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RESUMO 

Constitui este trabalho num levantamento de informações a respeito da 
produção, uso e importância da fotografia em sala de aula. Com o qual se 
demonstrou a importância das mesmas como documentos e fontes históricas, 
capazes de auxiliarem os estudiosos e pesquisadores na produção do 
conhecimento. Concluído esta reflexão, partiu-se para a seleção de fotos 
relativas ao início do século XX, até a década de 50 do mesmo século, as quais 
serviram de subsídios para aplicação de pesquisa junto a alunos da rede 
pública de ensino sobre as possibilidade de seu uso em sala de aula. Pesquisa 
está que demonstrou várias possibilidades do emprego e forma como os 
alunos se apropriam e produzem conhecimento a partir de suas análises. 
Como conclusão deste trabalho procuramos provar e comprovar que o uso de 
imagens notadamente fotografias, se constituem de excelente metodologia de 
ensino para a disciplina de História, possibilitando aos alunos uma melhor 
apropriação do conhecimento histórico, bem como contribuindo na sua 
formação enquanto agentes construtores de sua história e da sociedade.   
 

Palavras chaves: 
Fotografia – Uso da fotografia – História – Metodologia de Ensino 
 

 

ABSTRACT 

This work constitutes in a survey of information about the production, use and 
importance of the photography in the classroom. With this, it was demonstrated 
the impontance of these ones as documents and historical sources, capable to 
assist the studious people and the researchers in the production of the 
knowledge. Concluding this reflection, it was done a photography selection 
concerned about the beginning of the 20 th century until the decade of 50s of 
the same century. These ones had beem used as subsidy in the application of 
research with pupils at the public education system and the possibility to use it 
in the classroom. This research demonstrated many possibilities of the use and 
the way the pupils get and produce knowledge from their analyses. As a 
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conclusion of this work we look for proving and put na evidence that the use of 
images like photographics, are an excellent metodology of teaching the subject 
of History, and in this way providing of pupils a better appropriation of the 
historical knowledge, and also contributing in their formation while constructor 
agents of their history and the society.  
 
 
Palavras chaves: 
Words keys: Photograph - Use of the photograph - History - Methodology of 
Education 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Com a evolução dos hominídeos, o homem desenvolveu técnicas de 

deixar relatos de sua passagem pelo mundo, surgiu assim à pintura rupestre, 

com o tempo surgiram várias técnicas para representar em imagens a vida 

humana e as relações destes com a natureza ou com seu meio. 

 A imagem acompanha a vida humana desde os primeiros meses de vida 

de uma criança, pois é através da contemplação de imagens que a criança 

passa a se reconhecer, a forjar sua identidade, posteriormente o imaginário e 

substituído pelo simbolismo onde passa a diferenciar as coisas e objetos a 

partir da observação do mundo a sua volta. 

 Segundo Aumont citado por MARTELLI (s/d, p. 03), existem três modos 

para estabelecer as funções da imagem: 

 

- modo simbólico: as primeiras imagens tiveram sua origem na 
religião como o culto aos mortos e o desejo do triunfo da vida 
sobre a morte, apresentando um poder mágico e protetor. A 
imagem se apresenta como uma resposta a angustia da morte e 
da desintegração do corpo. 
- modo epistêmico: a imagem traz informações (visuais) sobre o 
mundo, que pode ser assim conhecido, inclusive em alguns 
aspectos não visuais. 
- modo estético: a imagem é destinada a agradar o espectador, 
pode se fazer passar por imagens artísticas. 

 
  A fotografia surgiu no século XIX e rapidamente se difundiu, no Brasil D. 

Pedro II, em 1840 se transformou no primeiro fotografo do país. A arte de 

fotografar = escrever (grafar) com a luz (foto), acabou se constituindo não só 

numa arte como na forma de se enxergar o mundo, “a invenção da fotografia 
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representou a criação de um poderoso instrumento para a exploração visual do 

espaço e a apreensão do tempo vivido” (TURAZZI, 2005, p. 4). 

 A fotografia rapidamente foi apropriada por dois tipos: 

- de representação: a privada com o objetivo de retratar o cotidiano das 

pessoas: festas, casamentos, famílias, atividades diárias de lazer ou de 

trabalho; 

- oficial com o objetivo de retratar as realizações dos governantes, tendo uma 

conotação ideológica. 

 A imprensa também encontra na fotografia uma importante ferramenta 

para despertar a curiosidade dos leitores sobre determinado tema, sendo hoje 

ferramenta fundamental para primeiro convidar a leitura e num segundo 

momento reforçar a mensagem contida no texto/artigo. 

 Popularmente surgiu um ditado popular “a imagem vale mais do que mil 

palavras”, o desafio para o observador é o de desenvolver a capacidade de ver 

e entender o que a foto retrata. Normalmente nos atemos apenas a detalhes da 

fotografia como a fisionomia de uma pessoa, porém devemos observar com um 

olhar de profundidade e critico buscando as várias linguagens da foto, seja 

como documento, como representação, como lembrança de uma época. 

 A fotografia se constitui assim numa forma de expressão das vontades, 

das aspirações, das realizações, ou seja, lugar comum de todas as pessoas 

que tem a necessidade de mostrar em imagens a sua história, as suas 

realizações. Fotos estas que se perpetuam de geração a geração e ajudam a 

contar a vida das pessoas, das famílias e o próprio desenvolvimento da cultura 

ou das transformações que o homem e o tempo impõe sobre o ambiente. 

 A foto como documento ganhou forte apoio do positivismo, onde passou 

a ser vista como “o olho da história”, era a prova documental de um 

determinado acontecimento. Posteriormente com o surgimento da Escola de 

Annales e a valorização pelo estudo do cotidiano do privado, das micro 

histórias a fotografia novamente foi parceira de reconstruir o passado. 

 Porém ao analisar-se uma fotografia deve-se ter o cuidado enxergar o 

motivo de sua obtenção, pois, a fotografia também pode ser manipulada, 

chegando a enganar quer a analisa, mostrando imagens que poderiam ter sido 

produzidas especialmente para tal evento, mascarando assim uma realidade. 



 4 

 Observa-se assim que embora seja fundamental enquanto documento, a 

foto também pode ser enganosa, porém não perde seu valor, se se perdeu o 

valor enquanto fonte imaginética, adquiriu valor ideológico, cabendo a quem 

analisar a foto buscar compreender o porquê de tal imagem dissociada da 

realidade. 

 Oferece assim a fotografia um fértil campo de análise tanto para a 

história como para outras ciências, se constitui num desafio a todos os 

envolvidos com as ciências sociais e humanas utilizarem-se deste documento 

como fonte para suas pesquisas. 

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 

 Ao se falar de fotografia e o seu uso na sala de aula, notadamente na 

disciplina de História é necessário uma compreensão do que ela constitui 

enquanto produção humana e fonte documental, qual a sua utilidade, o seu 

leque de possibilidades de análises, bem como suas limitações. 

 Somente a partir deste entendimento é que podemos estabelecer 

parâmetros e análises sobre a forma de se utilizar este documento enquanto, 

ao contrário do que é hoje mera ilustração, em fonte de apreensão, 

compreensão e produção de conhecimentos, aliando-se a imagem ao texto 

escrito na busca do conhecimento histórico.  

 
2.1. A FOTOGRAFIA 
 

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 de uma ínfima porção de espaço do 
mundo exterior. É também a paralisação súbita do incontestável 
avanço dos ponteiros do relógio: pois o documento que retém a 
imagem fugidia de um instante da vida que flui 
ininterruptamente. (KOSSOY, 1989, p. 101)  

 
 
 

Ao surgir no século XVIII, à fotografia rapidamente se constituiu numa 

importante fonte para o conhecimento histórico, inicialmente alvo das atenções 

artísticas, vista com desconfiança no meio acadêmico, enquanto fonte de 

pesquisa, o certo é que a fotografia tem a capacidade de possibilitar 
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“informação e conhecimento, instrumento de apoio nos diferentes campos da 

ciência e também como fonte de expressão artística” (KOSSOY, 1989, p. 14). 

