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RESUMO 
 

SILVEIRA, Elisa Defelippe Durso Martins. O uso de imagens no Ensino de História: 

Pinturas históricas e fotografias em sala de aula. 2018. 57 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Esse trabalho discorre sobre o uso de imagens no Ensino de História a partir de dois 

vestígios: as pinturas históricas e a fotografia. Para tal, foram selecionadas cinco imagens. 

O principal objetivo é conciliar a pesquisa acadêmica com a prática em sala de aula a fim 

de desenvolver uma metodologia básica para lidar com esses recursos imagéticos de 

maneira mais proveitosa e problematizadora para os professores e alunos.  

 

 

Palavras-chave: Ensino de História. Imagens. Fotografia. Pinturas históricas.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 “Qual é a conduta pedagógica mais adequada para entrelaçar imagens e textos 

nas aulas de História?” A partir desta indagação, redigi o trabalho final do curso de pós-

graduação em Ensino de História do Colégio Pedro II. Vivi este processo com o prazer 

de aprender e associar ensino à pesquisa, reavaliando como professora e pesquisadora, a 

maneira como venho trabalhando com as imagens nas minhas aulas. A ideia de utilizar as 

imagens como gatilho para estudar um tempo histórico diferente do que vivemos se deve 

ao fato delas poderem causar provocações e, principalmente, tornar mais concreto o 

caminho de repensar o passado. As imagens são objeto de pesquisa histórica por serem 

um vestígio que materializam um tempo, não necessariamente aquele mesmo tempo que 

ela representa.  

Qual é o papel do professor de História na pesquisa e interpretação das imagens 

sobre o passado na sala de aula? Quais elementos devem ser levados em conta para que 

elas sejam vistas como vestígios históricos consistentes? Muitos recursos imagéticos são 

apresentados aos alunos em livros didáticos, porém, muitos deles aparecem de maneira 

repetitiva e ilustrativa, como se fossem, por si só, interpretações históricas. Assim, o livro 

é uma ferramenta que amplia o repertório imagético dos alunos, mas também o limita. 

Por que isso acontece? Como produzir um material didático de maneira que a imagem 

não ilustre, mas sim dialogue com o texto, e enriqueça os conteúdos com outras 

informações? Quais são os limites e as possibilidades do uso de imagens?  

Este trabalho se propõe a investigar o uso pedagógico das imagens no Ensino de 

História a partir de duas lógicas a meu ver inseparáveis: a teoria, isto é, o estudo da 

História e da produção historiográfica, e a prática em sala de aula. Para tal, os autores 

foram lidos com o norte apontado para repensar o ensino de História. A medida que a 

pesquisa foi sendo realizada e o trabalho escrito, imagens adequadas à Educação Básica 

foram inseridas com o objetivo de tornar mais concreta, visível e instigante a discussão 

teórica. Além disso, foi um importante momento para repensar a maneira como lido, em 

minhas aulas, com as imagens.  

Para responder ao desafio de trabalhar com imagens há que considerarmos um 

conselho do historiador Peter Burke1, segundo o qual é preciso primeiro “estudar os 

                                            
1 BURKE, P. Testemunha ocular: história e imagem. Trad.: Vera Maria Xavier dos Santos. Bauru-SP: 

EDUSC, 2017. 
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historiadores antes de começar a estudar os fatos. Da mesma forma, deve-se aconselhar 

alguém que planeje utilizar o testemunho de imagens para que inicie estudando os 

diferentes propósitos dos realizadores dessa imagem”2
.  

A utilização de imagens como recurso pedagógico necessita de algumas 

problematizações: qual a intenção dela? Quando foi produzida? Por quem? Afinal, a 

imagem serve como aproximação do aluno com uma determinada realidade histórica. 

Realidade essa questionável e que oculta bastante suas condições de produção. Mas sem 

o olhar crítico, apenas a imagem não informa o subtexto. É preciso saber interpretá-la, 

buscar informações adicionais. Este trabalho também foi pensado no sentido de valorizar 

o papel do professor como pesquisadores e mestres ao exercitar o olhar do aluno, 

ensinando-o a ver para além daquilo que ela quer fornecer.   

Contemporaneamente, existem muitos tipos de imagens que podem ser “vistas” 

nas salas de aula: charges, mapas, caricaturas, cartazes, propagandas, pinturas, 

fotografias, entre outras. Onde cada uma delas “faz ver algo”: os mapas, por exemplo, 

auxiliam a entendermos os espaços. As charges, possíveis críticas sociais. O universo das 

imagens é muito complexo e exige metodologias específicas. Muitas delas fazem parte 

do cotidiano dos alunos mais até do que dos professores, como é o caso de jogos virtuais 

ou grafites. Outras, entretanto, são apresentadas aos estudantes a partir da escola. Dentro 

desse universo imagético tão diverso, com o fim de desenvolver este TCC, optamos por 

recortar nossa pesquisa focando na análise das pinturas históricas e das fotografias.  

Cabe ressaltar que nosso estudo não se baseou na semiótica, no estudo dos 

elementos da imagem. Para tal análise, as leituras e o método seriam outros. Nosso 

interesse é na historicidade desses vestígios, já que buscamos destacar a imagem como 

construção de um determinado tempo histórico.  

O primeiro capítulo apresenta uma reflexão historiográfica sobre o uso das 

imagens, apontando uma mudança de paradigma que passa a considerar o uso da 

iconografia como vestígio histórico. Tal mudança exige metodologias e pesquisas para 

enriquecer o ensino da disciplina no sentido de entender o contexto em que as obras foram 

produzidas, as intenções dos autores, o que foi valorizado e o que foi esquecido, os usos 

políticos e, por fim, os limites e as possibilidades de trabalhar com imagens em sala de 

aula.  

                                            
2 Burke, 2017, p.32. 
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O segundo capítulo é dedicado às “pinturas históricas”, uma categoria artística 

que passou a ser mais utilizada, no Ocidente, desde a Revolução Francesa até o início do 

século XX, para registrar a história sob o ponto de vista das classes dominantes. A escolha 

dessa categoria imagética para análise ocorreu devido à constatação de que as pinturas 

produzidas ao longo do século XIX pela Academia Imperial de Belas Artes aparecem de 

forma abundante nos livros didáticos brasileiros. Pinturas como “A Primeira Missa no 

Brasil” (figura 1) e “O Grito do Ipiranga” (figura 2) formaram uma memória histórica 

imagética tão forte e cristalizada sobre o período que retratam que, sem uma 

problematização dos elementos de contradição e criação que expressam, são impressas 

no imaginário como “verdades”. Por esta razão – serem ricas em possiblidades de reflexão 

sobre a História - foram selecionadas como objeto de minha investigação quanto ao seu 

uso nas atividades escolares.  

Cabe lembrar que outras pinturas históricas compõem o acervo imagético dos 

livros do ensino básico, como as obras do período do Renascimento e do Modernismo e 

devem ser igualmente problematizadas. Entretanto, não há tanta repetição de obras 

específicas dessas épocas, razão pela qual selecionamos as relativas ao século XIX. 

Durante o Segundo Reinado, existia a intenção de retratar um determinado projeto de 

Brasil. Analisar suas pinturas auxilia, portanto, o professor a provocar a reconstrução da 

memória e o conhecimento do projeto de poder por trás de seus usos. 

O terceiro capítulo é dedicado ao uso de fotografias, o recurso imagético que mais 

aproxima os leitores da “ilusão de realidade”, como discutiremos. A fotografia 

representou uma revolução nas imagens e na maneira como relembramos e recontamos o 

passado a partir delas, uma vez que registrou grandes eventos do século XX, como as 

duas Guerras Mundiais, a Guerra Fria, a Grande Depressão e as Revoluções Comunistas. 

Todos os eventos marcantes do último século possuem registros fotográficos. Os regimes 

políticos passaram a fazer uso desse recurso, principalmente como propaganda, uma vez 

que sua divulgação poderia contribuir para a mudança ou consolidação na postura da 

opinião pública.  

A fotografia, portanto, abre muitas discussões no campo do Ensino de História. 

Pode ser uma interessante ferramenta em sala de aula também, por estar ao alcance dos 

alunos por meio das câmeras dos smartphones. Fotos ultrapassam as fronteiras dos livros 

didáticos. Estão nas revistas, nos jornais e redes sociais e, por isso, exigem dos 

professores uma relação mais próxima e crítica com essa rica fonte de pesquisa histórica 

iconográfica.  
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Serão trabalhadas fotografias como de Huynh Cong Ut, Ataque de Napalm 

(imagem 5) ou O soldado morto de Robert Capa (imagem 4). A intenção e a subjetividade 

do fotógrafo ao escolher a cena a ser registrada, a emoção dos envolvidos, o processo de 

edição e divulgação, todas essas etapas são formadoras de história e pesquisá-las contribui 

para que as salas de aula sejam lugares de reflexão do tempo presente, de atualização de 

fatos do passado, de percepção do que é processo histórico e das versões e montagens.  

