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da vida. Para tanto, optamos por trabalhar a 
fotografia, produto das novas tecnologias da 
comunicação, aliada da educação, como 
forma de ajudar o aluno a pensar 
historicamente, valorizar sua história de vida 
e de seus familiares. A perspectiva é 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A Unidade de Produção Didática é parte das atividades que foram 

desenvolvidas durante a segunda etapa do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE 2014. Este material foi realizado em forma de Unidade 

Didática e tem como finalidade instrumentalizar a ação docente com os alunos da 

1ª série do Curso Formação de Docentes, do Colégio Estadual Mário de Andrade, 

Francisco Beltrão, Paraná. 

 As ações têm como objetivo auxiliar na construção do conhecimento 

histórico por parte dos alunos, utilizar o acervo fotográfico familiar, afim de que os 

alunos percebam-se como sujeitos históricos, relacionando passado e presente 

através de sua historicidade e experiências de vida. Neste contexto a fotografia 

será tomada como fonte histórica que auxilia na constituição do sujeito. Nesta 

ação pretende-se trabalhar com leitura de imagens como forma de acessar a 

memória e identidade a partir do acervo familiar. 

A Unidade I propõe uma prática pedagógica que auxilie os alunos no 

trabalho com fontes na produção historiográfica, levando o conhecimento das 

diferentes fontes históricas utilizadas pelos historiadores. 

A Unidade II proporciona reflexões sobre a história da fotografia, suas 

mudanças tecnológicas e o uso dessa imagem na compreensão da realidade. 

A Unidade III propõe uma metodologia com fotografias familiares, 

possibilitando ao aluno perceber-se como sujeito histórico que interage em seu 

meio social. Pretende-se que haja a percepção de que existe memória 

preservada nas imagens fotográficas, e como o historiador através da imagem 

constrói a narrativa histórica. 

Esta Unidade Didática apresenta uma proposta metodológica do uso e 

análise da fotografia para os alunos do Ensino Médio na disciplina de História, 

haja vista o desafio em inserir o debate sobre fontes históricas em sala de aula, 

mais especificamente lançar um novo olhar sobre a fotografia, enquanto fonte 



histórica e como forma de propiciar o entendimento do aluno como sujeito e a 

consciência de que a história é uma constante construção. 

O resultado do trabalho será exposto para a comunidade escolar no final 

das três unidades realizadas. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 
1. História e Memória: aportes para a prática pedagógica 

 A memória, no sentido estrito da expressão é presentificação do passado. 

A partir desta constatação, questionamentos se insinuam: Qual passado é 

rememorado? Por quais motivos transformaram-se em memórias? Quais fatores 

colaboram para que certas memórias sejam lembradas, outras esquecidas? 

Nesse contexto, convém lembrar da afirmação de Pollak (1992, p. 201), “a priori, 

a memória parece ser um fenômeno individual”, mas ela deve ser entendida 

também como um fenômeno coletivo e social, pois a memória não é somente do 

indivíduo, mas sim de um indivíduo inserido num contexto familiar e social. 

 O ato de lembrar se dá no social, pois mesmo a memória aparentemente 

particular e a reapresentação do momento vivido estão ligadas à memória de um 

grupo. Carregamos as lembranças, mas não estamos sós no ato de lembrar, pois 

interagimos em grupos e instituições. 

 Pollak (1992) destaca os acontecimentos, os personagens e os lugares 

como elementos constitutivos da memória individual ou coletiva. Os 

acontecimentos são aqueles vividos pessoalmente ou vividos pelo grupo; as 

personagens são pessoas que encontramos no decorrer da vida, como também 

personagens indiretas e ainda aquelas que não pertencem ao espaço-tempo da 

pessoa; e, por fim, os lugares, associados a uma lembrança pessoal e lugares de 

comemoração. 

 Tais apontamentos mostram que recriar a memória é imprescindível na 

construção da identidade do indivíduo, conforme Pollak (1992, p. 204): 

[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de 
identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela 
é também um fator extremamente importante do sentimento de 



continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em 
sua reconstrução de si.  