Pode ser material de pesquisa para a História, assim com para diversas 

outras ciências que buscam a partir das imagens explicar as transformações 

pelas quais a humanidade passou, seja no mundo natural: como paisagens, 

pessoas; como no material: ruas, edifícios, veículos de transporte, etc. A 

fotografia ficou por muitos anos relegada a mero instrumento de ilustração da 

linguagem escrita. 

Muitas pessoas desde o início do surgimento da fotografia, passaram a 

considerá-la como a expressão do real, do verdadeiro, dando a ela uma 

importância muito grande, de imagem da verdade, já outra corrente de 

estudiosos deram a ela um lugar secundário em seus estudos, priorizando os 

documentos escritos, de certa forma este pensamento predominou, e as 

imagens, principalmente a fotografia ficou relegada a um segundo plano no 

trabalho de investigação histórica. 

O certo é que a fotografia se constitui num dos mais democráticos meios 

de perpetuação das memórias e das emoções das pessoas, seja retratando 

seus familiares como lugares e acontecimentos festivos ou tristes, conforme 

afirma KOSSOY (1989, p. 16) “a fotografia é um intrigante documento visual 

cujo conteúdo é a um só tempo revelador de informações e detonador de 

emoções”. 

Preservando e perpetuando imagens, as quais o tempo dá cabo de 

extinguir, permanecem gravadas a espera de um trabalho investigativo que 

busque traduzir em palavras o que as imagens querem dizer, não podemos 

esquecer que muitas vezes, também as imagens forma e são manipuladas 

para se dar uma falsa impressão sobre a realidade retratada, a montagem de 

ambientes e poses podem muito bem confundir e até induzir ao erro na 

interpretação das fotos, por isso a necessidade do complemento escrito ou da 

verbalização oral, através da memória de personagens retratados nas fotos. 

Desta forma torna-se primordial o trabalho do estudioso ou do 

interessado em preservar de forma o mais fiel possível o real significado das 

imagens buscando a memória dos mais velhos, recuperando nas suas 

lembranças o significado representado nas imagens. 
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Ainda em relação à subordinação da linguagem imaginetica em relação 

a verbal, Kossoy afirma que: 

 

As fotos não são meras ilustrações ao texto. As fontes 
fotográficas são uma possibilidade de investigação e descoberta 
que promete frutos na medida em que se tenta sistematizar suas 
informações, estabelecer metodologias adequadas de pesquisa 
e análise para a decifração de seus conteúdos e, por 
conseqüência da realidade que os originou (1989, p. 20). 

 

 E é desta forma que a fotografia deve ser utilizada, não como um 

assessório a linguagem verbal/escrita, mas como sendo mais uma fonte de 

análise histórica, a qual pode ser muito reveladora e instigante a que se 

permite estudá-la profundamente. 

As primeiras formas de obtenção do congelamento e gravação da 

imagem remontam à câmara escura que permitira ao homem “congela” 

imagens para a posteridade, posteriormente com o surgimento da máquina 

fotográfica propriamente dita, observamos a necessidade premente que os 

indivíduos têm de guardar, principalmente, sua imagem ou de seus familiares 

para a posteridade, num determinado espaço e época. 

Desta forma a “imagem é o que resta do acontecido, fragmento 

congelado de uma realidade passada, informação maior de vida e morte, além 

de ser o produto final que caracteriza a intromissão de um ser fotógrafo num 

instante dos tempos” (KOSSOY, 1989, 22). 

É necessário ao se ter em mãos uma fotografia saber identificar a qual 

geração a mesma corresponde, os estudiosos do assunto concordam que o 

original fotográfico é uma fonte primária, se constitui num objeto museológico; 

já a reprodução é uma fonte secundária, é um instrumento de disseminação da 

informação, desta forma a criação de iconotecas tem sido incentivado, afinal a 

fotografia representa uma interrupção do tempo, da vida, de pessoas ou 

cidades, de fatos ou acontecimentos. 

Aprofundando este pensamento Kossoy afirma que: 

 

Toda fotografia tem atrás de si uma história. Olhar para uma 
fotografia do passado é refletir sobre a trajetória por ela 
percorrida é situá-la em três estágios: 1º lugar uma intenção 
para ela existisse; 2º lugar o ato do registro que deu origem à 
materialização da fotografia; 3º estágio os caminhos percorridos 
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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, os álbuns que a 
guardaram, os porões e sótãos que a enterraram, as mãos que 
a salvaram. (1989, 29) 

 

A fotografia se constitui assim num espaço democrático e extremamente 

instigativo de nossa curiosidade em identificar pessoas e lugares, espaços e 

épocas. Deduzimos assim que toda fotografia é produzida com uma finalidade 

documental, principalmente o de preservar, congelar momentos. 

Porém não basta simplesmente olhar uma fotografia e buscar somente 

na sua imagem desvendar sua história, é necessário alimentar esta busca com 

informações, de signos escritos, recuperar datas, enfim buscar nos detalhes da 

foto informações que nos dêem pistas no desvelamento de sua real história. 

Neste trabalho de garimpeiro de informações é necessário uma visão 

inter e multidisciplinar, não se pretende a uma única abordagem ou vertente 

histórica, é necessário confrontar a imagem com todas as informações que 

podermos coletar, o que se define como Iconografia que seria o simples ato de 

descrever a fotografia e a Iconologia que busca a interpretação da imagem, 

confirmado por KOSSOY (1989, p. 69) “uma única imagem contém em si um 

inventário de informações acerca de um determinado momento passado; ela 

sintetiza no documento um fragmento do real visível, destacando-se do 

contínuo da vida”. 

Porem não devemos esquecer que a fotografia embora seja um 

documento histórico, não reúne um conhecimento definitivo, ela é apenas uma 

amostra do passado, por ocasião de sua produção a mesma pode ter sido 

criada ou distorcida em certas cenas ou ambientes, tal situação ocorreu 

principalmente no final do século XIX, porém ainda hoje é comum, nos antes 

ateliês fotográficos e hoje estúdios fotográficos toda sorte de fundos ou 

motivos, bem como de roupas que podem dar uma falsa impressão sobre a sua 

interpretação enquanto “imagem do real”.  

Da mesma forma muitas cenas representadas nas fotos partiram da 

interpretação do fotografo, por que uma cena e não outra; qual o interesse do 

fotografo em determinada cena ou acontecimento retratado, não podemos 

esquecer que o fotografo profissional é alguém pago para reproduzir ou criar o 

que o seu cliente quer, da mesma forma o fotografo amador vai dar ênfase 
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naquilo que ele acredita ser o melhor ângulo ou representação do real. A este 

respeito KOSSOY (1989, p. 78) afirma que: “apesar da aparente neutralidade 

do olho da câmara e de todo o veríssimo iconográfico, a fotografia será sempre 

uma interpretação. Ela apenas traz informações visuais de um fragmento do 

real selecionado e organizado estética e ideologicamente”. 

Como esmiuçar a fotografia, como buscar nas suas entrelinhas o 

conhecimento histórico ou a verdade sobre sua produção e representação? A 

melhor forma para isso é observá-la de forma critica, interrogativa e 

especulativa. A este respeito KOSSOY (1989, p. 80) coloca que o: “vestígio da 

vida cristalizada na imagem fotográfica passa a ter sentido no momento em 

que se tenha conhecimento e se compreenda os elos da cadeia de fatos 

ausentes da imagem. Além da verdade iconográfica”. 