Assim, o segundo capítulo focando as pinturas históricas parte de um 

conhecimento transmitido nas escolas através dos livros didáticos e o terceiro parte de um 

saber que transborda as salas de aula. Ao final desses dois capítulos, elaboramos uma 

proposta pedagógica baseada no uso prático de imagens em sala de aula, demonstrando 

que não só é possível, mas também necessário alinhar pesquisa iconográfica e ensino de 

História.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

2 O USO DE IMAGENS NA HISTÓRIA:  MUDANÇA DE PARADIGMA  

 

2.1 Os desafios do uso das imagens como vestígio histórico 

 

O uso de imagens é uma prática humana muito antiga, precede, inclusive o uso da 

escrita. As primeiras imagens pictográficas têm mais de vinte e dois mil anos e, desde 

então, o número de informações imagéticas só cresceu, tornando-se uma importante 

ferramenta de comunicação da contemporaneidade3. 

Existiram dois marcos que revolucionaram a produção de imagens: a invenção da 

imprensa (séculos XV e XVI) e a fotografia (séculos XIX e XX). A partir desses 

momentos, o número de imagens disponíveis aumentou consideravelmente. Isso não 

significa dizer que em épocas anteriores a eles, como Idade Antiga ou Média, a sua 

produção fosse menos importante. Pelo contrário, nessas épocas, a cultura era 

predominantemente oral e a escrita estava restrita a uma pequena elite. 

Bustamante escreveu o artigo “Uma imagem vale mais que mil palavras!”4 que, 

se fosse lido de maneira superficial, atendo-se apenas ao título, poderia induzir ao erro de 

acreditar que a autora defende a ideia de que a imagem, por si só, já estaria carregada de 

informações. O título, entretanto, se relaciona ao fato de sua pesquisa ser centrada em 

sociedades antigas e, portanto, ágrafas. Assim, a cultura material que sobreviveu à ação 

do tempo contribuiu para recontar uma História carregada de lacunas, ao mesmo tempo 

em que reforça a ideia de que as imagens são um importante vestígio do passado, seja ele 

remoto, onde a escrita era algo pouco comum, seja recente. 

Mas, se o uso das imagens cresceu vertiginosamente no último século, 

principalmente com o advento da fotografia e do uso da internet − ambiente esse que nem 

impressa a imagem precisa ser para ser divulgada −, não podemos afirmar que a 

problematização sobre como utilizá-las da melhor maneira cresceu proporcionalmente. 

Por ser a convivência com as imagens algo tão cotidiano, temos a impressão de que as 

                                            
3 A importância das imagens na era das redes sociais é tão notória que vem sendo estudada por uma equipe 

de intelectuais da Universidade Federal Fluminense (UFF). O fruto de suas pesquisas é divulgado na 

internet em um site intitulado “museu de memes”. Para maiores informações, consultar: 

http://www.museudememes.com.br/ (última visualização em agosto de 2017) 
4 BUSTAMANTE, R. Uma imagem vale mais que mil palavras. In: MONTEIRO, A. GASPARELLO, 

A. e MAGALHÃES, M. (orgs.). Ensino de História: Sujeito, saberes e práticas. Rio de Janeiro: MauadX, 

Faperj, 2007.  

 

http://www.museudememes.com.br/
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lemos de maneira natural.  Mauad5 nos alerta quanto ao desafio da leitura das imagens: 

“nenhuma imagem é lida naturalmente. Sua compreensão requer um aprendizado cultural 

que no limite permite reconhecer numa imagem exercícios de ver e reconhecer o que se 

vê”. Defenderemos a ideia de que é também função do professor de História estimular 

nos alunos a desnaturalização da leitura de imagens. Para tal, é preciso pesquisar sobre a 

imagem a ser trabalhada em sala de aula.  

Na prática do magistério devemos desenvolver a ideia de “aula como texto”, 

defendida por Ilmar Matos6. O pesquisador equipara a função do historiador – produtor 

de historiografia – a do professor de História. Se, o primeiro escreve, por exemplo, um 

artigo, o segundo escreve uma aula. Seja em uma exposição oral ou em um material 

didático escrito, como avaliações ou folhas complementares ao livro, é preciso que o 

professor se comprometa com uma metodologia desse processo de leitura da imagem. 

Assim, é possível produzir saber escolar.    

 Somos bombardeados por imagens a todo momento. O uso de novas tecnologias 

intensificou ainda mais esse fluxo de informações. Porém, o seu uso metodológico para 

compreender o passado é algo ainda muito questionado. As imagens possuem o mesmo 

valor para a pesquisa histórica que o texto escrito? Durante o seu ofício, os historiadores 

não utilizaram imagens como vestígio histórico com a mesma frequência que o texto 

escrito, ferramenta que estão muito mais familiarizados. Tal conduta se refletiu no Ensino 

de História onde muitas vezes as imagens são apresentadas como meras ilustrações, 

inclusive nos próprios livros didáticos. Nas escolas, esse debate sobre o uso da imagem 

como fonte de reflexão dos processos históricos também é recente. 

Segundo Mauad7, apesar de ainda existir resistência por parte da Academia, há 

cerca de vinte anos a pesquisa histórica passou a incluir em suas análises as imagens, 

ampliando o campo de reflexões sobre a problemática do documento visual. Le Goff8, já 

pesquisava sobre a utilização das imagens como vestígio para conhecer o passado, 

inaugurando a tendência de romper com a ideia objetivista e tradicional, segundo a qual 

os documentos escritos são prova irrefutável de um passado que realmente aconteceu.  

A fotografia, por exemplo, deve ser considerada simultaneamente como 

imagem/documento, assim como imagem/monumento, no primeiro caso, 

                                            
5 MAUAD, A. Ver e conhecer: o uso de imagens na produção do saber escolar. In: ROCHA, H., 

MAGALHÃES, M., GONTIJO, R. (orgs.). A escrita da história escolar – memória e historiografia. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2009. p 250. 
6 MATTOS, I. “Mas não somente assim”! Leitores, autores, aula como texto e ensino –aprendizagem de 

História. In: Revista Tempo, Niterói, v. 1, nº 21, jul-dez., 2006. 
7 Mauad, 2009: p. 254.  
8 Para maiores informações, ver LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo, Martins Fontes, 2005. 
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considera-se a fotografia como índice, como marca de uma materialidade 

passada, na qual objetos pessoais, lugares nos informam sobre determinados 

aspectos do passado – condições de vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, 

condições de trabalho. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, 

no passado, a sociedade estabeleceu como a única imagem a ser perenizada 

para o futuro. Sem esquecer jamais que todo documento é monumento, se a 

fotografia informa, ela também conforma uma determinada visão de mundo9. 

  

Essa mudança de paradigma da História – tratar a imagem como documento 

histórico uma vez que foi construída com objetivos e em um determinado contexto - 

também foi sentida nas discussões acerca da Educação Básica. Qual seria o método mais 

adequado de utilizá-las nas salas de aula tendo em vista as desigualdades materiais que 

se refletem nos recursos dos alunos e das escolas? Existem muitas maneiras de exibi-las, 

e isso depende dos recursos das escolas. Nesse sentido, os livros didáticos democratizam 

o acesso a imagens.  

Existe uma vasta discussão historiográfica sobre a revolução documental e a 

crítica ao conceito de documento que passa a ser visto como “monumento”, isto é, uma 

pista construída intencionalmente pelos seres humanos e pelos contextos históricos. O 

documento não é mais a encarnação da verdade, nem mesmo pode ser considerado 

simplesmente “verdadeiro” ou “falso”. Essa discussão não será aprofundada aqui para 

não nos afastarmos dos objetivos principais. Porém, ao adotarmos essa visão, que coloca 

no mesmo patamar de importância interpretativa o documento escrito e as imagens, nos 

foi possível repensar a maneira como revisitamos o passado e os métodos de interpretação 

de documentos. Isso nos abriu espaço para fomentar um novo uso das imagens em 

pesquisas históricas e nas atividades de ensino. 

 

2.2 Uma proposta de metodologia iconográfica nas salas de aula 

 

Bittencourt10 propõe uma maneira mais didática de uso da iconografia quando 

valoriza o papel do professor nesse processo de (re)leitura das imagens. Ela propõe que o 

primeiro contato entre os alunos e o objeto a ser visto aconteça sem nenhuma explicação, 

iniciando o que ela chama de “observação impressionista”. O estudante faria uma leitura 

“interna” a fim de entender o seu conteúdo: tema, personagens representados, espaço, 

posturas, vestimentas que indicam o retrato de uma determinada época. Em um segundo 

                                            
9 Mauad, 1997: p.8 
10 BITTENCOURT, C. Livros didáticos entre textos e imagens. In: BITTENCOURT, C. (org.). O saber 

histórico em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2008, p. 87-88. 
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momento, a leitura seria “externa”, ensinando a olhar, pesquisando outros referenciais 

para o significado do documento como objeto: “Como e por quem foi produzido? Quem 

quer influenciar? Que proveito quer tirar? Que interesses estão envolvidos? Para que e 

para quem se fez esta produção? Quando foi realizada?”. Cabe lembrar que o bom uso do 

material didático depende do interesse dos alunos e da didática do professor. E que, de 

acordo com a faixa etária dos estudantes, das condições materiais da escola e do tempo 

disponível nos apertados planejamentos, a pesquisa poderá ser feita por eles sob 

orientação docente. 