 A partir da afirmação, podemos depreender que a memória é um elemento 

que faz o indivíduo sentir-se parte integrante de uma sociedade, como também é 

um fator na reconstrução de sua identidade. Isso indica que as fronteiras que 

estabelecem as memórias individuais e coletivas estão esmaecidas porque o 

sujeito, no seu processo de vida, confere sentido às memórias individuais e 

coletivas. 

 Dessa forma, para compreender a memória e suas relações com o 

contexto social, Ballandier( 1999, p. 47) diz que:    

A memória é apreendida na relação estabelecida entre o passado 
e o atual, de forma que entrem em contato um com o outro. É do 
presente que parte o apelo ao qual responde a lembrança, é a 
ação presente que a lembrança empresta o calor que dá a vida.  

 O autor indica que é do presente que nasce o apelo ao passado. No 

entanto, narrar as memórias de nossa vida não é algo fácil, muito pelo contrário, 

requer esforço e dedicação, afinal, segundo Bosi (2007, p.55)“a memória não é 

sonho, é trabalho”, no sentido de refazer, reconstruir, repensar, com imagens e 

ideias de hoje as experiências do passado. É com maestria que Bosi (2007) 

define lembranças como reconstrução contínua das experiências do passado 

com a imagética do presente, pois nunca somos os mesmos. 

Em tal argumentação, as tradições familiares, os acontecimentos, as 

datas, as histórias dos avós, fazem a ponte entre as gerações e preservam a 

memória do passado, mantendo, renovando, lembrando e transmitindo a 

identidade familiar. No ato de evocar as lembranças, as histórias de vida são 

recriadas. Sobre a lembrança, Bosi (2007, p. 81) assim se manifesta: 

[...] uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado 
pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localização, seria 
uma imagem fugidia. O sentimento também precisa acompanhá-
la para que ela não seja uma repetição do estado antigo, mas 
uma reaparição. 

As lembranças não se apresentam isoladas e o indivíduo ao rememorar o 

passado, envolve outros sujeitos, negocia com as dinâmicas presentes, seleciona 



o que será lembrado e desta forma o que será esquecido. Assim, recordar é ato 

complexo que exige do sujeito atenção aos sentimentos e às técnicas de 

evocação. 

 

2. Documentos de identidade: a fotografia como fonte histórica e ferramenta 

de ensino 

Um importante elemento a ser considerado na metodologia do ensino de 

História é o uso de documentos e fontes históricas em sala de aula. As Diretrizes 

Curriculares para a Educação Básica DCEs (2008) especificam que o trabalho 

com documentos e fontes históricas pode levar a uma análise crítica sobre o 

processo de construção do conhecimento histórico e ampliar os limites da 

compreensão deste campo de conhecimento. 

Nesta perspectiva, Schimidt & Cainelli (2010, p. 117) apontam que: 

O trabalho com o documento histórico em sala de aula exige do 
professor que ele próprio amplie sua concepção e o uso do 
próprio documento. Assim, ele não poderá mais se restringir ao 
documento escrito, mas introduzir o aluno na compreensão de 
documentos iconográficos, fontes orais, testemunhos da história 
local, além das linguagens contemporâneas, como cinema, 
fotografia e informática. Mas não basta o professor ampliar o uso 
de documentos; também deve rever seu tratamento, buscando 
superar a compreensão de que ele serve apenas como ilustração 
da narrativa histórica e de sua exposição, de seu discurso.  

 Nesse contexto, o uso de documento histórico em sala de aula, torna-se 

uma ferramenta essencial no ensino da disciplina, pois familiariza o diálogo entre 

passado e presente, facilitando a construção do processo de análise histórica. 

Entre as linguagens contemporâneas, entendemos que os registros 

fotográficos revelam-se importantes por permitirem a observação cuidadosa das 

rupturas e continuidades no âmbito das alterações sociais e culturais. Essas 

questões são significativas quando nos damos conta que o passado não é um 

tempo morto e esquecido, mas vivo e contemporâneo porque é atualizado 

constantemente pelas perguntas lançadas do presente ao passado. Dessa forma, 



não contém apenas o limite do que aconteceu, mas pode anunciar uma 

possibilidade de vir a ser. 