O fato é que não podemos dispensar a fotografia como um documento 

históricos, capaz de falar por si, a partir do entendimento/conhecimento que 

temos sobre a imagem que a mesma representa, como já afirmei, a fotografia 

reproduz uma realidade, porém para a sua perfeita interpretação e 

compreensão faz necessário informações complementares que se consegue 

através do registro escrito ou da memória dos que vivenciaram ou informações 

possuem sobre o fato registrado visualmente, como bem afirma KOSSOY 

(1989, p. 98): “imagens pouco ou nada informa ou emocionam àqueles que 

nada sabem do contexto histórico particular em que tais documentos se 

originaram”. 

Da mesma forma o que se retratou jamais se repetira a foto é uma 

imagem única, o que a máquina fotográfica e o olho do fotografo captou jamais 

se repetira, o registro será irreversível, cabe a quem tiver a posse desta 

imagem descrevê-la, se não foi feito a sua época, cabe a nós fazê-lo o mais 

breve possível a fim de preservar a história que este artefato representa e trás 

dentro de si. 

A importância da fotografia reside neste fato: preservar o tempo e o 

espaço, capturar emoções e sentimentos, aprisionar para a posteridade 

imagens de uma época e um tempo que não retornam, saber valorizar e usar 

estas imagens no trabalho histórico ou de sala de aula é o grande desafio de 

que se habilitar a trabalhar com o uso da fotografia para “conhecer melhor” a 

realidade histórica, bem como compreender o que temos e somos hoje.  
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2.2. O USO DA FOTOGRAFIA  

 
A fotografia anônima é única e jamais semelhante. É 
encontrada sem legenda e sem dedicatória e tem de 
se exprimir sem palavras complementares. Como 
não pode ser identificada obriga os historiadores 
oficiais a aprender a olhar, a sentir e a captar com 
modéstia diante do caso, que leva o invisível ao 
domínio do visível. (LEITE, 1993, p. 164) 

 
 
 Ao se interpretar a fotografia é necessário entender o porquê e para que 

as imagens foram construídas, tal percepção auxilia na compreensão dos 

conteúdos das imagens, bem como amplia a visão que o estudioso da foto e 

por conseqüência do seu conteúdo oculto. 

 A fotografia dentre suas análises pode assumir função de descrição ou 

narrativa, depende da forma com que é interpretada e se existem seqüências 

de fotos que possibilitem uma compreensão mais geral sobre determinado 

assunto ou fato. Elas podem ser de diferentes vertentes como de cenas, 

familiares, de arquitetura, de fatos e acontecimentos, podem ser um quadro 

único ou uma série completa. 

Desta forma é necessário fazer uma triagem temática que as 

classifiquem, conforme afirma LEITE (1993, p. 35): “só então será possível 

responder por que diferentes tipos de fotografias constituem diferentes tarefas 

e problemas para quem as deseja decifrar. Estes problemas incluem a 

interação fotografo-leitor, a percepção visual de um e do outro e habilidade de 

controle cognitivo do leitor”. 

A mesma autora completa esta indagação quando diz que: “A fotografia 

é imóvel e estática, representa um tempo presente, um agora diante do qual o 

pesquisador é levado a reconstruir o que levou aqueles personagens a estar 

ali, assim, daquele jeito, naquele momento, para poder prever o desenlace, os 

momentos seguintes que podem vir a ser encontrados em outros instantes 

isolados, em outras fotografias. (1993, p. 37). 

 Feito o trabalho de identificação do que está representando na fotografia 

e necessário partir para a segunda etapa do trabalho, é necessário deduzir o 

que não se vê o que de fato a fotografia esta mostrando e o que ela esta 

querendo representar, qual o motivo da sua execução? Sem esta compreensão 
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poucas informações teremos sobre a fotografia, a não ser que a mesma é uma 

imagem estática de algo. É necessário buscar a verbalização escrita ou oral 

sobre a foto, buscar sua origem e intencionalidade, para então passarmos a 

observar a imagem gravada no papel como algo com vida e com um 

significado. 

 A este respeito LEITE afirma que: “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.” 

(1983, p. 46). 

 É esta mesma autora que nos propõe percorremos quatro caminhos na 

uso e estudo da fotografia: 

1° do observador à imagem; 

2° da imagem ao observador;  

3° de uma imagem para outra, 

4°  dos retratados para o observador. 

 Em relação ao primeiro item de que forma devemos observar a imagem, 

o que buscamos nela, que linguagem simbólica ela está nos transmitindo; no 

segundo a imagem fala por si só, ela tem uma forma de se comunicar com o 

observador; no terceiro se existe outras imagens como elas se relacionam 

entre si e finalmente no quarto item se são imagens de pessoas ou cenas como 

elas estão colocadas frente ao observador, qual a intencionalidade das 

mesmas. 

 Dentre as fotos que mais existem e que fazem parte do acervo familiar 

de praticamente todas as famílias são as fotos de casamento e de aniversários, 

independente da classe social, as famílias fazem questão de retratar estes ritos 

de passagem que são ao mesmo tempo a oportunidade de reunião de toda a 

família, é a necessidade que temos de imortalizar um acontecimento festivo, o 

qual se constitui numa recordação para a posteridade. Como se aquele cena 

imortalizam-se os seus personagens. 

 É no campo familiar que a fotografia ganha projeção, principalmente nas 

últimas décadas onde os avanços tecnológicos permitem que praticamente 

todas as famílias tenham uma máquina fotográfica, para cobrir os momentos 

mais felizes de suas vidas. 
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 Desta forma a fotografia familiar assume papel preponderante no 

imaginário popular, é nos álbuns de fotografias ou guardadas em envelopes ou 

caixas de sapatos que se escondem a história das famílias, são estes 

momentos familiares que se preservam para a posteridade, é onde mais tarde 

os familiares recorrerão para lembrar dos fatos acontecidos, dos retratados, 

muitos dos quais não mais vivos, mais imortalizados no papel, a marcar 

presença junto a seus familiares. 

 Aqui cabe uma observação sobre a importância em se datar e identificar 

a foto, itens estes muitas vezes esquecidos, se perdendo com o tempo e que 

posteriormente os descendentes ao encontrarem estas fotos não terão 

lembranças das mesmas, as desprezando, como documentos sem valor. 

 Somente com a perfeita identificação e não só a guarda é que 

poderemos dar a elas a função com destaca LEITE (1983, p. 87): “A fotografia 

é utilizada para reforçar a integração do grupo familiar, reafirmando o 

sentimento que tem de si e de sua unidade, tanto tirar as fotografias, como 

conservá-las ou contemplá-las lhes emprestam à fotografia de família o teor de 

ritual de culto doméstico em que a família pode ser estudada como sujeito e 

como objeto”. 

 Reafirmado pela mesma autora quando afirma que: “A fotografia é 

resultado de uma escolha, de uma ocasião ou de um aspecto das relações da 

família que, habitualmente, vem afirmar a continuidade e a integração do grupo 

doméstico. A maioria delas representa grupo de pessoas e muitas incluem 

crianças ou diversas gerações, captando a imagem da linhagem, às vezes, 

com grande solenidade”. (1983, p. 95). 

 Destaca-se que as fotos familiares representam na maioria das vezes os 

momentos felizes, de comemorações, os momentos conflituosos ou tristes 

quase nunca são representados, como por exemplo, o que era pratica comum 

antigamente em relação ao retratar um falecido em seu caixão, prática esta em 

desuso nos dias de hoje, desta forma a fotografia familiar assume apenas um 

aspecto positivo, o de imortalizar os momentos festivos da família. 