Na construção de um material didático impresso pelo professor, o exercício do 

olhar pode ser estimulado por meio de perguntas, e também pelo uso de legendas. Elas 

são fundamentais. Em outro artigo, Bittencourt11 reforça que: “as legendas das imagens 

postas à disposição nas páginas dos livros fornecem leituras diferenciadas de uma mesma 

gravura, foto ou mapa, de acordo com as informações nela contidas”. As legendas seguem 

um padrão ABNT, mas não devem informar apenas essas informações e sim, explicações 

mais detalhadas. Uma mesma imagem com diferentes legendas cria diferentes impactos 

no processo de aprendizagem.  

Como já afirmamos, uma importante premissa da nossa pesquisa é a de que as 

imagens não têm como função ilustrar e sim informar e provocar questionamentos, 

reforçando a importância das legendas. A imagem disposta em um livro didático sem 

informações complementares − tais como contexto, data, autor e intenções − é uma 

ferramenta inutilizável para produção de um saber escolar consistente. É papel do 

professor-pesquisador intervir a fim de aprofundar o debate sobre as limitações dessa 

ferramenta, quebrando a leitura superficial e idealizada de imagem como testemunha 

incontestável da História. Quando possível o professor, também deve envolver os alunos 

nesse processo de pesquisa.  

Sorlin12, em conferência realizada no Brasil, discutiu o papel da fotografia na 

pesquisa histórica enfatizando a importância das informações escritas. Podemos ampliar 

sua argumentação para todos os recursos imagéticos.  

O que quero dizer é que, ao contrário do que se diz frequentemente, a imagem 

não fala. Sem comentários, uma imagem não significa rigorosamente nada, e 

podemos imaginar qualquer coisa, dependendo da nossa fantasia, quando a 

                                            
11 BITTENCOURT, C. Ensino de História – fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez Editora, 2011, 

p. 364. 
 
12 VIEIRA, J. Indispensáveis e enganosas, as imagens, testemunhas da história de Pierre Sorlin. Revista 

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 81-96, jul. 1994. ISSN 2178-1494. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1968/1107>. Acesso em: 23 Abr. 2017.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1968/1107
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vemos. Hoje em dia, o número de bobagens que são ditas é impressionante, e 

não devemos nos surpreender quando alguém disser que estamos passando de 

um mundo onde a informação vem da palavra para um mundo onde ela vem 

da imagem. Isto é uma burrice! A imagem pode impressionar, interessar, 

comover, apaixonar, mas a imagem nunca informa. O que informa é a palavra. 

Isto significa - o que é essencial, por exemplo, para um arquivo audiovisual- 

que uma imagem sem data, sem menção de local ou de autor é uma imagem 

inutilizável.13  
A fala desse pesquisador, apesar de radical, tem um aspecto relevante: sem data, 

sem menção de local ou autor a imagem pode apresentar obstáculos para a pesquisa 

histórica. A origem não explica todos os usos possíveis de uma imagem, porém aponta 

bons questionamentos. Essas informações precisam estar presentes, por exemplo, nas 

legendas.   

Vale a pena ressaltar que este processo de aprendizado do olhar encontra algumas 

dificuldades no uso das imagens em pesquisa histórica, afinal elas são “testemunhas 

mudas”14 não falam por si e, por isso, precisam ser interpretadas. É difícil traduzir em 

palavras o testemunho das imagens. Até porque é preciso investigar a intenção dos autores 

– pintores, fotógrafos, cartunistas, cineastas - que as produziram.  

Entendo por intenção o desejo claro e consciente de algo. Por exemplo, é intenção 

de um cartaz de guerra, recrutar jovens para se alistarem no exército.15 Ou de uma 

propaganda vender um produto. Nesse sentido, não podemos descolar a intenção do autor 

– a finalidade com que foi produzido – da análise. Não devemos esquecer, entretanto, da 

apropriação do público. Uma vez que foi produzida com determinado objetivo, a maneira 

como será lida não depende apenas do autor. Ou podemos pensar em ambas as questões, 

o choque entre a intencionalidade e a recepção do público. Todos esses aspectos são 

recursos que podem ser usados em sala de aula. 

A pesquisadora Martine Joly faz uma interessante reflexão sobre esse tema:  

Ninguém tem a menor ideia do que o autor quis dizer; o próprio autor não 

domina toda a significação da imagem que produz. Tampouco ele é o outro, 

viveu na mesma época ou no mesmo país, ou tem as mesmas expectativas. [...] 

De fato, as necessários, é claro, limites e pontos de referência para uma análise. 

[...] A imagem está aí: devemos contemplá-la, examiná-la, compreender o que 

suscita em nós, compará-la com outras interpretações; o núcleo residual desse 

confronto poderá, então, ser considerado como uma interpretação razoável e 

plausível da mensagem, num momento X, em circunstâncias Y. [...] Estudar as 

circunstâncias históricas da criação de uma obra para compreendê-la melhor 

                                            
13 Sorlin, 1994: p. 87. 
14 Burke, 2017: p. 26.  
15 Para maiores informações ver: GINZBURG, C. Seu país precisa de você: um estudo de caso em 

iconografia política. In: Medo, reverência, terror – quatro ensaios de icnografia política. São Paulo: 

Companhia das letras, 2014. 
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pode ser necessário, mas nada tem a ver com a descoberta das “intenções” do 

autor16.   

 

Outra questão relevante em trabalhar com imagens é buscar entender os códigos 

culturais da época. Por exemplo, a técnica de elaboração das pinturas históricas é baseada 

na repetição. Não é prudente, portanto, acusar esses pintores de plágio de outras obras, 

uma vez que o padrão estético de sua pintura é a imitação17. Nessas mesmas obras existe 

um outro padrão: o herói idealizado. Não devemos descartar a utilização dessas obras 

como fontes, mas é preciso mergulhar no seu universo de produção a fim de evitar leituras 

superficiais e, extraindo delas o que há de mais proveitoso para o ensino de História. Em 

certo grau, admitimos: as imagens não são totalmente confiáveis como informação 

incontestável uma vez que geram distorções. As imagens revelam também uma opinião, 

seja ela caricatural, ou mais sutil. Essas distorções, porém, podem e devem fazer parte da 

pesquisa histórica18.  

Percebemos que as imagens podem reforçar noções equivocadas do passado tendo 

em vista que refletem uma visão de mundo específica de quem as produziu. Elas podem 

ter sido usadas como propagandas ou sofrido maior ou menor interferências. Por isso, o 

professor de História desavisado pode reproduzir versões equivocadas do passado. Uma 

vez que esse equívoco tenha sido percebido, ele passa a ser recurso para repensar as 

apresentações do(s) passado(s) em sua prática. Para tanto, é preciso embasamento teórico 

sobre o uso desse recurso na sala de aula. 

 

2.3 Por que usar imagens em sala de aula? 

 

Toda imagem, seja produzida diretamente pelas mãos do artista, seja por uma 

máquina, é uma representação do real e não o real exatamente. As imagens são 

importantes mecanismos para acessarmos o passado, principalmente para crianças que 

ainda vivenciam a fase concreta, como as que cursam os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

                                            
16 JOLY, M. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 2012. 

17 Para maiores informações sobre as acusações de plágio da Academia Imperial de Belas Artes, assim 

como as críticas a esse ponto de vista, ver: CAVALCANTI, Ana Maria Tavares. A amada e odiada 

Academia Imperial das Belas Artes. In: COUTO, Maria de Fátima Morethy  OLIVEIRA, Emerson Dionisio 

G. de (Eds.). Instituições da Arte. Porto Alegre: Zouk Editora, 2012, p. 103–116. 
18 Burke, 2017: p. 181. 
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As imagens nos permitem imaginar o passado de forma mais vívida19. Utilizar 

imagens como vestígio do passado contribui para que as aulas de história se tornem mais 

dinâmicas. Fotografias, por exemplo, conseguem atrair a atenção dos alunos e podem 

provocar conflitos de opinião, além de serem excelentes instrumentos do aprendizado do 

diálogo e do uso de argumentos.  

O senso de realidade histórica, principalmente dos eventos do século XX, foi 

alterado por esse recurso imagético. As fotografias representam talvez o maior desafio ao 

se trabalhar com imagens. Isso acontece por elas serem uma forte tentação de acreditar 

que ali está o real, cristalizado num instante. Sabemos, porém, que elas expressam um 

recorte de um processo histórico. É preciso construir essa noção com os alunos, 

transbordar essa discussão para as salas de aula.  

Lidar com recursos imagéticos envolve também uma dupla questão: eles são 

vestígios, pois, são um recurso visual que nos aproxima de maneira mais direta do 

passado, mas também são agentes históricos, uma vez que interferem na realidade a partir 

de sua divulgação, ou seja, produzem história. É preciso estudar o impacto das imagens 

na imaginação histórica. Desenvolveremos melhor esse aspecto no capítulo 3, sobre 

fotografias.  

