserido na foto.

Coleção do Fotógrafo Theodor Preising e a imigração alemã em Londrina

As fotografias em análise pertencem ao acervo fotográfico do Museu 

Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss (PR), e fazem parte da coleção do 

fotógrafo Theodor Preising.

O fotógrafo Preising nasceu em 03 de julho de 1883, em Hildesheim, 

na Alemanha. Fundou seu ateliê em Berlim, no ano de 1914, e casou-se com 

Elizabeth Elfride, com quem teve três filhos.

Viveu o ambiente da Primeira Guerra Mundial, servindo ao exército 

como fotógrafo. Diante da recessão econômica, e a alta da inflação que assolou a 

Alemanha do pós-guerra, emigrou para a América do Sul.

Chegou a Brasil em 1923, estabelecendo-se em Guarujá, no Estado 

de São Paulo.

No início, Preising trabalhava com câmeras grandes de grande formato e 
tripé, como Voigtlander, foi um dos pioneiros das máquinas de pequeno 
formato, 35mm (24x36mm), como a Leica e a Contax (HOFFMAN; PIVETA, 
2009, p.12).

Toda a família participou da montagem e acabamento dos álbuns de 

visita que produziu, e assim como os cartões postais que se tornou sua principal 

fonte de renda. Percorreu diversos Estados do Brasil, registrando paisagens que 

seriam inseridas na produção de cartões postais.

Uma de suas produções foi a Revista “Travel in Brasil”, um estudo para 

divulgar o Brasil no exterior, expondo a versatilidade de suas produções durante a 

sua permanência no Brasil.

Theodor Preising veio de São Paulo para Londrina, como funcionário 

contratado pela colonizadora Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP) para 



registrar aspectos da região de Londrina no início de sua colonização, desde a saída 

dos imigrantes ao porto de Santos, até a chegada aos assentamentos no Paraná. 

Suas imagens da região foram incluídas no relatório da Companhia e enviadas para 

a matriz e provavelmente foram usadas na divulgação das qualidades da terra. 

Segundo as historiadoras Hoffman e Piveta (2009, p.17-50):

Entre 1930 e 1931, existem registros que realizou fotografias de Londrina: 
imagens das primeiras casas de madeiras, primeiras construções, 
desmatamento, homens trabalhando, aberturas de estradas e cenas do 
cotidiano. Chama atenção a fotografia da primeira escola alemã. T. Preising. 
Vinha de São Paulo, como contratado pela Companhia de Terras Norte do 
Paraná (CTNP), para produzir imagens da região, que seriam inseridas nos 
relatórios da Companhia e, posteriormente, enviadas à Matriz. O acervo de 
imagens se encontra no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, 
da Universidade Estadual de Londrina.

Há registros que esteve na região Norte do Paraná entre 1930 e 1931, 

conhecendo “Londrina”, registrando imagens das primeiras construções, o 

desmatamento, abertura de estradas e cenas do cotidiano. Chama atenção a 

fotografia da primeira escola alemã. O acervo de imagens por ele produzidas e 

outros documentos se encontram no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos 

Weiss, da Universidade Estadual de Londrina (HOFFMAN, PIVETA, 2009).

Após o Brasil entrar na II Grande Guerra, foi considerado pelo governo 

brasileiro, espião alemão e proibido de fotografar. Entretanto, encerrou seus 

trabalhos em 1948 por problemas de saúde, e faleceu em 1962.

Quais as narrativas de Theodor Preising sobre a presença alemã nas origens 

de Londrina? O que contam as suas fotografias sobre a presença alemã nas origens 

da cidade? 

Portanto, é a partir deste contexto que propomos a compreensão, 

por meio de análises e interpretações dessas fotografias de imigrantes e 

descendentes, que foram produzidas durante o período mencionado, pelo fotógrafo 

Theodor Preising, sendo um dos primeiros a registrar o início da colonização.

Os primeiros imigrantes do Heimtal eram alemães e descendentes, 

luteranos e católicos, havendo também teutos e russos. A maioria de origem 

camponesa, já possuía experiência com as atividades agrícolas nas fazendas de 

café, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

Podemos denominá-los precursores ou colonizadores da Região 

Norte do Paraná, pois eles abriram as primeiras picadas na floresta e cultivaram a 



terra com plantações diversas, principalmente o café, que predominou em toda a 

extensão da Região Norte do Paraná.

No início da colonização, na década de 1930, as primeiras casas de 

Londrina foram construídas de palmito ou madeira, cobertas com tabuinhas. O 

historiador Arias Neto, descreve algumas idéias sobre aqueles tempos:

Atentando-se à fotografia, percebe-se uma série de casas de madeira, 
dispostas de modo geométrico, em uma clareira aberta na mata. No 
horizonte, erguia-se a interminável floresta que, aliás, cerca toda a “cidade” 
e permite imaginar as atividades daqueles primeiros habitantes, a derrubada 
da mata, o traçar das ruas e o iniciar das primeiras plantações (2008, p.89).