Segundo Kossoy (2012, p. 47), 

Toda fotografia é um resíduo do passado. Um artefato que contém 
em si um fragmento determinado da realidade registrado 
fotograficamente. Se, por um lado, este artefato nos oferece 
indícios quanto aos elementos constitutivos (assunto, fotógrafo, 
tecnologia) que lhe deram origem, por outro o registro visual nele 
contido reúne um inventário de informações acerca daquele 
preciso fragmento de espaço/tempo retratado. O artefato 
fotográfico, através da matéria (que lhe dá corpo) e de sua 
expressão (o registro visual nele contido), constitui uma fonte 
histórica. 

 Em fins do século XIX, as transformações ocorridas nas relações sociais e 

no pensamento filosófico, colocam em cheque os fundamentos da historiografia 

positiva, que valorizava a racionalidade linear dos fatos, restringia o uso de 

documentos oficiais como fonte e valorizava a política dos heróis na instituição da 

história nacional. A renovação da historiografia abre espaço para uma pluralidade 

de fontes históricas, eliminando o privilégio da escrita. Conforme as DCEs (2008), 

a história no ensino Fundamental e Médio, pode se beneficiar dessa renovação 

da historiografia, pois valoriza a diversificação de documentos e por 

consequência permite construir novas narrativas históricas, identificar sujeitos e 

expandir, na escola, os conteúdos de ensino. Assim, propiciar o trabalho com 

documentos em sala de aula favorece a autonomia intelectual, auxiliando o aluno 

a realizar análises complexas e críticas à sociedade. 

 As novas perspectivas historiográficas têm estimulado os profissionais da 

disciplina ao uso de vigorosas metodologias estimulantes e envolventes para o 

estudo da história. Verificamos, nesse contexto, que a fotografia seria importante 

elemento motivador para a aprendizagem, pois no cotidiano atual, os jovens e 

adolescentes se valem desses recursos a partir de equipamentos que compõe 

seu cotidiano como celulares, câmeras digitais, tablets. 

 Nesse contexto, verifica-se que é tarefa do professor possibilitar o 

conhecimento da disciplina através do uso de diferentes fontes históricas. Para o 

trabalho em sala de aula, com o uso de imagens, assim sugere Schimidt&Cainelli 

(2010, p. 192):  



Identificação: identificar o tema, a natureza da imagem, a data, o 
autor, a função da imagem o contexto. Leitura: observar a 
construção da imagem – o enquadramento, o ponto de vista, os 
planos. Distinguir os personagens, os lugares e outros elementos 
contidos na imagem. Explicação: explicitar a atuação do autor de 
acordo com o suporte e o contexto de produção da imagem. 
Interpretação: procurar explicar a perspectiva da imagem, o valor 
do testemunho sobre a época e os símbolos apresentados.  

 À primeira vista, trabalhar a fotografia é apreciar o momento, organizar o 

tempo e memória histórica, registrando assim a história numa linguagem 

imagética. Nessa interação são revelados além da beleza instantânea um 

momento de sensibilidade e emoção transmitidas através de imagens 

capturadas. Kossoy (2012,p.34) afirma que: 

As fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e 
descoberta que promete frutos na medida em que se tentar 
sistematizar suas informações, estabelecer metodologias 
adequadas de pesquisa e análise para decifração de seus 
conteúdos, e por consequência, da realidade que os originou. 

 Baseado no contexto do uso de registro fotográfico, Kossoy (2012) afirma 

que as fotografias, como todos os documentos, monumentos, objetos produzidos 

pelos homens, têm atrás de si uma história. O mesmo caracteriza-se como fonte, 

documento e elemento privilegiado para uma aproximação entre fragmentos do 

tempo histórico permitindo a perpetuação de um momento difícil de ser lembrado.  

 Na sequência, Kossoy (2012, p. 167 e 168), refere-se a uma fragmentação 

da realidade, traduzindo em conceitos o que se percebe diante de uma fotografia: 

[...] o congelamento do gesto e da paisagem, e, portanto a 
perpetuação de um momento, em outras palavras, da memória: 
memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes, do fato 
social, da paisagem urbana, da natureza. A cena registrada na 
imagem não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo 
registro fotográfico é irreversível. 