Imagens podem revelar detalhes visuais das culturas do cotidiano que, por 

parecerem óbvios, deixam de ser mencionados em textos escritos. Elas também podem 

informar aspectos que identificam a cultura material e as mentalidades da época e da 

sociedade e suas classes sociais. Para enxergar os vestígios é preciso estar atento aos 

detalhes, pesquisar os estudos anteriores, os rascunhos, e perceber rasuras (no caso de 

imagens de pinturas). Além disso, para admirar a iconografia não é preciso ser letrado. 

Basta ter olhos para enxergá-las. Mas existe também uma cultura assimilada no saber 

olhar. Ensinar os alunos a olhar é um processo construído pedagogicamente, buscando 

transmitir maneiras de compreender as informações históricas de uma imagem. O 

professor compromissado com um ensino crítico, busca incentivar um olhar que 

reconheça as imagens como compostas de diversos signos e referentes sociais que 

circulam em diversos espaços. Ensinar sob essa lógica é, a meu ver, desenvolver um senso 

crítico do mundo.   

Este trabalho busca apontar a riqueza dessa mudança de paradigma sobre o uso 

dos recursos visuais como material pedagógico. Nossa atenção se voltará a partir de agora, 

                                            
19 Burke, 2017: p. 24. 
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para um importante recurso pedagógico no uso das imagens em sala de aula: os livros 

didáticos. Eles são veículos de ampliação do mundo imagético dos alunos, mas em certa 

medida, também são limitadores, como veremos a seguir.  

 

2.4  Imagens repetidas nos livros didáticos 

 

Os livros didáticos são importantes instrumentos pedagógicos. É a partir deles que 

muitos alunos têm, pela primeira vez, acesso a um livro, assim como a imagens de relativa 

qualidade20 e que alargam o seu universo de conhecimento. Não podemos, portanto, 

descartar seu uso e importância. 

É verdade que, nem sempre, os professores têm autonomia para escolhê-los ou 

estão satisfeitos com o acervo iconográfico que eles oferecem. Percebemos, por exemplo, 

uma relativa repetição das imagens já consagradas. Mudam os livros, as palavras mas 

algumas imagens selecionadas se repetem, o que exige dos docentes criatividade e 

disponibilidade para pesquisa complementar em outros meios disponíveis, como a 

internet. Dependendo dos recursos da escola, essa tarefa pode não ser fácil, já que 

imprimir ou projetá-las dependerá de aparatos tecnológicos caros. Percebemos também 

nos livros pouca preocupação com as informações complementares às imagens 

apresentadas. Muitas vezes estão expostas, não para veicular informações que enriqueçam 

os conteúdos do texto, mas apenas para ilustrar as páginas. É preciso, portanto, pesquisar 

para um melhor uso desse instrumento pedagógico. 

Bittencourt21 problematiza o uso das imagens nos livros didáticos. A historiadora 

destaca uma importante discussão: o livro didático é uma fonte de conhecimento, é um 

documento histórico, mas também é uma mercadoria. Ele pertence à lógica de mercado, 

possui ideologia e historicidade, logo, não é neutro. A sua confecção passa por uma série 

de profissionais, como editores, ilustradores e programadores. As imagens de um livro 

didático atendem a uma lógica de produção, a coloração, o tamanho, os direitos autorais. 

A seleção delas, portanto, não é decisão única e exclusiva dos autores. Além disso, seu 

uso pode ser mais ou menos pedagógico dependendo da maneira como professores e 

alunos, os principais sujeitos que interagem diretamente com os livros, o fazem. É 

importante destacar que os objetivos pensados pelo autor do livro quando seleciona 

                                            
20 Digo relativa qualidade por a impressão dos livros didáticos ser colorida e de boa resolução. A 

imagem projetada pode ser até melhor, mais nítida, mas é um recurso mais caro.  
21 Bittencourt, 2008: p. 86-88. 
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determinada imagem pode estimular o professor para algumas discussões, mas nunca 

limitá-lo. O trabalho pedagógico que o professor pode desenvolver a partir do uso de uma 

imagem faz parte de sua autonomia enquanto produtor de saber escolar.  Bittencourt 

percebe em sua pesquisa que os livros brasileiros de História Geral receberam forte 

influência da produção editorial francesa e por isso utilizam imagens pertencentes ao 

acervo do Louvre. O que é estudado sobre Egito, por exemplo, há muitos anos e, ainda 

hoje, se associa às obras expostas naquele museu. Isso forma um imaginário restrito e, 

muitas vezes, ultrapassado em relação às novas pesquisas sobre a iconografia egípcia, 

contribuindo para um ensino de História engessado. Além das obras desses museus, 

outras imagens eram e são publicadas repetidas vezes em livros didáticos porque estão 

sob domínio público e, por não exigir pagamento de direitos autorais, seriam mais 

econômicas para a editora. Essa repetição, portanto, é fruto também da necessidade de 

baratear a obra e do fácil acesso a acervos de museus europeus. Mas, não apenas isso, 

como veremos no caso dos livros de História do Brasil.   

A escolha das imagens não depende de uma decisão apenas do autor e, muitas 

vezes, são repetidas em livros didáticos criando uma verdadeira narrativa histórica sobre 

determinada época. Então, cabe a pergunta: por que certas imagens aparecem de maneira 

repetitiva nos livros didáticos brasileiros?  

No caso dos livros didáticos de História do Brasil, foi criado um acervo de 

imagens que destacavam grandes heróis, presidentes ou imperadores, dispostos em ordem 

cronológica e de forma linear: fatos, datas e nomes. As imagens eram reproduzidas 

atendendo ora a uma lógica de mercado ora a uma forma positivista de organizar a 

História.  Essa “ênfase em grandes heróis” pode ser percebida em pinturas como “A 

Primeira Missa do Brasil” (imagem 1), de Vitor Meirelles, e “O Grito do Ipiranga” 

(imagem 2) de Pedro Américo que, segundo a pesquisadora da USP, são os mais 

reproduzidos nos nossos livros. Estudaremos essas obras especificamente no segundo 

capítulo.  

O historiador Elias Thomé Saliba define as imagens repetidas da História, como 

“imagens canônicas”, ou “imagens coercitivas”. 

Ícones canônicos seriam aquelas imagens-padrão ligadas a conceitos-chaves 

de nossa vida social e intelectual. Tais imagens constituem pontos de 

referência inconscientes, sendo, portanto, decisivas em seus efeitos 

subliminares de identificação coletiva. São imagens de tal forma incorporadas 

em nosso imaginário coletivo, que as identificamos rapidamente
 22

.  

                                            
22 SALIBA, E. As imagens canônicas e o ensino de história. Sinopse. Revista de Cinema, São Paulo, nº.7, 

2002. P. 438. 
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Segundo o historiador, o efeito dessa repetição é muito nocivo porque perdemos 

a habilidade de observar, comparar e criticar essas imagens. Ainda segundo ele, é função 

do professor de história ampliar a visão de mundo de seus alunos, apresentando assim o 

que ele chama de “imagens alternativas”.  

As pinturas históricas citadas acima formam o que Saliba chama de “imagens 

canônicas”. Não podemos esquecer, porém, que o conhecimento prévio de mundo 

depende muito do perfil dos estudantes. Depende do ambiente sócio cultural do aluno, da 

localização da escola (zona urbana, por exemplo), da escolaridade dos pais, da quantidade 

de livros lidos além dos escolares e do acesso à informação a partir da leitura de jornais 

e conteúdos da internet. O conceito de “imagens canônicas” talvez faça mais sentido nas 

escolas em que os alunos possuam mais acesso à informação e que já tenham tido 

oportunidade de ver as imagens ou o tema em outros contextos. 
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3 UM ESTUDO DE CASO: AS PINTURAS HISTÓRICAS COMO OBJETO DO 

ENSINO DE HISTÓRIA  

3.1 Pinturas históricas nos livros didáticos 

 

   Figura 1 – A primeira missa no Brasil                    Figura 2 – O grito do Ipiranga 

 

Fonte: Pedro Américo (1888). Óleo sobre tela. 415 

x 760cm. Museu Paulista da USP. A pintura 

representa a Independência do Brasil, séc. XIX.   

 

Fonte: Victor Meirelles (1860). Óleo sobre tela.  

268 x 356cm. Museu Nacional de Belas Artes.  

A pintura representa a conquista portuguesa, séc. XV. 
  

 

As pinturas históricas supracitadas – A Primeira missa do Brasil (1860) e Grito 

do Ipiranga(1888) − podem ser consideradas “imagens canônicas” porque, muitas vezes, 

as tratamos como algo que, de tão repetitivo, já não nos causa estranhamento, ou um certo 

esforço de compreensão através do olhar. Dedicamos essa seção a entender um pouco do 

contexto histórico em que foram produzidas e a aprofundar a discussão do seu uso no 

ensino de História. Assim, aproveitamos a certeza de sua presença nos livros didáticos 

ou, pelo menos, a facilidade no acesso das mesmas para re-significar uma “imagem 

canônica” e trazer para o Ensino de História uma importante e possível discussão sobre a 

construção visual do nosso passado. 