 Ao se valorizar o uso da fotografia para um melhor conhecimento e 

esclarecimento sobre a história das pessoas, no caso das fotos familiares; e da 

sociedade como um todo se procura fugir do uso comumente dado a elas como 

o de ilustrar ou demonstrar um pensamento ou reprisar o que se disse 
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verbalmente, e buscar a utilização da fotografia com a memória, com a história 

oral, com a análise das imagens e buscar nelas os referenciais que temos a 

este respeito, estabelecendo analogias e produzindo um conhecimento 

histórico sobre as mesmas. 

 Tal busca é confirmada por LEITE quando relata que: “um instante 

fotografado só ganha sentido se quem o vê puder ler numa duração que vá 

além de si mesmo. Quando consideramos uma foto significativa, estamos 

estendendo-a para um passado e para um futuro”. (1983, p. 109). 

 Leite, em seus estudos com fotos de casamento observa toda uma 

riqueza de detalhes a partir da observação de fotos de casamento com os 

quais pode recuperar toda uma gama de informações sobre os usos e 

costumes da sociedade, desde cor da roupa ou da forma da arrumação das 

igrejas, das pessoas retratadas junto aos noivos, toda uma rede de relações 

econômicas e sociais que se desenham a partir das fotos. 

 O que se confirma quando a mesma autora afirma que: “a fotografia é 

também sempre um registro de alguma coisa, explicita ou implicitamente, o que 

lhe empresta sempre uma dualidade inseparável – existe o objeto-fotografia e 

também o conteúdo dessa fotografia que precisam ser levados em conta, 

conjuntamente ou não.” (1983, p. 144). 

 Ressalta-se novamente a necessidade do observador da fotografia em 

ter conhecimentos prévios sobre os conteúdos das fotos, ou então informações 

que o permitam produzir um conhecimento acerca do que está observando, 

desta forma à fotografia seria o objeto que desperta no seu leitor um contato 

imediato e simplificado com um texto em forma de imagem que precisa ser 

verbalizado. 

 Para os casos em que inexistem informações sobre as fotografias é 

necessário que o leitor – estudioso, tenha domínio de informações acerca das 

técnicas da fotografia, bem como de sua evolução histórica para poder assim 

de posse destes conhecimentos articular o que sabe com o suporte histórico, 

no caso a foto eu está em suas mãos para tentar descobrir informações que 

possibilitem a ele tomar ciência da importância do documento que está em 

suas mãos e o que poderá dele extrair enquanto fonte de história. 

 A este respeito Leite ressalta a importância em: 

 



 13 

passar por trás dos cenários para compreender as imagens 
visuais, é necessário um conhecimento prévio e direto da 
realidade que a imagem representa, simboliza ou indica para 
não se ficar desorientado com seus elementos constitutivos. A 
leitura da mensagem visual depende simultaneamente de uma 
concepção global e de uma análise de pormenores” (1983, p. 
158). 
 

 Desta forma o ter um prévio conhecimento dos fatos retratados pelas 

imagens auxilia em muito o trabalho, diante da impossibilidade destes dados, 

cabe ao leitor de imagens buscar na leitura das imagens ou na memória dos 

que vivenciaram aquela imagem os subsídios que o possibilitem identificar e 

retratar de forma verbal e escrita à imagem em questão, ou seja, dar voz a 

imagem. Como afirma LEITE “as fotos são espelho de momentos passados, as 

fotografias recuperam a presença dos ausentes”. (1983, p. 160) 

  

2. 3. A FOTOGRAFIA E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 Nos livros didáticos sejam da disciplina que forem trazem ilustrações, as 

quais muitas vezes passam despercebidas pelos professores e alunos ou 

então subutilizados, achando-se inclusive que as mesmas estão ali apenas 

para ilustrar. Esquecem de utilizarem as mesmas como uma ferramenta da 

aprendizagem ou uma demonstração de forma real e prática determinado 

assunto. 

 Para o ensino da história, em que a fotografia poderia ser útil? O que 

podemos nos apropriar deste documento? Quais as contribuições que a 

fotografia poderia trazer a história? Que espécie de informações podemos 

obter? Como utilizar a foto em sala de aula? No que poderia contribuir para o 

ensino da história junto aos escolares? 

 Tais questões têm sido trabalhadas nas IES através de Trabalhos de 

Conclusão de cursos, monografias, dissertações e teses de cursos de pós-

graduação. As próprias editoras de livros didáticos têm dispensando estudos 

sobre a importância da imagem.  

A historiografia do século XIX e início do XX concebiam o documento 

escrito como expressão da verdade, porém com a evolução do conhecimento 

histórico fazem-se necessárias novas fontes de informações, insere-se aqui o 

papel relevante que a fotografia tem demonstrado, seja para retratar usos e 

costumes, ideologias, evolução tempo/espaço, enfim os recursos que os 
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documentos visuais possibilitam é muito amplo e variado, cabe ao historiador e 

ao professor de história saber se apropriar deste conhecimento e difundi-lo. 

 Segundo TURAZZI (2005) a prática cotidiana da leitura, interpretação, a 

análise e utilização de imagens fotográficas no ensino/aprendizagem da 

História, devem ser entendidas como parte fundamental e inseparável do 

processo global de desenvolvimento da capacidade física e intelectual do 

estudante com vistas à melhoria de seu rendimento escolar e á sua plena 

integração social. 

 Quando o professor de História apresenta aos alunos imagens de algum 

acontecimento, pede que os mesmos observem as imagens, porém não 

oferece subsídios para uma analise deste documento, ou seja, não explica 

como deve ser feita a observação e interligação da foto com o assunto que 

estava sendo abordado. 

 Os professores devem ensinar os alunos a “ler nas entrelinhas” da 

fotografia, o que por que e como a mesma foi feita, qual o motivo de sua 

realização, qual a ideologia do fato retratado, o que de fato ela está 

representando. Enfim devem-se esgotar todas as possibilidades de análise da 

foto, possibilitando aos alunos conjeturarem toda uma rede de reflexões e 

relações, estarão os mesmos assim desenvolvendo seu aspecto cognitivo de 

investigação e formulação de teorias, contribuindo para a sua formação 

enquanto cidadãos críticos e conscientes. 

 Cabe aqui esclarecer que o documento fotográfico é sim uma fonte para 

o estudo da história, porém, existem ressalvas quanto a sua utilização como 

expressão do real, mais uma vez o professore e os alunos devem ser 

instigados a compreender e interpretar as imagens focadas nas fotos. 

 Para VIDAL, ABDALA a foto não esgota a sua utilidade pela simples 

contemplação estética, mas a possibilidade de reconhecer/conhecer o real. 

Vemo-nos transportados no tempo e no espaço, tocando o passado, eternizado 

pela ação mecânica da máquina fotográfica. 

 Destaca-se assim a importância de se pesquisar e elaborar formas de se 

trabalhar a fotografia, como documento/fonte histórica, dentro das salas de 

aulas, principalmente no ensino de História, compreendendo a importância da 

fotografia seja ela, a constante nos livros, revistas e jornais, mais, 

principalmente recorrendo ao acervo dos alunos, fazendo com que os mesmos 
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percebam as relações de poder, as mudanças econômicas, enfim as mudanças 

do espaço/tempo, demonstrando que a história sempre está em construção e 

que todos nós somos seus agentes construtores. 

 

2. 4. PALMEIRA: espaço urbano, econômico e sociabil idades – a 

fotografia como fonte para a história – 1908 a 1970 : levantando fontes 

imaginéticas para a análise 

As mudanças ocorridas tanto em relação à cidade como as entidades e 

instituições públicas e de serviços ao longo da História de Palmeira, podem ser 

facilmente identificados a partir da leitura e interpretação das fotografias que 

retratam o dia a dia da cidade. 