A historiadora Moreira, em seu livro “Retratos de Família: leitura da 

fotografia”  (1993), descreveu um quadro sobre as funções dos álbuns de família. 

Para a autora, uma série de fotos podiam traduzir datas sucessivas da vida de 

pessoas, tendo único objetivo, estarem para sempre na memória dos parentes.

Essas fotografias não descreviam as cenas, mas captavam 

aparências daqueles momentos em que estavam reunidos, eram cenas divididas por 

partes, datas, em estação do ano, colocadas em uma coleção que, ao serem 

revistas pelos familiares, eram relacionadas num contexto.

Enfim, tomando para análise as fotos de Theodor Preising sobre 

Lodnrina, teremos possibilidades de melhor compreensão das ações da vida 

cotidiana dos primeiros habitantes que viveram no município de Londrina na década 

de 30. O motivo da escolha deste período foi o expressivo desenvolvimento da 

região Norte do Paraná, com a chegada de imigrantes ao trabalho na lavoura.

Conforme afirma Boni (2004, p.248), “mesmo sem saberem de sua 

importância histórica à época, produziram diversas fotos que posteriormente se 

transformaria em peças fundamentais na engrenagem narrativa da história de 

Londrina”.  Realizar análise dessas fotografias, selecionadas poderá proporcionar 

elementos para avaliar a importância da fotografia como registro histórico e ao 

mesmo tempo compreender melhor a presença do imigrante alemão nas origens de 

Londrina.

3 ESTRATÉGIA DE AÇÃO 



O projeto de intervenção didático-pedagógico será realizado junto 

aos professores da rede estadual no Instituto de Educação Estadual de Londrina 

(IEEL). Nesta unidade de produção didática, iremos expor a fundamentação teórica 

referente aos conceitos fotografia e memória, destacando-se a importância dos 

recursos imagéticos como potencialidades pedagógicas.

As diretrizes curriculares colocam que, ao trabalhar com documentos 

na aula de historia o professor deverá ir além dos documentos escritos, devendo 

utilizar-se da iconografia, registros, os testemunhos de história local, além de 

documentos contemporâneos como fotografia, cinema, literatura e informática 

(PARANÁ, SEED, 2008).

 O estudo se inicia a partir de uma reflexão e contextualização das 

imagens produzidas e pertencentes ao acervo fotográfico do Museu Histórico de 

Londrina, mais especificamente as obras do fotógrafo Theodor Preising.

Depois esses documentos serão analisados por meio de seminários 

sobre a importância da fotografia na história.

As fotografias podem ser analisadas sob o ponto de vista de várias 

áreas do conhecimento, sob olhares diversos, e por isso são de natureza 

polissêmica, constituindo amplo campo de possibilidades. A proposta aqui delineada 

é aberta aos professores de diferentes disciplinas, mas privilegia a integração entre 

as disciplinas de Sociologia, Arte e Geografia

Baseados nessas considerações e amparados nas Diretrizes 

Curriculares para o Ensino de História na Educação de Nível Fundamental e Médio, 

buscamos suscitar reflexões privilegiando o espaço escolar concebido como uma 

instituição de comunicação social que encontra na aprendizagem sua matéria prima, 

capaz de interagir com alunos e professores.

4 ATIVIDADES

Objetivos gerais 

Aqui pretendemos:



a) Contribuir para formação de alunos, professores e comunidade, 

por meio de reflexões e análises de fotografia;

b) Refletir com os professores, sobre a relação entre fotografia e 

memória;

c) Ampliar nossos conhecimentos sobre a importância das 

fotografias no estudo da colonização de Londrina;

d) Contextualizar a fotografia como documento histórico.

Recursos Utilizados em todas as atividades:

Projetor multimídia; Computador; TV, imagens, textos e vídeo 

ATIVIDADE 1

Após realizar leituras nesta unidade didática, façam suas considerações, 

interagindo com o grupo.

• No início da Colonização do Norte do Estado do Paraná a Companhia de 

Terras Norte do Paraná (CTNP) utilizou a fotografia para publicizar os 

negócios das vendas das terras, e assim mostrar a região como sendo 

próspera para morar e atrair os interessados do Brasil e do exterior. Ou seja, 

para divulgar o empreendimento a empresa colonizadora e adotou a 

fotografia como principal estratégia.

• O primeiro fotógrafo contratado pela CTNP foi Theodor Preising, que tinha 

experiência na produção de cartões-postais, das principais cidades e regiões 

do Brasil. Tudo o que representasse a potencialidade da região Norte do 

Paraná, era utilizado como estratégia publicitária, sob a orientação da CTNP.