  Essas duas obras pertencem mais precisamente a um contexto específico: o 

Segundo Reinado e ao que chamamos de Romantismo brasileiro23. Elas remetem, 

portanto, a este período histórico. No entanto, no ensino escolar elas não são utilizadas 

para discutir a época que foram produzidas, mas sim o período do evento que 

                                            
23 O Romantismo brasileiro assumiu temáticas clássicas, como o amor, a natureza e Deus, mas também 

desenvolveu feições bastante específicas, como a indígena. Esse movimento objetivava construir símbolos 

nacionais, negando a presença negra e idealizando a indígena, recriando uma representação de um passado. 

Para maiores informações ver: NEVES, Guilherme Pereira das. ROMANTISMO. In: VAINFAS, Ronaldo 

(org.). Dicionário de Brasil Império. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 659.  
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representam. A “Primeira Missa”, por exemplo, é comumente apresentada nas aulas de 

“conquista do Brasil”, século XVI. Já o “Grito do Ipiranga”, nas páginas ou aulas relativas 

à “Independência do Brasil”. Cria-se “um tom de realidade histórica”, cristalizando esses 

eventos a apenas essas versões. Esse efeito é ainda mais sentido quando quando as 

legendas não enfatizam a distância temporal existente entre o “o evento histórico 

representado” e o momento da produção da arte. Nesse sentido, segundo Isis Pimentel de 

Castro24, essas obras são postas como “janelas diretas para o passado”, pois representam 

uma versão da História que se cristalizou como verdade.  

Isso contribui para criar entre os estudantes a falsa sensação de que as imagens 

revelam o real quando sabemos que as mesmas devem, sempre, ser contextualizadas, pois 

são uma representação do passado e não o passado em si. Assim, buscaremos analisar o 

ambiente em que foram criadas − o Segundo Reinado − e a escola que os autores 

pertenciam −  Academia Imperial de Belas Artes (AIBA). Buscaremos também as razões 

para a elaboração das obras, a fim de encontrar subsídios que suportem nossa proposta de 

intervenção pedagógica presente no final do capítulo.  

 

3.2 A Academia Imperial de Belas Artes e as pinturas históricas  

 

A ideia de ter no Brasil uma Academia de arte remonta ao período Joanino. Com 

a chegada da Corte aos Trópicos foi criada a inicialmente Real Academia de Desenho 

que, após algumas mudanças de nomenclatura, se firmou com o título de Academia 

Imperial de Belas Artes (AIBA), até 1891. Com o advento da República a Academia vai 

sofrer novas reformulações, mas não cabe nesse espaço aqui. Vamos nos ater, ao período 

Imperial, mais especificamente ao Segundo Reinado: 

 

 

[...] entre 1850 e 1880, sob o fomento do Estado, a Academia produziu 

monumentais pinturas históricas25 destinadas a glorificar homens ilustres, 

batalhas e heróis indígenas idealizados. Nos salões exibiam-se ainda retratos 

                                            
24

 CASTRO, Isis Pimentel de. Os Pintores de História. A relação entre arte e história através das telas 

de batalhas de Pedro Américo e Victor Meirelles. Rio de Janeiro: IFCS/UFRJ, 2007. 

 
25 As obras selecionadas nesse trabalho pertencem a essa categoria artística considerada muito importante 

para a AIBA: as pinturas históricas, que inclui todos os demais gêneros da pintura, como a paisagem e o 

retrato. A ideia de pintar o cotidiano, por exemplo, não era tão comum nessa época. Victor Meirelles e 

Pedro Américo, seus autores, são artistas dessa escola e ícones dessa categoria artística.  
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do imperador e da Família Real como parte de uma política de consolidação 

monárquica26.  

 

Estudar a AIBA é, portanto, estudar elementos marcantes da história do Império 

brasileiro e da construção de um ideal de nação. Entretanto, não é fácil estudá-la. É 

preciso, primeiro, desconstruir a versão criada pela geração dos modernistas sobre essa 

instituição. Ao se intitularem modernos e de vanguarda, esses artistas do século XX 

relegavam à AIBA o simples academicismo e, por isso, ela teria menor valor enquanto 

produtora de arte. Segundo Cavalcanti27: 

Na historiografia da arte brasileira, pouco a pouco cristalizou-se uma visão 

valorizada de “modernidade” e extremamente crítica em relação à Academia 

de Belas Artes, que foi vista como retrógrada. Mas essa é uma forma 

simplificadora de contar a história, pois na verdade, tradição e renovação se 

mesclaram na trajetória da Academia. [...] Não se trata de fazer o elogio 

saudosista das práticas artísticas dos antigos mestres, como quem nega 

qualquer valor à arte moderna ou contemporânea. O desafio é escrever sobre o 

século XIX com o olhar do séc. XXI.28.  

  

Esse debate apresentado por Cavalcanti é muito interessante também para o ensino 

de história. É importante que os alunos entendam que, ao longo do tempo, o passado é 

recontado muitas vezes e que isso abre brechas para novas interpretações. Mais do que 

ensinar conteúdos, precisamos desnaturalizar a História nas aulas explicando os 

elementos que compões as suas escritas.  

 Não foram apenas os modernistas que criticaram a produção da AIBA, mas 

também aqueles que discordam da maneira como ela contribuiu para a construção de um 

projeto de nação que forjava harmonia entre as raças que existiam no Brasil: os povos 

indígenas eram idealizados; os negros marginalizados e inferiorizados; e os europeus, 

heróis nacionais.  Podemos perceber isso analisando a “Primeira Missa do Brasil29”. 

Segundo Roberta Ribeiro Prestes30: 

A imagem emblemática de Meirelles até hoje faz parte do imaginário nacional 

brasileiro, como uma representação real da Primeira Missa no Brasil. Nesta 

pintura não se encontra apenas um país católico, divino por natureza, mas 

também uma colonização harmônica, onde portugueses e índios convivem em 

paz, a mistura das raças é pacífica, sem violência física ou moral, apelando 

                                            
26 Para maiores informações ver o RAMINELLI, Ronald. ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES. 

In: VAINFAS, Ronaldo (org.). Dicionário de Brasil Império. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 21 – 23.  
27 CAVALCANTI, A. A amada e odiada Academia Imperial das Belas Artes. In: COLI, J. Primeira missa 

e invenção da descoberta. In: NOVAES, Adauto (org.). A descoberta do homem e do mundo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998.  
28 Cavalcanti: 2012, p. 104 - 105 
29

 Para análises mais aprofundadas sobre essa obra, ver: COLI, Jorge. Primeira missa e invenção da 

descoberta. In: NOVAES, Adauto (org.). A descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998.  
30 PRESTES, R. A primeira missa em dois tempos: Oficina do Historiador, Porto Alegre, EDIPUCRS, 

v.3, n.2, agosto-2011 



25 
 

ainda para a fé. Desta forma, o Brasil era acima de tudo homogêneo, coeso, 

grandioso, católico e harmônico31.  

 

Podemos perceber que existe, portanto, uma forte relação entre a construção da 

História oficial do Brasil e a AIBA. Foi sob o romantismo que essas pinturas foram 

produzidas e, nos livros didáticos, foram re-significadas sob ideal positivista. Caso isso 

não seja desnaturalizado, essas pinturas ainda estarão engessadas no lugar de meras 

ilustrações ou de prova irrefutável do passado. É preciso despertar nos alunos um olhar 

menos inocente para analisar essa obra. Para isso, sugerimos alguns apontamentos, no 

final desse capítulo.  

Segundo Castro, a AIBA era um: 

Lugar de construção de uma iconografia nacional e adquiriu força e 

importância ao lado de outras instituições incumbidas de forjar a história 

nacional e elaborar os símbolos da nação, como o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB) e o Colégio Pedro II (CPII). A Academia estava 

encarregada de duas missões: tecer uma identidade nacional, através da 

definição de marcos históricos e heróis nacionais; e colocar o jovem Império 

em consonância com as nações civilizadas, por meio da arte32.  

 

A identidade nacional brasileira foi tecida também por essas pinturas. Elas, 

portanto, revelam a discussão “qual imagem da história oficial do Brasil o Segundo 

Reinado quer cristalizar?”. O acervo iconográfico produzido pela AIBA é um exemplo 

do que chamamos de imagem/monumento, uma vez que “é um símbolo daquilo que, no 

passado, a sociedade estabeleceu como uma imagem que deveria ser perenizada no 

futuro”33. 

Mas, qual imagem perenizada no futuro seria essa? Os escravizados, por exemplo, 

não pertenceriam a nossa história, uma vez que não foram retratados. Já os 

acontecimentos políticos são liderados por uma elite branca. A colonização portuguesa 

ou o Império são necessários para manter o equilíbrio do Brasil. Os indígenas são dóceis, 

cristãos e apoiam a colonização. Existiria, portanto, clara concordância entre povos 

nativos e europeus.  