 Identificar a história de Palmeira de antes a partir da análise de 

fotografias é entender as mudanças ocorridas tanto no que se refere aos 

aspectos econômicos, sociais e políticos. É entender que o tempo cronológico 

altera, descaracteriza ou manter certos aspectos da cultura humana. 

 “Quem somos e para onde vamos” é uma pergunta clássica que 

acompanha o homem ao longo de sua evolução cultural, entender como se 

formou e se desenvolveu a cidade de Palmeira e fazer com que os 

palmeirenses ou quem por sua história se interessa descubram as mudanças e 

as permanências; a ação do tempo sobre a cidade e seus habitantes; enfim a 

evolução da vida palmeirense. 

Palmeira que e transformou de um simples pouso de tropeiros numa 

pequena povoação, que virou freguesia, vila e finalmente cidade, que chega 

próxima a duas centenas de anos.  

Retratar o passado e o presente através das fotografias e contar de uma 

forma diferente, interessante e bastante prazerosa o passar dos anos, e fazer 

com que as pessoas reflitam sobre sua própria vida, sobre a vida de sua 

família, é fazer com que as pessoas se busquem reconhecer numa cidade que 

não existe mais e ao mesmo tempo em que também existe, preservadas 

através de fotografias, guardadas em arquivos pessoais ou em gavetas a 

espera de um leitor mais atento que dê vida as películas amareladas que 

auxiliam na compreensão e no relato de uma vida bicentenária de uma cidade, 

que sofreu a ação do tempo, que absorveu o presente moderno, mais que não 

perdeu a singeleza de cidade antiga e acolhedora, que muitas vezes vê suas 
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construções centenárias tombarem frente ao progresso e a concepção 

capitalista da especulação imobiliária. 

Contar a história da cidade pelas fontes imaginéticas é buscar retratar 

uma história bastante complexa e diversificada, onde imagens valem mais do 

que palavras, onde o simples ato de observar já é uma reflexão sobre a nossa 

própria vida. 

Entrando na análise da História de Palmeira através das fotografias, é 

necessário iniciar por uma das construções urbanas mais antigas ainda 

preservada, embora descaracterizada em muito pela ação do tempo ou pela 

intervenção do homem. 

Dentre as primeiras construções destaca-se o Solar do Conselheiro 

Jesuíno de Oliveira Marcondes e Sá ou simplesmente Conselheiro Jesuíno 

Marcondes, primeiro paranaense a ocupar um cargo de Ministro de Estado, à 

época do império, sua construção ainda bastante controversa sobre a data 

exata de sua edificação, o certo é que se constituiu a sua época num 

importante local de reuniões e festas, tanto de cunho social como político.  

Quantas festas e encontros esta construção presenciou, quantas 

decisões políticas foram tomadas no seu interior. Como era o serviço dos 

escravos que moravam no primeiro pavimento, quais atividades 

desempenhavam os serviçais na imensa cozinha, quantos tropeiros e tropas 

passaram ao fundo do Solar do Conselheiro, enfim tantas considerações e 

especulações é possível fazer ao se analisar esta imagem: 

  

 
                     Foto 1. : Solar do Conselheiro Jesuíno Marcondes de Oliveira, construída  
                     em 1857, anterior a sua reforma que o descaracterizou arquitetonicamente. 
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 Como estava Palmeira no início do século XX, quais construções se 

observam, a imponência dos casarões e solares, além da igreja matriz que se 

elevava sobre todas as demais construções. Onde estão estes casarões? 

Como está a cidade hoje? Como era a vida das pessoas que moravam em 

Palmeira no início do século XX? São convites a reflexão. 

 
                     Foto 2: vista geral de Palmeira, obtida em 1908 
 
 Em relação à Igreja Matriz, cuja construção remonta a 1837, tendo no 

seu entorno a Praça Marechal Floriano Peixoto, observa-se a já mudança nas 

construções, o paisagismo da praça, os tipos de luminárias, resquícios de uma 

vida pacata sem atribulações, onde a igreja e a praça eram os locais de 

encontro da sociedade. 

 

 
    Foto 3: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição,  
                localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto 
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 Ainda abordando a religiosidade do povo palmeirense a capela do 

Senhor Bom Jesus, construída em 1827, localizada na Praça Getúlio Vargas, 

onde aos fundos havia o cemitério municipal, posteriormente desativado, mais 

que ainda guarda algumas sepulturas, inclusive no subsolo da capela. Pratica 

esta muito comum antigamente.  

 
Foto 4: Praça Getúlio Vargas, tendo a Capela do Bom Jesus e  
            antigo Cemitério de Palmeira. 

 
 
 Dentre os casarões antigos há ainda o pertencente a Manuel José de 

Araújo, tio de Jesuíno Marcondes, que posteriormente pertenceu a Prefeitura 

Municipal de Palmeira e atualmente abriga o Clube Palmeirense, sociedade 

recreativa que realiza diversas atividades de cunho social. 

 
 

 
                Foto 5:  Sede do Clube Palmeirense 
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 Dentre os primeiros prédios escolares destaca-se o que surgiu a partir 

de uma observação e preocupação do Imperador D. Pedro II, em sua viagem 

ao Paraná, onde inclusive pernoitou em Palmeira, observando que a cidade 

não possuía uma escola, sendo que os alunos eram acomodados nos 

corredores laterais da Igreja Matriz, vez uma doação em dinheiro para a 

edificação de um prédio escolar para abrigar os meninos e meninas daquela 

que seria o primeiro grupo escolar da cidade. 

Porém sua construção só foi iniciada através do Decreto nº. 407, de 3 de 

dezembro de 1904, que reservava a verba “obras públicas em geral” do 

orçamento do Estado do Paraná, de até 12:000$, para a construção do grupo 

escolar Jesuíno Marcondes2 na cidade de Palmeira: 

O presidente do Estado do Paraná, desejando atender às 
necessidades da instrução pública primária da cidade de Palmeira 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. 
Decreta: 
Art. 1º Fica reservada a verba do ξ 3º do art. 5º da Lei do orçamento 
de nº. 566 de 8 de abril d’este anno até a quantia de rs. 12:000$000 
(doze contos de réis), para a construção de um edifício na cidade de 
Palmeira em terreno da municipalidade, para nelle funcionar um 
Grupo Escolar. 
Art. 2º Este Grupo Escolar, onde funcionarão as escolas da mesma 
cidade, terá a denominação perpetua de “Conselheiro Jesuíno 
Marcondes”, em homenagem ao ilustre paranaense desse nome e 
que tantos serviços prestou ao Paraná e que teve seu berço n’aquela 
cidade. 
Art. 3º A Secretaria de Obras Públicas, ordenará a confecção da 
planta, organização do orçamento e entregará a fiscalização das 
obras, que devem ser iniciadas, à Câmara Municipal da cidade da 
Palmeira. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

  Palácio da Presidência  do Estado do Paraná, 
  Em 3 de Dezembro de 1904, 

Vicente Machado da Silva Lima  
Bento José Lamenha Lins.  

(Estado do Paraná. Leis decretos e regulamentos, 1904. p. 
90).  

                                                 
2 Maiores informações sobre esta escola podem ser encontradas em: MAYER, T. W. Coletânea 
Memórias de Palmeira, v. II, 1992. 
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                Foto 6: Primeira sede do Grupo Escolar Jesuíno Marcondes 
 
 

 
       Foto 7: Grupo Escolar Jesuíno Marcondes, hoje Escola Municipal  
                   Jesuíno Marcondes, construção que data de 1957. 

  

Onde estão os alunos retratados na foto? Quem eram os professores? O 

que se estudava? Perguntas que ficam. 

 Outra importante construção educacional, construída na década de 50, 

era o Ginásio Estadual Dom Alberto Gonçalves (homenageava o primeiro 

palmeirense agraciado com o título de bispo). 