• As fotografias captavam aparências daqueles momentos, eram cenas 

divididas por partes, datas, em estação do ano, colocadas em uma coleção 

que, ao serem revistas são relacionadas a um contexto.

ATIVIDADE 2

Seminário



Divididos em grupos, cada um estudará um dos seis itens propostos abaixo e 
depois realizaremos o seminário para apresentações dos resultados e 
discussões.

O historiador Ivano (2013) estabeleceu algumas possibilidades de 

indagação num documento iconográfico:

a) Procedência de uma imagem:

- Quem fez? Onde? Quando?

- Onde ficou?

- Houve alguma forma de exposição pública?

b) - Qual era a posição do autor da 

imagem na sociedade?

- É dedicada a alguém

- Encontra-se alguma inscrição no campo 

da imagem ou no verso (fotografia)?

c) Finalidade de uma imagem:

- Por que foi feita? Para quem?

- Sua fidelidade foi bem sucedida?

- Qual sua importância para a sociedade em que se 

originou?

Fonte: Museu Histórico de Londrina 
Theodor Preising (1930)

Fonte: Museu Histórico de Londrina 
Theodor Preising (1930)

Fonte: Museu Histórico de Londrina 
Theodor Preising (1930)



d) Tema ou Assunto:

- Qual o título? 

- Existem pessoas retratadas?

- Que estão fazendo?

- Como se vestem?

- Quais são os objetos retratados?

- Como eles aparecem?

- Qual a sua função dentro do tema?

- Qual é o tempo retrado (dia/noite; calor/frio); estação do 

                    ano: sol/claridade/névoa/chuva?

- Existe indício de tempo 

histórico retratado?

- Que práticas sociais o 

conteúdo iconográfico é capaz de            

                                             abordar?

e) Estrutura Técnico Formal:

- Houve intenção de aproximação com a realidade?

- Existe alguma articulação entre o estilo e a sociedade retratada ou procedência do 

autor?

f) Simbolismo:

- Existem simbolismos identificáveis?

- Quais são?

- Permitem várias interpretações?

Fonte: Museu Histórico de Londrina 
Theodor Preising (1930)

Fonte: Museu Histórico de Londrina 
Theodor Preising (1930)

Fonte: Museu Histórico de Londrina 
Theodor Preising (1930)



ATIVIDADE 3

Após a leitura de Leite (LEITE, M.M. Retratos de família: leitura da fotografia 

histórica. São Paulo: EDUSP, 1993) faça suas considerações:

A imagem é muda, não revela o nome ou quem é retratado, não indica 
por si mesma a data e o local do conteúdo. Embora forneça indícios 
através dos quais podemos deduzi-los, só saberemos com certeza 
desses dados através de uma identificação verbal.

1. Do observador da imagem;

2. Da imagem ao observador;

3. De uma imagem para outra;

4. Dos retratos para o observador.

A seguir, analisar as fotografias e responder as questões:

1. Em relação à primeira questão:

a. De que forma devemos observar a imagem?

b. O que buscamos nela?

c. Que linguagem simbólica ela está transmitindo?

2. Em relação à segunda questão:

a. A imagem fala por si só?

b. Ela tem uma forma de se comunicar com o observador?

3. Em relação à terceira questão:

a. Se existe outras imagens, como elas se relacionam entre si?

4. Em relação à quarta questão:

a. As imagens de pessoas ou cenas, como elas estão colocadas 

                              frente ao observador?

b. Qual a intencionalidade das mesmas?



ATIVIDADE 4

Após lerem o texto abaixo deverão interagir com o grupo.

A possibilidade de explorar a fotografia como fonte de documento 

histórico, nos leva à análise e à contextualização, devido à sua natureza 

polissêmica, diante dos acontecimentos.

Buscar a olhar a fotografia por meio de uma análise reflexiva 

constitui uma importância significativa no processo de ensino e aprendizagem.

 A autora Santaella (2007), no artigo “Alfabetização do Olhar”, faz 

uma provocação do poder indiciador da fotografia que se traduz em ser “um traço 

real” e assim descreve quatro princípios por ela elencados:

1. Conexão física: o objeto estava fisicamente diante da objetiva, 

no momento da foto.

2. Singularidade: o instante que o clique capturou é único e 

singular, mesmo que o ato se repita.

3. Designação: funciona como um dedo que aponta para algo da 

realidade.

4. Testemunho: dá o seu testemunho de presença naquele tempo e 

espaço.

Quanto mais estiver enfatizado o caráter estético de uma fotografia, 

fruto do talento com que alguns agentes entram em simbiose com o olho da câmera 

no confronto com o real, mais o fato acionará as faculdades sensíveis dos seus 

intérpretes.