A pesquisa histórica nos leva a conclusões diferentes. Sabemos que existiram 

conflitos e que essas pinturas são apenas uma das versões possíveis, uma das versões 

oficiais. Elas são carregadas, inclusive, de anacronismos. Esse é um momento em que a 

                                            
31 Prestes: 2011, p. 148 
32 Castro, 2007: p. 15. 
33 Mauad, 1996: p.8.  
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noção de “temporalidades históricas”, um dos conceitos fundamentais da educação 

básica, segundo Holien Bezerra34, pode ser materializado.  

Vitor Meirelles e Pedro Américo não viveram a época que retrataram. Para dar 

realidade histórica, pesquisaram sobre o período que pintariam, inclusive em arquivos. 

Segundo Castro, as telas encomendadas pela AIBA não poderiam “ser puro exercício da 

imaginação do artista, mas sim fruto de pesquisa documental, de leitura de textos sobre a 

época e observação dos personagens e do local onde o evento ocorreu”35. Ainda assim, 

cometeram anacronismos. Alguns elementos presentes nas imagens não pertenciam 

àquela época, como os trajes oficiais dos soldados presentes no “Grito do Ipiranga”.  

Pedro Américo e Victor Meirelles são intelectuais com trajetórias parecidas – 

brasileiros que estudaram no exterior como pensionistas do Império e reconhecidos em 

vida pelas suas obras – que se dedicaram a pintar temas semelhantes. Eles em suas obras 

dialogavam com a arte e história, uma vez que ambos pesquisavam sobre o passado para 

pintá-lo. Suas telas são até hoje reproduzidas em livros didáticos como o próprio passado, 

enquanto outras obras da mesma época, ou até mais antigas, não são sequer apresentadas 

aos estudantes. 

Para que essa discussão se torne acessível a eles é preciso que o professor conduza 

essa problematização, uma vez que “imagens não são lidas naturalmente”36. É preciso, 

portanto, metodologia para que essa competência dos alunos se desenvolva.  

Como já foi dito anteriormente, por muitos anos as imagens foram tratadas como 

ilustrações ou como incontestáveis verdades. Sabemos, entretanto, que qualquer 

representação de um fato histórico possui visões subjetivas dos autores, assim como 

traços culturais de sua época e, portanto, não nos revelam o passado e sim, versões do 

passado. Desde que sejam problematizadas, as imagens podem nos fornecer maneiras de 

dar sentido ao passado, alargando a compreensão crítica dos alunos sobre a época e os 

processos envolvidos.   

Esse foi o nosso objetivo: utilizar duas pinturas históricas comuns aos alunos, e a 

partir de novas informações mediante pesquisa, repensar a forma como elas foram vistas 

até então. Percebemos que as pinturas apresentadas nesse capítulo carregam traços e 

                                            
34 Entendemos por anacronismos “atribuir a determinadas sociedades do passado nossos próprios 

sentimentos ou razões e, assim interpretar suas ações; ou aplicar critérios que foram elaborados para uma 

determinada época, em circunstâncias específicas, paras outras épocas com características diferentes” 

BEZERRA, H. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. In: KARNAL, L. (org.) História na sala 

de aula – conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto: 2015 p. 45.  
35 Castro, 2007: p.21 
36 Mauad, 2009: p. 250. 
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técnicas marcantes do período em que foram produzidas. São pinturas que demonstram a 

versão da História contada pelo Império brasileiro em um lócus de produção muito 

definido, a AIBA. Nelas, percebemos a intenção de reforçar valores imperiais impostos, 

como o poder da Igreja Católica, a despolitização das camadas populares, a não 

participação dos negros ou das mulheres, os idealização e passividade dos povos 

indígenas.  

É interessante perceber como a construção visual do nosso passado por meio 

dessas imagens canônicas resiste há mais de um século nos currículos oficiais sem perder 

a sua importância simbólica, acompanhando a formação de muitos brasileiros e, com 

poucas alterações metodológicas. As pinturas históricas do século XIX foram um gatilho 

para problematizar não só a época das cenas retratadas ou o contexto que foram 

produzidas mas, também, a maneira como lidamos com as imagens nas aulas de História.  

As duas primeiras imagens possuem uma ligação tão estreita com os episódios 

que retratam que são usadas em livros didáticos, e mesmo em filmes, como janelas para 

a história, equivocadamente como única forma de conhecer o passado37. Na proposta 

pedagógica que trago no final desse capítulo, apresentarei uma imagem alternativa (figura 

3), conceito esse de Saliba,38 pois acredito que isso irá enriquecer o debate.  

É preciso, portanto, desnaturalizar essas pinturas, reaproximá-las da época em que 

foram produzidas para que o trabalho em sala de aula seja mais proveitoso e 

historicamente consciente.  

 

3.3 Proposta pedagógica 

 

Apesar de toda a escrita ter sido pautada em conciliar pesquisa e sala de aula a fim 

de produzir um saber escolar, reservamos esse momento para, de maneira mais objetiva, 

propor uma intervenção pedagógica a partir das pinturas históricas do séc. XIX. 

Acreditamos que todo esse trabalho pode contribuir de maneira direta ou indireta para a 

elaboração de aulas de História mais interessantes e atualizadas. Evitaremos, portanto, 

repetir as discussões teóricas que já foram abordadas nas seções anteriores, mas contamos 

com a ideia de que elas foram pressupostos para a elaboração desse material didático.  

No Ensino Fundamental, o século XIX, momento em que as pinturas foram 

produzidas, é geralmente estudado no 8º ano. Pensamos que a melhor maneira de tratar 

                                            
37 Castro, 2007: p. 51. 
38 Saliba, 2002: p. 437.  
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desse tema seria na conclusão das aulas sobre Segundo Reinado, a fim de problematizar 

a distância entre a produção da arte e a cena retratada, assim como a versão oficial do 

Império sobre esses eventos históricos. É importante que os alunos entendam que, nesse 

momento da história, a noção de o que é ser brasileiro está sendo construída e que esse 

processo se refletiu nas pinturas que irão analisar. Nossa identidade foi forjada a partir de 

importantes instituições como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) e o 

Colégio Pedro II (CPII), assunto já citado anteriormente, mas aqui, iremos nos ater à 

AIBA.  

É interessante que a professora conduza a discussão também para o campo da 

escrita da história. O trabalho de análise de fontes e possíveis comparações entre elas – 

semelhanças, diferenças, contextos de produção – tem como objetivo que os alunos 

entendam que existem diferentes versões do passado uma vez que a História é 

efetivamente escrita por alguém em um determinado período. Além disso, a História é 

recontada em diversos outros. É interessante também trabalhar os conceitos: 

representação do real, janelas do passado, imagens canônicas e alternativas.  

As duas primeiras obras dispensam apresentação pois foram longamente debatidas 

nesse capítulo. Já a escolha da terceira obra  - “Libertação dos escravos”39 - se deu por 

ser pouco explorada nos livros didáticos, menos conhecida, portanto, dos alunos. Isso 

pode causar maior impacto neles e aprofundar questões importantes, capazes de 

enriquecer os conteúdos. Ela começou a ser produzida em 1886 e nunca foi finalizada, já 

que a encomenda era do Império e a República foi proclamada antes que Pedro Américo, 

o mesmo autor do “Grito do Ipiranga”, conseguisse terminá-la.   

Essa pintura histórica nos apresenta alguns desconfortos que contribuem para 

repensar o uso das imagens históricas em sala de aula. Primeiramente, ela representa uma 

cena contemporânea ao período em que começou a ser produzida, uma vez que a 

discussão abolicionista estava em voga. Nem por isso essa obra possui um “tom de 

realidade”, uma vez que apresenta elementos da arquitetura clássica e anjos sobrevoando 

a Liberdade abolicionista. Nesse sentido, é mais fácil que os alunos entendam que a 

imagem é uma representação da realidade e não uma “janela para o passado”.  

 

 

                                            
39 Para maiores detalhamentos dessa obra e outras que problematizem o processo de abolição, ver: 

AMANCIO, Kleber. A representação visual do negro na primeira república. In: XXVII Simpósio 

Nacional de História ANPUH. Natal RN:julho de 2013. 
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3.4 Plano de Aula  

Disciplina: História 

Nível de ensino: 2º Segmento do Ensino Fundamental  

Ano/Série: 8º ano 

Duração: 90 minutos 

Tema: As pinturas históricas do 2º Reinado 

Problema: O que as pinturas históricas do 2º reinado podem nos dizer sobre os ideias do 

Império brasileiro?  

Objetivo Geral:  

Problematizar que as pinturas históricas são versões do passado e que por isso precisam 

ser sempre interpretadas a partir do contexto em que foram produzidas.  

Objetivos Específicos: 

Problematizar a versão oficial dos seguintes eventos históricos: a Conquista, a 

Independência do Brasil e a Abolição da escravidão.  

Entender que a noção de o que é ser brasileiro foi construída no Segundo Reinado. 

Refletir que havia uma intenção política do Império nas pinturas históricas analisadas.  