 Nesse sentido, a fotografia pode agir como testemunho, pois comprova a 

existência de uma realidade, porém, por si, não lhe atribui sentido, o qual 

necessita ser buscado em outras referências para dar conta de seu contexto. 

Esta proposta centra-se na possibilidade de que o aluno, ao trabalhar com 

fotografias, compreenda a construção do conhecimento histórico enquanto forma 



científica, o que lhe proporcionará uma maior identificação com a disciplina num 

processo agradável e enriquecedor. 

Dentre os diversos ângulos possíveis para o estudo da fotografia, Kossoy 

(2012, p.168) considera que: 

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. 

 

 Nesse contexto, é importante registrar que a fotografia em si, como as 

demais fontes historiográficas, não são a história, nem testemunhas isoladas dos 

fatos históricos, não é explicativa por si mesma, mas confirmadora de mudanças 

ocorridas ao longo de um período, estabelecendo uma relação com o tempo 

presente. 

 

Unidade I: A História e as fontes históricas 

 

 

As atividades desenvolvidas nesta Unidade são uma 

adaptação da sugestão de aula de Ana Flávia Ribeiro Santana, 

publicada no site 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula

=28832, acesso em 04 out. 2014.  

 

 

Carga horária: 6h/a 

Objetivo: Compreender a definição de fontes históricas, suas tipologias e 

possibilidades de interpretação, através da coleta e exposição de fontes sobre a 

história de vida de cada aluno. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28832
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28832


 O trabalho de um historiador é identificar e analisar as marcas deixadas 

pelos seres humanos ao longo do tempo. Ele faz isso analisando as chamadas 

fontes históricas. Mas será que as fontes históricas são só os documentos oficiais 

encontrados em arquivos? 

 Os indícios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo podem ser 

fontes escritas, imagens, relatos orais, utensílios domésticos, a arte,e, até mesmo 

a moda. Tudo isso serve para o historiador conhecer e entender como a 

sociedade se organiza. 

 Você mesmo pode sentir o gostinho de ser um historiador investigando a 

história da comunidade onde mora, da sua família ou da sua cidade. Você pode 

pesquisar em várias fontes históricas, como por exemplo: as fotos antigas, a 

arquitetura e os monumentos da sua cidade, depoimentos dos moradores mais 

antigos. Tudo isso é trabalho do historiador que você pode fazer. 

  

 

 

Sugestões de atividades 

1) Para iniciar o estudo sobre as fontes históricas, suas características e 

tipos, o professor deve escolher um tema que motive a sua turma de alunos e 

lançar o seguinte desafio: Se quisermos conhecer e escrever a história de cada 

um da nossa turma onde podemos pesquisar? 

 

2) A partir desse desafio, pedir para os alunos, em casa procurarem objetos, 

imagens, sons, escritos que eles possam levar para sala de aula para que 

através deles a turma possa conhecer a sua história e construir conceitos sobre 

fontes históricas. Essa atividade pretende verificar a autonomia intelectual dos 

estudantes em analisar uma evidência do passado e classificá-la como fonte 

histórica, se colocando enquanto historiador. 

O professor pode sugerir aos alunos como exemplos de fonte escrita: cópia da 

certidão de nascimento deles, cópia da certidão de casamento dos pais ou avós, 

carta escrita por alguém da família, livro, cópias de leis. 

Fonte oral: um depoimento de alguém da família gravado, uma música 

preferida pelos pais ou avós, gravada em CD ou vinil. 



Fonte imagética: fotografias dos alunos quando crianças, fotografias de festa 

na comunidade, fotografias de casamento dos pais ou avós. 

Fonte material: roupas, moedas, brinquedos. 

Fonte arquitetônica: imagens de um monumento, uma casa, um prédio. 