 Construção que permanece inalterada até os dias de hoje, abrigando 

mais de um milhar de alunos, sofreu apenas ampliações no terreno aos fundos. 
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                       Foto 8: Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves 
 
 
 Tínhamos ainda o colégio das irmãs da Sagrada Família, que por muitos 

anos administraram o Educandário Imaculada Conceição, posteriormente à 

escola municipal foi transferida para outro prédio, e este abriga o Colégio 

Sagrada Família 

 
                     Foto 9: Escola Municipal Imaculada Conceição, atual Colégio 
                                  Sagrada Família 
 
 A economia de Palmeira por praticamente todo o século XX estava 

diretamente ligada à extração e beneficiamento da madeira, com o surgimento 

de importantes madeireiras como: Indústrias Reunidas Emílio Malucelli, 

Francisco Cherobim e Filhos e Madereira Irmãos Mansani, entre outras.  

 O município de Palmeira antes reserva natural de inúmeras espécies 

vegetais como imbuias, cedros e pinheiros, assistiu a devastação destas matas 
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de forma gradativa e permanente, restando nos dias de hoje apenas alguns 

poucos remanescentes destas matas seculares, algumas até com idade 

anterior ao descobrimento do Brasil. 

 Atividade esta que devido ao caráter predatório praticamente se 

extinguiu em Palmeira, sobrando ainda algumas marcenarias que buscam cada 

vez mais longe a matéria-prima o seu trabalho, ou se adaptaram aos novos 

tempos e utilizam outras matérias-primas. 

 
    Foto 10: Indústrias Reunidas Emílio Malucelli - IREM 
 
 Um importante setor de Palmeira era o de serviços à população, que 

prestava desde serviços na área médica como de segurança. 

 Observa-se na foto abaixo, o jipe - automóvel muito utilizado à época 

devido às péssimas condições das estradas, especialmente em períodos de 

chuvas, o qual era praticamente o único automóvel a possibilitar o transporte 

de pessoas. 

 Observa-se ainda enfermeiras do então Posto de Higiene de Palmeira, 

hoje Posto de Saúde Municipal 
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            Foto 11: Posto de Saúde Central  

 

Havia o Posto de Puericultura que prestava assistência às mulheres 

grávidas, parturientes e crianças. 

 

 
               Foto 12: Posto de Puericultura 
 
 O hospital de Caridade, administrado pelas Irmãs da Caridade, que 

tantos e relevantes serviços prestaram à coletividade palmeirense em todos os 

seus anos de existência. 
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        Foto 13: Hospital de Caridade, atual Santa Casa de Misericórdia 
 
 
 Na área de segurança, havia o fórum, sede do Poder Judiciário, 

construído em 1957 e que até 2002 ainda funcionou como sede deste poder 

responsável pela aplicação das leis, este edifício é hoje ocupado pelo 

Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Palmeira. 

 

 
                    Foto 14: Edifício do Fórum 
 
 
 O prédio da Delegacia de Polícia, tendo a frente o policial, observando-

se o fardamento da época. 
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                    Foto 15: Delegacia de Polícia 
 
 
 Outra construção suntuosa para a época era o prédio que abrigava a 

Prefeitura Municipal, a sede do Poder Executivo, onde também funcionava o 

Poder Legislativo e o cine Teatro Municipal, construído em 1957. 

 
 
 

 
                     Foto 16: Prefeitura Municipal de Palmeira, anexo o Cine  
                                   Teatro Municipal 
 
 
 
 Representando a expansão da cidade para regiões mais afastadas, 

temos a construção da Escola Estadual Coronel David Carneiro, também na 

década de 50, a Palmeira de 1908, com poucas casas ao redor da Igreja Matriz 

começa a tomar corpo com a expansão para os bairros, surge o Rocio, a Vila 
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Rosa, a Vila Maria e diversos outros, a construção deste grupo liga a antes 

retirada Colônia Francesa com a cidade, é a absorção de uma área rural pelo 

crescimento urbano. 

 

 
                   Foto 17: Grupo Escolar Coronel David Carneiro 
 
 Muitas outras fotos poderiam ser utilizadas para retratar a cidade de 

Palmeira em seus vários aspectos, porém se o objetivo era descobrir o tesouro 

escondido nas gavetas das cômodas de nossos pais e avôs, as fotos aqui 

reproduzidas comprovam esta riqueza de detalhes e informações, as mesmas 

fazem parte de um arquivo doméstico feito por uma pessoa que na década de 

60 reuniu estas fotos para marcar as transformações de Palmeira, está pessoa 

já faleceu mais seu trabalho de preservação e cuidado com as fotos permitiu a 

realização deste pequeno trabalho que visa despertar o interesse pelas 

fotografias e principalmente pela sua preservação enquanto fonte de história e 

de memória. 

 Encerra-se o presente capítulo sobre as mudanças urbanas ocorridas 

em Palmeira ao longo do século XX, principalmente através das fotos que 

retratam principalmente a década de 50, mas que são capazes de retratar um 

século de história de uma cidade e de seu povo, com duas imagens: a da 

principal rua da cidade, devido à concentração de estabelecimentos comerciais 

e de uma festa cívica, que comemora o aniversário de fundação do município. 
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                     Foto 18: Vista da Rua Conceição, aos fundos da Igreja Matriz 
 
 

 
                   07-04-1947 
                   Foto 19: Palanque oficial do desfile cívico em homenagem  
                                 ao aniversário do município 
 

 

2. 5. O USO DA FOTOGRAFIA EM SALA DE AULA: análise de pesquisa 

 Em relação ao uso da fotografia em sala de aula, a mesma se constitui 

numa excepcional fonte de pesquisa e incentivo aos alunos, os quais passam a 

se interessar mais por este tipo de documento, o qual na maioria das vezes é 

relegado a um segundo plano pelos professores, os quais enfatizam apenas o 

texto, esquecendo-se que as imagens são auxiliares na compreensão e 

apreensão do conteúdo-conhecimento que se quer transmitir aos alunos. 

 Os alunos de modo geral pouco ou nunca foram despertados para terem 

interesse na análise de fotografias, da mesma forma não têm preparo ou 
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paciência para tentar entender as minucidades que as imagens podem nos 

mostrar. 

 Para tentar entender esta relação dos alunos com as imagens, aja visto 

que vivemos atualmente num mundo dominado pela imagem, distribuiu-se para 

alunos de uma primeira série do ensino médio, os quais têm como tema de 

estudo a historiografia, sendo que os mesmos foram preparados a partir de um 

conhecimento básico sobre a leitura e a importância da fotografia como fonte 

de pesquisa e de história. 

 Foram envolvidos 20 alunos com idade entre 15 e 20 anos, todos 

moradores da zona urbana de Palmeira, forma distribuídos aos mesmos, cinco 

fotografias da cidade de Palmeira, sendo uma de 1908 e 04 da década de 50. 

Ficaram assim distribuídas as fotos e as perguntas: 

 
1. Analise a foto abaixo e escreva um texto descrevendo-a. Após descreva 
como está esta paisagem urbana nos dias de hoje e explique as principais 
mudanças. 
 
 

 
 

Respostas: 

Respostas dos alunos (amostragem) 

- Palmeira em 1908 era uma cidade muito pequena com poucas casas e rodeadas de 
matas em volta. Com o decorrer dos anos ela ia crescendo e hoje já cresceu muito e 
vai crescer a cada dia mais, a população ta aumentando e a área urbana está cada 
vez maior o que era quase tudo mata esta virando área urbana deixando cada vez 
menor a população rural. 
 