Trabalhar com fontes iconográficas.  

Conceitos/Noções:  

Historiografia, representação do real, janelas do passado, nação, escravidão, 

independência, abolicionismo e imagens canônicas e alternativas.  

Conteúdos:  

Pinturas históricas do século XIX. A construção do ideal de nação do Segundo Reinado. 

Abolição da escravidão. Leitura de imagens.   

Procedimentos e Estratégias:  

A turma será dividida em três grupos, cada um com uma pintura, mas isso 

dependerá do tamanho e do perfil da turma. A princípio, as três pinturas serão mostradas 

sem nenhuma informação sobre elas, como propõe Bittencourt (2008). A fim de 

confirmar se são pinturas canônicas ou não, podemos perguntar se os estudantes já a 

conheciam. Os dois primeiros grupos trabalharão as imagens que foram debatidas nesse 

TCC: Primeira Missa do Brasil e O grito do Ipiranga. Já o terceiro grupo, ficará com uma 

terceira pintura: Libertação dos escravos. Essa última fará o papel de imagem 

“alternativa” a fim de contrapor as duas primeiras. Em um segundo momento, os alunos 

responderão em grupo as perguntas elaboradas previamente pela professora – como um 
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roteiro facilitador da análise das imagens - e, ao final, farão uma exposição oral das 

conclusões que chegaram a partir desses apontamentos.  

 

Recursos Didáticos:  

Imagens ampliadas das três pinturas e roteiros de leitura de imagem previamente 

produzidos pela professora.  

Avaliação:  

Os alunos deverão apresentar a obra aos demais colegas a partir de uma exposição oral, 

baseada no roteiro. 
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Grupo 1: Primeira Missa no Brasil 

 

Victor Meirelles. A Primeira Missa no Brasil. 1860. Óleo sobre tela. 268 x 356cm. Museu Nacional de 

Belas Artes  

1. A tela acima é uma pintura histórica. Qual época da nossa história ela retrata? 

2. Quanto tempo se passou entre a cena que ela retrata e a execução da obra?  

3. Quando essa obra foi feita, qual período político o Brasil vivia? 

(     ) Primeiro Reinado 

(      ) Segundo Reinado 

(      ) Independência  

(      ) Conquista da América  

4. Existem, basicamente, dois grupos de personagens. Identifique-os. 

5. A relação entre eles é pacífica ou violenta?  

6. Você conhece outras fontes históricas que apresentam elementos que discordam ou 

complementam a visão retratada nessa obra?   

7. Você diria que essa imagem reflete o ponto de vista de algum desses dois grupos? Qual 

e por quê?  

8. O olhar das pessoas está direcionado para um mesmo elemento. Qual? O que isso 

reflete sobre a colonização do Brasil? 
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Grupo 2: O Grito do Ipiranga 

Pedro Américo. O grito do Ipiranga. 1888. Óleo sobre tela. 415 x 760cm. Museu Paulista da USP.  

1. A tela acima é uma pintura histórica. Qual época da nossa história ela retrata? 

2. Quanto tempo se passou entre a cena que ela retrata e a execução da obra?  

3. Quando essa obra foi feita, qual período político o Brasil vivia? 

(     ) Primeiro Reinado 

(      ) Segundo Reinado 

(      ) Independência  

(      ) Abolição da escravidão  

4.Analisando apenas essa fonte histórica, você diria que o processo de independência foi 

pacífico ou violento?  

5. Você conhece outras fontes históricas que apresentam elementos que discordam ou 

complementam a visão retratada nessa obra?   

6. Repare nos trajes, nos animais, na postura daqueles que foram pintados: você diria que 

esse momento foi algo grandioso ou discreto?   

7. O olhar das pessoas está direcionado para quem? O que isso reflete da nossa história? 
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Grupo 3: Libertação dos escravos 

  

Imagem 3: Pedro Américo de Figueiredo e Mello. Libertação dos escravos (estudo), 1889. Óleo sobre tela. 

140,5 x 200 cm. Palácio dos Bandeirantes, São Paulo. 

1. A tela acima é uma pintura histórica. Qual época da nossa história ela retrata? 

2. Quanto tempo se passou entre a cena que ela retrata e a execução da obra?  

3. Quando essa obra foi feita, qual período político o Brasil vivia? 

(     ) Primeiro Reinado 

(      ) Segundo Reinado 

(      ) Independência  

(      ) Conquista da América  

4.Analisando apenas essa fonte histórica, você diria que o processo de libertação dos 

escravos foi pacífico ou violento?  

5.Você conhece outras fontes históricas que apresentam elementos que discordam ou 

complementam a visão retratada nessa obra?   

6. Repare nos trajes, nas figuras mitológicas, na postura daqueles que foram pintados: 

você diria que esse momento foi algo grandioso ou discreto?   

7. Você diria que essa pintura é uma idealização do pintor ou uma retratação da realidade? 

Explique baseado em elementos dela.  
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8. O negro é representado a partir de quatro figuras: três escravizados e um anjo caído, o 

próprio demônio.  A Liberdade salva os negros e a escravidão é o diabo caído (talvez) 

morto. Analisando apenas essa imagem, você diria que os negros foram ativos ou passivos 

no processo de conquista da própria liberdade?  

9. Ainda em relação à abolição, a imagem condiz com o que foi estudado em sala? 

Explique.  

10. Apesar de figuras mitológicas pagãs, o Império brasileiro era católico. Podemos 

perceber isso a partir de algum elemento visual da imagem? Explique. 
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4 UM ESTUDO DE CASO: AS FOTOGRAFIAS COMO OBJETO DO ENSINO 

DE HISTÓRIA  

 

4.1 Vantagens e limitações no uso da fotografia  

O terceiro capítulo desse trabalho se debruça sobre um importante vestígio 

histórico do século XX: as fotografias. É muito complicado trabalhar com imagens no 

Ensino de História e não falar especificamente delas, uma vez que estão presentes no 

cotidiano dos alunos, nos livros didáticos e na grande mídia. Esse contato facilitado, 

entretanto, não garante que seu uso seja problematizador. Esse é, portanto, um dos nossos 

objetivos.  

Existem muitos pontos interessantes no uso das fotografias em sala de aula, 

apontaremos alguns deles aqui, mas com a premissa de que não iremos esgotar aqui esse 

levantamento. As fotografias, por exemplo, são fontes que revelam o “real” de maneira 

muito aproximada. Por um lado, são significativas para ajudar os alunos a construírem e 

visualizarem um passado distante da realidade que vivem. Mas, por outro, é urgente 

desnaturalizar isso, como veremos adiante.   

As fotografias envolvem muita emoção. Aquele que fotografa está 

emocionalmente envolvido e quer captar, também, a emoção do fotografado. Em 

contrapartida a emoção provocada naquele que observa a fotografia pode ter sido 

estimulada pelo fotógrafo, mas seus efeitos fogem ao alcance da intenção inicial do 

clique, pois carrega uma subjetividade própria. Em uma exposição ou na corriqueira 

leitura de um jornal - impresso ou virtual -, por exemplo, a relação com o que se vê é 

uma. Nas salas de aula, com jovens que podem estar entrando em contato pela primeira 

vez com aquela cena retratada, é outra. Tornar esse encontro o mais pedagogicamente 

proveitoso foi, também, o que norteou as linhas desse trabalho. Nesse sentido, buscamos 

valorizar a figura do professor como facilitador da leitura das imagens, pois como estamos 

discutindo, elas não são lidas naturalmente. A emoção despertada nos alunos foge ao 

alcance do professor. Entretanto, acreditamos que com pesquisa e métodos de 

questionamentos é possível potencializar discussões. 

Outra questão interessante no uso das fotografias é que elas podem impactar o 

presente. Como o tempo entre aquilo que foi fotografado e a publicação é cada vez mais 

curto, elas são fontes e agentes históricos. Veremos isso no caso da Guerra Civil 

Espanhola (1936/1939) – imagem 4 – e na Guerra do Vietnã – imagem 5.  No século XXI, 
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essa característica beira o instantâneo, modificando, inclusive, a maneira como lidamos 

com o tempo.  

Muitas fotografias marcaram o século XX. Por isso, foi muito difícil recortar a 

análise. Escolhi duas, de um universo realmente muito vasto, como exemplos dos 

principais pontos que nortearam nosso trabalho. Muitas outras poderiam ter sido 

utilizadas, algumas foram selecionadas, mas foi preciso recortar. Aquelas que não foram 

utilizadas, porém, não foram esquecidas. Elas devem ser pensadas como brechas a serem 

preenchidas pelo leitor, caso tenha sido despertado para o bom uso de imagens no Ensino 

de História. 