 

3) Reconhecendo as fontes: cada aluno apresenta as fontes que encontraram 

em sua casa. Enquanto os mesmos apresentam, o professor solicita aos alunos 

que separem, classifiquem e organizem as fontes levantadas. Para tanto, o 

professor organizará um espaço na sala de aula para exposição das fontes 

levantadas pelos alunos, dividindo em cinco espaços, da seguinte forma: 

- um espaço para as fontes que contêm imagens; 

- outro para as fontes que contêm escritos; 

- outro espaço para objetos; 

- outro para fontes que contêm imagens de edificações; 

- outro para fontes que contêm sons; 

Após cada apresentação, o professor  instiga os alunos a decidirem em 

qual dos espaços eles devem colocar a fonte apresentada. 

Com a exposição das fontes organizadas, solicitar aos alunos que 

registrem um conceito para fonte histórica e definam cada um dos cinco tipos de 

fontes expostos. Esta síntese pode basear-se nas seguintes ideias: as fontes 

históricas nos permitem conhecer, através da sua observação e análise, a história 

de uma pessoa ou de um acontecimento. Elas podem ser classificadas como: 

- Fontes Orais: reproduzem em CDs, MP3, DVDs ou anotações escritas, 

as lembranças que uma pessoa conta sobre um acontecimento ou tempo 

passado; 

- Fontes escritas: são documentos escritos em papeis ou digitalizados 

que registram um acontecimento passado; 

- Fontes Iconográficas ou Imagéticas: são imagens sobre um 

acontecimento passado registradas em fotos, DVDs, quadros, cartões; 



- Fontes Materiais: são objetos, utensílios usados pelo homem ao longo 

dos tempos; 

- Fontes Arquitetônicas: são casas, monumentos e outras construções 

edificadas no passado. 

 

 

 

Unidade II: A história da fotografia 

 

Duração: 6 aulas 

Objetivo: Reconhecer e valorizar a importância da fotografia como 

linguagem documental e estimular diferentes formas de olhar. 

  

1) Texto adaptado de Edacione Figueira Barbato – PDE 2010 e adaptado do texto 

publicado no site http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/breve-oficina-

de-composicao-e-fotografia, acesso em 04 out. 2014,  para leitura e debate com 

os alunos. 

 

Um pouco da história da fotografia 

 

A palavra fotografia vem do grego (photo), que quer dizer luz e (graphy) 

que quer dizer escrita, portanto, fotografia significa “escrever com a luz" 

A história da fotografia remonta a tempos bastante distantes. O próprio 

Leonardo da Vinci e seu contemporâneo, o arquiteto Giacomo della Porta, 

embora ainda distantes da possibilidade de fixar a imagem sobre uma superfície, 

como uma placa metálica, uma chapa de vidro, ou o papel fotográfico (o que só 

ocorreria a partir do século XIX), já desenvolviam no século XVI, experimentos 

que séculos mais tarde dariam origem às primeiras câmeras fotográficas. 

http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/breve-oficina-de-composicao-e-fotografia
http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/breve-oficina-de-composicao-e-fotografia


Até o século XIX, a pintura em tela tinha a função de registrar as figuras 

dos governantes, dos nobres e das classes mais altas da sociedade, as cenas 

religiosas, de paisagens, enfim, de elementos que faziam parte da vida das 

pessoas. Desde o seu surgimento, a fotografia promoveu um tipo de fascínio 

entre as pessoas, por apresentar a possibilidade de registro de um momento, um 

instante único que não voltará mais.  

O século XIX foi marcado por várias pesquisas com objetivo de produzir 

imagens. Várias foram as tentativas para a obtenção da imagem através da 

chamada “câmara escura”, porém em 1826 o militar e cientista francês Joseph 

Nicéphore Niépce (1765-1833), conseguiu fixar a imagem em uma placa 

sensibilizada, sendo atribuído a ele a produção da primeira fotografia (BORGES, 

2008). 

Niépce e Louis Jacques Mande Daguerre (1787-1851) chegaram a ser 

sócios. Porém, Niépce viveria pouco e Daguerre daria continuidade às suas 

pesquisas, conseguindo através de experimentos químicos aperfeiçoar o 

processo de fixação da imagem. Seu invento ficou conhecido como 

daguerreotipo. 