- Em Palmeira (1908) a nossa cidade na imagem eu vejo a igreja e as casas ao redor, 
está tudo meio vazio, hoje em dia as casas mudadas, vemos mais casas, praça, tudo 
o que há muitos anos não existia. 
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- A Palmeira antigamente era bem pequena e as casas eram diferentes e hoje 
Palmeira aumentou bastante. 
 
- É uma imagem antiga e que naquela época não existia muitos abrigos, existiam 
muito mato. Mas hoje em dia houve muitas mudanças, os matos deram lugar a 
indústrias, comércio e casas mais modernas; 
 
- Palmeira hoje em dia está totalmente modificada, ela foi renovada, com os asfaltos, 
pinturas, Palmeira esta maior do que mostra a fotografia. 
 
- A foto chamou a atenção pela igreja matriz no fundo e mais ao lado a prefeitura. A 
maioria das casas já não existe mais, foram feitas muitas casas nos lugares aonde 
não tinha. 
 

 Pelas respostas dos alunos pode-se perceber que os mesmos 

assimilaram bem a idéia de mudança histórica decorrente da passagem do 

tempo, onde o antigo desaparece para dar lugar ao novo, porém algumas 

construções permanecem como testemunho de uma época e um modo de vida, 

quer seja ele religioso, político ou social. Em relação a esta questão que era 

demonstrar aos alunos a evolução da sociedade e a mudança decorrente do 

tempo foi atingida plenamente. 

 

2. O que sugere a foto abaixo? Você a identifica? Qual a importância desta foto 
para a história de Palmeira? Que elementos podemos identificar na foto? 

 
 
Respostas dos alunos (amostragem): 
 
- Mostra uma fábrica que a cidade tinha. Podemos identificar a chaminé da fábrica e 
os seus barracões. 
 
- Essa foto tem a importância de mostrar que nem tudo mudou e que a história de 
Palmeira ainda faz parte do presente. A fábrica que ainda existe, mas que não 
funciona mais é um elemento que se pode identificar 
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- Nessa foto aparece o primeiro parque industrial de Palmeira com suas primeiras 
fábricas de madeira e outras fábricas que por ali se instalavam. A importância era ter 
as primeiras fábricas na cidade. Nesta foto podemos identificar a chaminé da Malucelli. 
 
- As indústrias que se instalaram em Palmeira. As fábricas da família Malucelli e outras 
fábricas importantes entre elas a que se dedicavam a trabalhar a madeira. 
 
- As indústrias que ajudaram no crescimento da cidade. 
 
 Em relação a esta foto não foi feito nenhuma referencia a mesma, 

cabendo aos alunos, os quais nem eram nascidos por ocasião do fechamento 

da mesma ou muito pequenos, muito do que se vê na foto atualmente não 

existe mais, mas mesmo assim os alunos fizeram referência das instalações 

das fábricas Emílio Malucelli com o que existe hoje, através da foto foi possível 

que os mesmos conhecessem como eram as instalações das fábricas, esta 

foto serviu assim porá mostrar aos alunos que as mesmas podem expressar 

um conhecimento que não se tinha antes de sua análise.  

 Da mesma forma identificaram pelo tamanho e complexidade da 

indústria que a mesma era na verdade um parque industrial, o qual gerava 

muitos empregos e renda para o município, dentro do ciclo da madeira que se 

iniciou na década de 40 e vai ter sua importância até a década de 80, entrando 

posteriormente em declínio. 

 

3. A foto de abaixo era a sede do Posto de Puericultura. O que seria isto? Além 
do Posto de Puericultura, funcionava a LBA. Você sabe o significado desta 
sigla? Identifique o endereço desta construção. 
  
 

 
 
 
Respostas dos alunos (por amostragem): 
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- Era um posto de saúde; 
 
- Puericultura era uma espécie de pesagem feito para ver o peso das crianças; 
 
 Em relação a esta foto a maioria dos alunos não soube dizer o que era 

puericultura, muito menos identificar a localização do mesmo, embora esta 

construção mantenha a mesma arquitetura atualmente, funcionando a divisão 

de odontologia do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Palmeira, em relação à sigla LBA nenhum aluno soube dizer o quer era.  

 Esta atividade teve por finalidade mostrar aos alunos que a falta de 

maiores dados pode impossibilitar a identificação correta dos dados que uma 

fotografia pode fornecer, sendo, portanto necessário um pré-conhecimento 

sobre o que se vê na imagem. Da mesma forma a foto suscitou nos alunos 

enorme curiosidade sobre o significado de Puericultura e LBA, provando que a 

fotografia serve como documento de incentivo e motivação para a busca de 

conhecimentos complementares. 

 
4. Identifique a construção abaixo. Descreva como você a interpreta? Como 
está hoje está construção e o seu entorno? Qual a idade aproximada desta 
foto? 
  

 
 
Respostas dos alunos (por amostragem) 
 
- Hospital Santa Casa, esta construção está muito mais moderna e seu entorno muito 
mais diferente, rodeado de construções e as ruas asfaltadas. 
 
- É o hospital 
 
- Parece o hospital 
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- Eu acho que seria o hospital uma construção antiga, hoje ela esta bem mais 
construída e bem mais bonita, eu acho que esta foto deve ter aproximadamente 50 
anos. 
 
- Escola Jesuíno Marcondes 
 
 Muitos alunos erraram da identificação desta foto, principalmente ao fato 

de haver outras duas construções semelhantes a esta, em relação ao entorno 

como erraram a identificação do local, descreveram entornos diferentes, da 

mesma forma em relação à idade, ou seja, data da construção provável, 

ninguém acertou e poucos alunos identificaram a foto como sendo a Santa 

Casa de Misericórdia de Palmeira.  

 Novamente se omitiu aos alunos qualquer referência a esta foto o que 

mais uma vez demonstrou que sem o código escrito ou informações orais 

complementares, a foto fica sem interpretação, não despertando interesse nos 

alunos em buscarem informações sobre a mesma, o que prova que sem uma 

provocação ou uma explicação introdutória a foto fica sem significado perante 

aos alunos.  

 
5. Na sua opinião o que representa a foto abaixo? Onde estará a maioria 
destas pessoas?  

 
 

Respostas dos alunos (por amostragem): 
 
- Representa que um candidato eleito esta tomando posse no seu cargo ou está em 
um comício falando ao povo; 
 
- Parece que está havendo um comício onde estão pessoas importantes, também há 
pessoas vendo o comício, o lugar parece uma praça. 
 
- A maioria das pessoas estão mortas. 
 
- Foto da época de eleições, provavelmente as pessoas estão mortas. 
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- Representa os militantes e governantes, prefeito da época fazendo comício com o 
povo que por ali estava. 
 
- Comício, no cemitério e na história de Palmeira.  
 
 Por ocasião da análise desta foto foram dadas algumas pistas aos 

alunos pelo professor, sendo que todos acertaram que se tratava de um ato 

político, bem como na identificação das pessoas presentes. Percebeu-se a 

facilidade com que se efetuou a leitura da imagem a partir de um roteiro 

fornecido pelo professor. 

 Conclui-se com esta pesquisa que embora a fotografia represente uma 

cena, uma imagem de um acontecimento, a mesma não tem nenhum 

significado a aquele que não tem nenhuma informação ou relação com a 

mesma, embora os alunos fossem moradores de Palmeira, somente a primeira 

e a segunda foto despertaram certa curiosidade, as demais não tiveram este 

mesmo interesse. 

 Na análise de algumas fotografias se deu pistas aos alunos do que 

seriam, inclusive com o fornecimento de informações acerca do acontecimento, 

em outras não se deu qualquer informação sobre as mesmas o que provocou 

apatia por parte dos alunos, afinal a imagem não significava nada para eles. 