Quanto mais o flagrante fotográfico for capaz de diagnosticar os 

múltiplos pontos de vista de uma dada situação, tanto mais seus intérpretes serão 

capazes de encontrar pistas para a reconstituição dessa situação. 

Quanto mais uma foto for portadora de valores simbólicos, mais 

carregada ela estará de significados coletivos que falam À cultura. Evidente que 

esses caminhos podem se misturar, tanto quanto um pode dominar sobre os outros. 

Características que só podem ser analisadas em cada foto.



ATIVIDADE 5

Após a leitura de Kossoy (KOSSOY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: 

Ateliê Editorial, 2001), faça suas considerações sobre a importância das 

fotografias na vida das pessoas:

Fotografia é memória, e com ela se confunde. Fonte inesgotável de 
informação e emoção. Memória visual do mundo físico e natural, da 
vida individual e social. Registro que cristaliza, enquanto dura, a 
imagem – escolhida e refletida – de uma ínfima porção de espaço do 
mundo exterior (KOSSOY, 2001, p.156).

      Fonte: Museu Histórico de Londrina Theodor Preising (1930)        Fonte: Museu Histórico de Londrina Theodor Preising (1930)

a. compartilhar e trocar ideias com, no mínimo, 2 participantes.

b. Produzir um texto contendo, no mínimo, 20 linhas, sendo 

necessário colocar título (digitar em formato Word).

ATIVIDADE 6 

Após realizar leitura de (LEITE, Márcia. Remexendo fotografia e cotidiano. In: 

ALVES, N.; SGARBI, p (Orgs.) Espaços e imagens na escola. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2001)  faça suas considerações, interagindo com, no mínimo, dois 

participantes do grupo.

Ao olhar uma fotografia percebe-se que está associada a diversos 

traços, aspectos e representações do mundo. Cabe ao historiador fazer leituras 

interpretativas para proporcionar melhor compreensão.



Márcia Leite (2001, p.100), no texto “Remexendo fotografias e 

cotidiano”, relaciona o objeto a ser fotografado com a imagem e o momento daquele 

que fotografa:

Uma fotografia revela muito mais do que as imagens do instante 
fotografado. Além do cenário, dos personagens e das leituras dos tempos e 
espaços revela, também, o seu autor: a intenção do fotógrafo e até, quem 
sabe, seus desejos, suas características, suas artes de fazer e de ser. A 
cena, o ângulo, o enquadramento, a luminosidade e os planos escolhidos 
narram muitas histórias dos sujeitos instantaneamente eternizados, do autor 
e de sua criatura. Em cada foto, o fotógrafo faz um registro de si mesmo, 
marcando lugares e não lugares nos espaços de sua própria vida.

   
             Fonte: Museu Histórico de Londrina Theodor Preising (1930)           Fonte: Museu Histórico de Londrina Theodor Preising (1930)

ATIVIDADE 7

Veja o documentário: “Macrofotografia”  –  vídeo - DVD na Escola Vol. II – 

Ministério da Educação. O roteiro discute sobre o uso da fotografia em sala de 

aula, como recurso interdisciplinar. Depois leia o fragmento citado por 

Alcântara e, a seguir, interaja com o grupo.

Alcântara (2001, p.89), cita Maria Lúcia C. Miguel: [...] as fotografias não 
são espelhos fieis dos fatos, mas fragmentos recortados num tempo e num 
espaço específicos. Para ele, as fotos são produzidas por alguém com 
endereço determinado, o que as faz plenas de ambiguidade e significações 
muitas vezes não explícitas, necessitando, por isso, de decifração. 

Ao falar de fotografia, na disciplina de história, é necessária uma 

compreensão do que ela constitui enquanto produção, suas possibilidades de 

análises, bem como suas potencialidades pedagógicas.



ATIVIDADE 8 

Após leitura do texto de Sgarbi (SGARBI, Paulo. Colando textos, colando 
imagens. In: ALVES, N.; SGARBI P. Espaço e imagens na escola. Rio de 
Janeiro: D&B, 2001), façam suas considerações, interagindo com o grupo.

Uma imagem fotografada possibilita transmissão de um conjunto de 

significados, mas nem sempre tem as mesmas leituras interpretativas.

Sobre a importância da leitura de imagens, 

“Uma imagem vale mais que mil palavras” é um ditado popular que já ouvi inúmeras vezes 

nas mais variadas situações e com as mais diversas intenções. No entanto, uma imagem 

pode dizer tão pouco ou menos que mil palavras. É preciso tomar mais cuidado para não 

cairmos na esparrela de que o mundo se expressa por imagens. Elas são tão definitivas e 

importantes quanto outras linguagens que fazem parte da complexidade do mundo; porém, 

como todas as demais formas de linguagem a leitura feita com o olhar está carregada de 

sentidos e sentimentos. (SGARBI, 2001, p.123):
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