Ao longo de seus quase dois séculos de existência, a fotografia passou por 

muitos avanços tecnológicos, deixando de habitar exclusivamente os estúdios 

dos fotógrafos, alcançando as prateleiras de supermercados e vitrines de 

shopping centers. 

O advento das câmeras digitais, que começaram a se popularizar nos 

anos 2000, favoreceu ainda mais o acesso à prática do registro das imagens. De 

lá pra cá, o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novas câmeras, cada 

vez mais compactas, permitiu a introdução dessas máquinas em aparelhos 

celulares, computadores e os mais diversos tipos de dispositivos. Um celular, 

hoje, pode dispor de equipamentos para tomar imagens fotográficas, tratá-las 

(fazendo retoques, alterando cores, por exemplo) e partilhá-las. 

A fotografia tem diferentes funções e transita por diversos caminhos, que 

vão da simples documentação de fatos, até a fotografia artística. Muitos 

fotógrafos se especializam em determinados segmentos como a fotografia 

jornalística, a de paisagens, de objetos, de pessoas ou de moda. Outros se 



dedicam a experimentos direcionados a fins artísticos. O século 20 conheceu 

grandes fotógrafos, como Man Ray, Henry Cartier-Bresson, Pierre Verger e o 

próprio Cecil Beaton. 

No Brasil, podemos destacar entre os fotógrafos contemporâneos nomes 

como Sebastião Salgado, repórter fotográfico desde a década de 1970, Salgado 

realiza ensaios temáticos dedicados às questões sociais e políticas candentes, 

como os da década de 1990: Trabalhadores, Serra Pelada, Terra e Êxodos.  

Miguel Rio Branco, desde os anos 1980 fotografa o cotidiano de Salvador. As 

contribuições recentes de Rochelle Costi, ViK Muniz, Arthur Omar, Rosângela 

Rennó e Cassio Vasconcelos e muitos outros apontam para as possibilidades 

abertas no campo das experimentações fotográficas. 

 

 

 

Sugestões de atividades 

1) Investigando 

A utilização de imagens, especialmente as fotográficas, é cada vez mais 

presente no cotidiano. Mas será que paramos para realmente olhar as imagens 

que nos cercam? Esta atividade pretende fazer com que os alunos conheçam 

mais profundamente a linguagem fotográfica e sua história. 

 

a) O que leva você fotografar? 

b) Para que fotografar? 

c) Na atualidade, qual a importância da fotografia? 

d) Quais sentimentos as fotografias são capazes de gerar? 

e) Qual a importância da fotografia como fonte para o estudo de 

história? 

 

2) Após ouvir os comentários dos alunos, dividir a turma em duplas ou 

trios, partindo de um tema proposto pelo professor, os alunos devem fazer 

fotografias com câmeras ou celulares.  

Tema proposto: Meu cotidiano. 



2.1) As duplas ou os trios selecionarão três fotos que considerarem mais 

expressivas. 

2.2) Na sequência discutir com a turma sobre o processo de registro fotográfico 

e sobre os motivos que determinaram as escolhas dos grupos. 

2.3) Organizar um mural na sala de aula para a exposição das fotografias 

selecionadas pelos alunos. 

 

 

Unidade III: Fotografias familiares-     

memória e história 

Duração: 20 aulas 

Objetivos: 

- Compreender o significado da fotografia para a constituição da memória 

familiar; 

- Proporcionar meios para que o aluno perceba a fotografia como uma 

fonte que vai além da imagem em si; 

- Analisar a fotografia como fonte histórica que auxilia na constituição do 

sujeito. 

 

 

 

Sugestões de atividades 

 

 

 

 

1) Vídeo “Dona Cristina perdeu a memória” 

Atividade adaptada de Tereza Maria de Oliveira – PDE 2012. 

 

O vídeo: “Dona Cristina perdeu a memória”, trata de uma idosa que perdeu 

a memória e, para saber de si mesma e de sua história ela guardava consigo 



objetos que lhes traziam recordações sobre pessoas e acontecimentos que foram 

importantes ao longo de sua vida. Esses objetos eram verdadeiras “relíquias”, 

“preciosidades”, que a mantinham ligada com o viver e, que passaram para as 

mãos de Antonio, um garotinho de 8 anos. 

http://www.portacurtas.com.br/curtanaescola/pop_160.asp?cod=1454&Exib=5513 

acessado em 04 out. 2014. 