 Prova-se de forma rápida e segura que a imagem, principalmente a 

fotografia possui grande importância como auxiliar dos professores em sala de 

aula na compreensão, produção e apreensão de conhecimentos, porém para 

tanto e fundamental que os professores saibam trabalhar com a imagem 

fornecendo aos alunos um roteiro de análise das mesmas. 

 Somente assim as imagens se constituirão também em ferramentas de 

produção de conhecimento e de êxito na aprendizagem dos alunos, a imagem 

fala por si, porém para que ela fale são necessários subsídios escritos ou orais 

que dêem a elas a voz necessária para se expressarem. 

 

 

CONCLUSÃO 

 Através deste trabalho procurou-se demonstrar a o que seria a 

fotografia, o seu uso e o emprego da mesma para o ensino da História. Pelo 

que se constatou a mesma é e deve ser utilizada pelos professores em sala de 



 34 

aula como fonte de conhecimento, porém para tal é necessário o fornecimento 

de dados que possibilitem aos alunos a apreensão do que as imagens estão 

dizendo. 

 Desta forma é necessário unir o código verbal/escrito com o das 

imagens, somente assim os alunos poderão ter subsídios para análise e 

compreensão do que estão analisando, não mais como meros admiradores de 

uma imagem, e sim como agentes aptos a analisar e produzir conhecimento 

acerca do que estão olhando. 

 A fotografia se constitui assim numa excelente fonte de informação e até 

de motivação para que os alunos se percebam também como capazes de 

produzir o conhecimento, fugindo dos rituais básicos do ensino de História 

onde se busca apenas o aluno capaz de “decorar” nomes, datas, fatos e 

acontecimentos, tendo por objetivo um prova ou um futuro vestibular.  

 Cabe ao professor lançar mão de uma série de instrumentos que ao 

mesmo tempo motivem os alunos estudarem e ao mesmo tempo em que se 

identifiquem neste mundo massificado e globalizando que estamos vivendo, 

como seres pensantes e produtores de conhecimento e de história. 

 A fotografia por ser o documento básico, presente na vida de todas as 

pessoas, afinal todos tem entre seus guardados algum tipo de fotografia, ao 

mesmo tempo em que resgata um conhecimento já esquecido; devido à falta 

muitas vezes de identificação das fotos; mostrando ao aluno sua história 

familiar e enquanto pessoa, pode ser aprofundado pelos professores de história 

com fotografias mais gerais como de ruas, imóveis, meios de transporte, 

atividades econômicas, enfiam toda a gama de fotos que possam ao mesmo 

tempo em que motiva os alunos despertar neles à curiosidade e interesse em 

encontrar respostas para as imagens que observam. 

 A este respeito encontramos vários trabalhos que partem desta mesma 

lógica sobre as fotografias em Abdala e Vidal, Amorim e Turazzi, os quais 

também se baseiam seus estudos e pesquisas neste campo fértil do uso das 

imagens como fonte para a história, a primeira busca levantar dados sobre a 

história da educação, o segundo pretende inclusive criar uma proposta 

metodológica para o ensino de História e a terceira de uma forma bastante 

didática demonstra de forma prática a forma de se utilizar a fotografia em sala 

de aula, bem reforçado em Amorim (2001, p.2) 
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a utilização de uma metodologia do ensino de história pelo uso 
didático de imagens, a partir de leituras e das interpretações dos 
sinais, aparentes e subjacentes, que um determinado quadro 
imagético apresenta. Este tipo de ação possibilitará ao aluno a 
construção do processo de síntese histórica, ao lhe permitir uma 
reflexão sobre o acontecimento histórico, ou seja – seu tempo, 
seu lugar, seus atores sociais, as ideologias presentes, seus 
aspectos materiais e seus modos de vida, as tramas sociais, 
reflexão esta motivada a partir do contato com a imagem 
analisada, e que lhe desperta interesses de outras naturezas, 
além da histórica. Reflexão que o leva para uma apreensão e 
entendimento desse conhecimento histórico como um processo 
histórico mais amplo, bem como possibilitará relacioná-la às 
problemáticas atuais, a partir das comparações pelas mudanças 
ocorridas entre o passado e o presente das imagens, sempre 
considerando o patamar de compreensão do aluno, dos seus 
graus de escolaridade. 

   
 

Cabe, portanto aos professores de História o desafio de buscar uma 

metodologia própria, para que possa estar utilizando não só a fotografia, mas 

todas as formas de imagens como as pinturas e a própria imagem televisiva e 

de cinema, afinal diariamente são produzidas milhares de imagens sobre o 

mundo todo, divulgadas especialmente pelos jornais e estações de televisão, o 

que fica destas imagens para o nosso aluno? Qual o preparo que ele tem para 

refletir sobre a imagem e extrair dela um conhecimento?  

Acreditamos que o ponto de partida é a partir da análise das fotos 

particulares domésticas que todos nós temos, onde o aluno poderá reconhecer 

a sua família, os laços afetivos, sociais, econômicos e políticos, entender que a 

sua família e por extensão a sua vida esta inserida dentro da história e como tal 

ele é um agente histórico e a sua ação neste processo é decisiva 

principalmente para a sua vida, enquanto cidadão. 

Após a análise das fotos familiares o professor de história deve partir 

para uma maior generalização, com fotos da rua onde o aluno mora, do bairro, 

da cidade, do município, abrindo cada vez mais o leque que possibilidades. 

Usando fotos “antigas” e fotos recentes, demonstrando ao aluno a evolução 

espaço temporal, das sociedades. Buscando que o aluno se reflita enquanto 

observador do processo histórico e capaz de interagir com este processo, 

buscando condições de aprendizagem e conhecimento que o auxiliem no seu 

próprio processo histórico. 
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Com certeza estes trabalhos e outros muitos que poderiam ser 

encontrados mostram e demonstram metodologias de uso da fotografia, desta 

forma termos certeza de que esta mais do que provado a importância das 

mesmas não só para o disciplina de História, mas para outros campos do saber 

acadêmico e escolar, como a Geografia, Artes, Filosofia, Sociologia, Ciências 

Biológicas, entre outras que podem se apropriar do trabalho imagético. 

Os desafios são vários como demonstramos no início deste trabalho, 

refletindo sobre a fotografia, do que ela representa das dificuldades em sua 

análise devido a sua não verbalização, dos perigos da manipulação da mesma 

enquanto propaganda política e ideológica, da visão errônea muitas vezes de 

que a fotografia é a imagem do real, da verdade absoluta; porém o que fica de 

toda esta reflexão é de que ela se constitui num importante documento 

histórico que poderá e deve ser utilizado por todos que se interessam pela sua 

análise como fonte de informação, de esclarecimento e de memória. 

Ao se juntar os signos imagéticos com os verbais estamos se não 

recuperando a verdade, o real acontecido, nos aproximando o máximo possível 

desde objetivo. Ao estarmos trabalhando com estas fontes com os alunos, 

estamos dotando os mesmos de meios de apropriação do conhecimento 

historicamente produzindo. 

Neste caminho defendemos que as imagens, notadamente a da 

fotografia exercem papel preponderante neste processo de apropriação e 

produção do conhecimento, pois é a partir delas que lançamos a curiosidade, o 

desafio para que os alunos busquem a verbalização das mesmas, motivando 

os alunos a se inserirem no processo de produção do conhecimento, além de 

serem as motivadoras, as imagens também devem acompanhar todo o 

processo da aprendizagem, servindo até o final deste caminho como fontes de 

observação e analise do conhecimento, ao mesmo tempo em que vai 

possibilitar aos alunos a desenvolver a capacidade de interpretar as 

informações que chegam até ele, como defende Turazzi (2005, p. 3) “aprender 

a observar e a interpretar uma imagem fotográfica é, também, aprender a ler 

nas entrelinhas”. 
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