Exibir o vídeo:Dona Cristina perdeu a 

memória (13min) 

Gênero: Ficção 

Subgênero: Comédia 

Diretor: Ana Luiza Azevedo 

Elenco: Lissy Brock e Pedro Tergolina 

Duração: 13 min.                 

Ano: 2002 

Bitola: 35 mm 

País: Brasil 

Local de produção: RS 

Cor: Colorido 

Sinopse: Antônio, um menino de 

8anos, descobre que sua vizinha 

Cristina, de 80, contam histórias 

sempre diferentes sobre a sua vida, 

os nomes de seus parentes e os 

santos do dia. E Dona Cristina 

acredita que Antônio pode ajudá-la a 

recuperar a memória perdida. 

 

 

Na sequência, fazer os seguintes questionamentos com os alunos: 

- O que mais chamou a atenção no vídeo? 

- Como se dava a comunicação entre os personagens Antônio e Dona Cristina? 

- A vida do idoso na nossa sociedade atual (vários alunos convivem com avós na 

mesma casa); troca de afeto, capacidade de realização de tarefas, respeito ao 

conhecimento através da experiência, auxílio e respeito ao idoso por parte de 

adolescente. 

- As atitudes éticas que permeiam o vídeo: compaixão, solidariedade, respeito, 

cooperação, amizade, diálogo. 

- Como D. Cristina fazia para não esquecer os familiares? De quem ela falava? 

(Problematizando história e identidade). 

-Pedir aos alunos para lembrarem-se de algum fato ou acontecimento de sua 

vida, na sequência solicitar que contem aos colegas. 

http://www.portacurtas.com.br/curtanaescola/pop_160.asp?cod=1454&Exib=5513


Professor aponte aos alunos que quando contamos um acontecimento, um fato a 

alguém, corremos o risco de não contarmos tal qual aconteceu. Podemos omitir 

(esquecer) dados por escolha ou por falha de nossa memória, pois, acabamos 

guardando por mais tempo o que nos é mais importante e o restante, com o 

passar do tempo, nossa memória vai ressignificando e assim vamos formando 

nossa identidade. 

 

 

2) Momento de memória: Agora é hora de você trabalhar com “memórias 

familiares”. Entreviste seus pais, avós e/ou pessoas da família abordando 

tempos diferentes de vida. Esta entrevista será filmada ou gravada para 

posteriormente produzirmos um vídeo com as narrativas. 

 

 

As perguntas para a entrevista serão elaboradas com a turma, porém 

segue sugestão de itens que poderão ser utilizadas na entrevista: 

a) Nome, idade, profissão, estado civil. 

b) Cidade e estado em que nasceu. Se não nasceu em Francisco Beltrão, 

em que ano veio para cá. 

c) Origem do sobrenome. 

d) Como foi o tempo de criança? 

e) Como era a escola da época; estudou até que série? 

f) Conte como foi sua vida na adolescência e juventude. 

g) Como era o trabalho na época? 

Professor lembre aos alunos que em uma entrevista, ele está aprendendo 

ou fazendo com que as pessoas lhes contem histórias, portanto, na entrevista, 

são os entrevistados que têm os conhecimentos e quem mais fala é o 

entrevistado. Lembrar também que o lugar onde vai ocorrer a entrevista deve ser 

um local silencioso, onde outras pessoas e barulhos não interfiram no 

procedimento. Apresentar a carta de cessão de direitos antes da entrevista, pois 

a mesma fará parte de um documentário com as narrativas dos entrevistados. 



h) Qual a forma de lazer (divertimento) na época? 

i) Quais músicas gostavam de ouvir? 

j) Como ouviam tais músicas? 

k) Como era o namoro na época? 

l) Em que ano se casou? 

m) Quantos filhos tiveram? 

n) Como era a educação dos filhos na época? 

o) Gostaria de dizer mais alguma coisa? 

 

 

3) Produzindo um vídeo 

 

          a) Montagem de um vídeo com as narrativas dos pais, avós e/ou pessoas 

da família que os alunos gravaram. 

b) Editar o material utilizando como suporte o programa ”Windows 

MovieMaker”. 

 

Sugestão de tutoriais do Windows MovieMaker.  

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=UYt24cLRBLo. 

Acesso em 02 out. de 2014. 

 

 

 

4) Observação e seleção de fotografias do acervo familiar. 

 

 

Para este trabalho utilizaremos a metodologia do roteiro de entrevista, 

sugerida no artigo História e Memória em Álbuns de Famílias, publicado na 

Revista Historiar, ano I, n. I (2009). 



Com os pais, avós e/ou pessoas da família, os alunos vasculharão os 

álbuns de família e selecionarão três fotografias que considerarem importantes 

para o trabalho em sala de aula. 

Após selecionarem as fotografias, não esquecer de conversar com os pais, 

avós e/ou pessoas da família sobre duas questões em relação às fotografias: 

1) Sobre o aspecto da fotografia, onde observará e fará anotações em 

seu caderno: 

a) Como as fotos estão organizadas nos álbuns de fotografias? Estão 

guardadas em caixas, envelopes ou sacos plásticos? Estão guardadas 

soltas em gavetas de armários? 

b) As fotos estão preservadas ou estão desbotadas, rasuradas? 

c) Existem anotações nos versos das fotografias? Indicações sobre 

datas? Dedicatórias? 

 

2) Cercar as fotografias de questionamentos: 

a) Em que ano foram reveladas as fotos? 

b) Quais foram os locais retratados? 

c) O que é possível ler nas fotografias? Ou seja, quais imagens 

registram? 

d) Quais eventos foram fotografados? 

e) Quais sujeitos aparecem nas fotos? 

f) Como são as paisagens das fotos? Foram feitas dentro de casa ou fora 

de casa? 

g) Quando o autor retoma as fotos, quais histórias e memórias vêm à 

tona? 

h) O que é possível rememorar a partir das fotos? 

 

3) Em sala de aula, elabore uma narrativa a partir dos elementos 

coletados nas imagens analisadas por você. 

 



 

 

5) Construção da árvore genealógica 

Com esta atividade de construção da árvore genealógica, pretende-se 

despertar o interesse dos alunos pelo conhecimento do seu passado familiar, 

buscando informações sobre os seus ascendentes, promovendo a compreensão 

de uma realidade histórica que lhe é próxima e acessível. 

Para essa atividade utilizaremos o site www.myheritage.com.br/,que é 

um software de genealogia gratuito. 

 

6) Técnica de transferir fotografia para o tecido. 

a) Dentre as três fotografias selecionadas na atividade anterior, o 

aluno vai escolher uma fotografia para utilizar nesta atividade. 

b) A fotografia poderá ser transferida em camisetas, fronhas, 

almofadas ou bolsas, isso ficará a critério de escolha dos alunos. 

Para esta atividade, utilizaremos a técnica sugerida no site 

http://coisasquegosto.wordpress.com/2011/09/15/como-transferir-foto-para-
tecido/ , acesso em 04 out. 2014. 
 

 

7) Exposição das atividades desenvolvidas 

Ao final dos trabalhos, será realizada uma exposição das atividades 

desenvolvidas durante a implementação do projeto, para visitação dos pais, 

professores, funcionários e alunos. Nesse processo, busca-se o sentido do 

ensinar história que é levantar hipóteses, dialogar com os sujeitos, os tempos e 

os espaços históricos. 

 

Avaliação: a avaliação da aprendizagem será realizada através da 

análise da participação de cada aluno nas atividades, observando se há uma 

compreensão na definição de fontes históricas, suas tipologias e possibilidades 

http://www.myheritage.com.br/
http://coisasquegosto.wordpress.com/2011/09/15/como-transferir-foto-para-tecido/
http://coisasquegosto.wordpress.com/2011/09/15/como-transferir-foto-para-tecido/


de interpretação; compreensão do significado da fotografia na constituição da 

memória familiar e se aluno realiza leitura de imagens a partir do acervo 

fotográfico familiar. 
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