A fotografia surgiu na década de 1830 e provocou uma reviravolta no mundo das 

artes e na maneira de representar o mundo. Desde o seu surgimento, houve muita 

polêmica por sua capacidade de “retratar o real”, deixando a pintura, por mais realista e 

competente que fosse o artista, aquém de uma fotografia. Desde então, seu uso vem sendo 

questionado, criticado e, principalmente, vulgarizado. Na época de sua criação e ao longo 

de todo século XIX ela foi um instrumento utilizado por poucos, ora porque eram 

necessários instrumentos operacionais caros, ora porque era uma técnica que envolvia 

conhecimentos específicos. A partir da segunda metade do século XX esse recurso foi se 

tornando cada vez mais comum. Hoje, no século XXI, os smartphones possuem câmeras 

muito potentes e aplicativos de manipulação de imagens disponíveis gratuitamente. É 

muito mais fácil e comum tirar boas fotografias, manipulá-las e, de certa forma, dominar 

esse recurso. Esse é o mundo com o qual muitos dos nossos alunos estão familiarizados.   

Não é porque a fotografia está cada vez mais acessível à população que as 

discussões acerca das limitações e possibilidades do seu uso no Ensino de História se 

esgotaram. Pelo contrário, a utilização desse recurso imagético como vestígio do passado 

se complexificou, tornando ainda mais urgente a problematização do seu uso nas salas de 

aula.  

Existem muitas possibilidades de uso pedagógico das fotografias, pois a 

linguagem visual é mais impactante e direta do que a textual. O contato é imediato e 

acessível. A fotografia emociona, como falaremos mais adiante. Ela permite a 

presentificação do passado e estabelece uma comparação entre o que foi e o que parece 

ser. Auxilia, portanto, o professor a concretizar e a tornar visíveis as transformações e 

permanências do espaço, bem como a construir conceitos complexos e fundamentais 

como o de “tempo histórico”. 
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Existem, porém, algumas críticas ao seu uso indevido. A fotografia parece isolar 

“um determinado ponto no tempo e no espaço, acarretando a perda da dimensão 

processual do tempo vivido”40. Ela representaria a realidade de um segundo. Alguns 

instantes antes ou depois não estão presentes nessa imagem. É preciso absorver e trazer 

essa limitação para o trabalho e transformá-lo em possibilidade de questionamento. 

Academicamente, uma maneira de alargar os limites dessa “cristalização de um instante” 

é pesquisar o contexto em que a foto foi produzida e, se possível, utilizar outras fotos 

sobre o mesmo fato em sequência, como aconselhou Burke41.  

Pensamos que essa metodologia é apropriada para a pesquisa acadêmica, mas não 

tem tanta aplicação prática na produção de saber escolar. É importante entendermos que, 

por mais que o ensino escolar envolva pesquisa, a escola possui ritmo, objetivos e 

metodologias próprios. Não é nosso objetivo, enquanto professores da educação básica, 

formarmos pequenos historiadores. Analisar as fotos em sequência, no sentido de 

entender qual foi a escolhida pelo editor, buscar os instantes que levaram o fato 

fotografado a acontecer ou a consequência do fato é interessante para o mundo 

acadêmico, mas inviável para uma pesquisa escolar. Inclusive porque o acesso a 

sequência das fotos não é prático, portanto, não pode ser fator limitador do uso de 

determinada fotografia. Analisar a sequência de fotos, portanto, não é metodologia de 

pesquisa pertinente para o saber escolar. Caso caiba, podemos adotar para um caso 

específico, com um objetivo claro de trabalhar essas questões levantadas. O norte do 

trabalho com fontes imagéticas no ensino de história escolar, porém, não deve ser, a nosso 

ver, buscar a coerência das sequências de imagens e sim, buscar uma imagem relevante 

do contexto estudado.  

Concordamos com Circe, quando diz que, no ensino, é melhor levar em conta a 

escolha de “imagens fortes”, capazes de causar um impacto visual, motivar os alunos para 

uma discussão do tema e gerar questionamentos. Foi esse critério, inclusive, que 

utilizaremos na proposta pedagógica do final desse capítulo. Existe, portanto, uma 

especificidade no trabalho do professor:  

Para os historiadores, normalmente é recomendável selecionar séries 

fotográficas sobre uma temática, iniciativa não aconselhável em uma proposta 

pedagógica. Neste caso, torna-se mais apropriado o trabalho com uma ou duas 

fotos, dependendo da situação, para que possam ser exploradas com cuidado, 

iniciando o aluno nas análises de leitura interna e externa42.  

 

                                            
40 Mauad, 1996: p. 3 
41 Burke, 2017: p.28. 
42 Circe, 2011. p. 368 
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Mas, essas imagens fortes podem ter sido manipuladas, forjadas, representadas. 

Essa é outra crítica feita comumente no uso das fotografias, o caráter “encenado” das 

fotografias históricas. O fotógrafo, pode interferir na cena, seja por repetir condutas e até 

“posturas” dos fotografados – ora porque na época era esse o costume, ora porque essa 

manipulação garantia algum efeito de poder  –  e isso agregaria um efeito final  diferente. 

Essa crítica, porém, é inocente pois parte da premissa que a foto revela uma verdade 

espontânea e, se houve interferência do fotógrafo, ela é falsa. É preciso entender que a 

fotografia é sempre fruto de muitas escolhas do fotógrafo e, portanto, uma versão da 

realidade, não a verdade em si. Segundo Joly: 

Sabe-se que todas as operações [do fotógrafo] correspondem a toda uma série 

de escolhas e de manipulações feitas além da tomada: escolha do filme, do 

foco, do tempo de exposição, da abertura do diafragma, etc.. A todas essas 

escolhas, ainda é preciso acrescentar as escolhas feitas no momento da tomada 

– enquadramento, iluminação, pose do modelo, ângulo da tomada, etc. (...) 

Todas essas escolhas, todas essas manipulações são a prova de que se constrói 

uma fotografia e, portanto, sua significação43. 

 

Reiteramos que essas limitações – as possíveis distorções -  não significam que as 

fotografias devam ser descartadas enquanto vestígios do passado ou fontes do saber 

escolar. Elas apenas oferecem mais um desafio: enfatizar que todo clique é uma escolha. 

O fotógrafo, em um conjunto de escolhas possíveis, selecionou aquela cena, interferindo 

em maior ou menor medida de acordo com diversos interesses, inclusive do fotografado.  

É o caso das imagens de grandes líderes políticos, repetidas à exaustão nos livros 

didáticos. Um dos usos das fotografias por eles é o de perpetuar rituais. Hitler e Mussolini, 

por exemplo, tinham grande preocupação com a maneira como eram retratados nas 

fotografias. Deveriam parecer altivos, viris e mais altos do que realmente eram. Para isso, 

faziam uso de mecanismos diretos – pequenos palanques, não serem fotografados perto 

de pessoas de maior estatura – e indiretos – luz e foco, por exemplo.  

A essa técnica, dá-se o nome de “organização da imagem”44 e, apesar de ter sido 

muito utilizada pelos regimes nazifascistas, ela não foi inaugurada no século XX, 

podendo ser observada desde os tempos de Augusto, imperador romano. Suas estátuas – 

muito presentes em livros didáticos no 6º ano do ensino fundamental – eram esculpidas 

sempre com trajes militares e postura autoritária. Essa também era a impressão que os 

reis absolutistas gostavam de eternizar nas pinturas oficiais: seus melhores trajes e 

ângulos. “Devemos olhar para estátuas reais ou retratos do Estado não como imagens 

                                            
43 Joly, 2012: p.128. 
44 Burke, 2017: p. 111. 
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ilusionistas de indivíduos como pareciam na época, mas como teatro, como 

representações públicas de um eu idealizado”45.  

Essa “distorção” - líderes de Estado não serem exatamente o que a imagem nos 

revela - também deve ser objeto de estudo do historiador ou um apontamento do professor 

de história em sala de aula. Afinal, em tempos de redes sociais e aplicativos de fotografias, 

muitos alunos são capazes de editar imagens e, de maneira direta ou indireta, distorcer a 

realidade do objeto fotografado.  

A questão, portanto, não é se imagens são ou não confiáveis, por haver distorções 

ou interferências externas que quebrem a espontaneidade (que seria algo mais 

“verdadeiro”). Devemos sempre desconfiar de todas, pois toda imagem é construída. 

Acreditamos, portanto, que essa discussão deva ser trazida para as salas de aula. Mais do 

que citar uma imagem de um grande estadista, devemos nos debruçar na metodologia 

para torná-las pedagogicamente construtivas. A fotografia de Hitler não nos serve apenas 

para saber a fisionomia, a estatura e os trajes do líder nazista. Mas sim, para apontar as 

intenções políticas do uso da imagem daquela maneira. Aonde foi publicado? Qual 

público atingiu? Essas e outras questões são provocações que, encaminhadas pelo 

professor, elevam o nível da discussão em sala de aula e, consequentemente, o nível do 

uso das fotografias no ensino de História.  

Cabe ao historiador buscar o que não foi revelado de maneira direta, o que está 

nas entrelinhas. Segundo Mauad: 

 

A fotografia é interpretada como resultado de um trabalho social de produção 

de sentido, pautado sobre códigos convencionalizados culturalmente. É uma 

mensagem que se processa através do tempo, cujas unidades constituintes são 

culturais, mas assumem funções sígnicas diferenciadas, de acordo tanto com o 

contexto no qual a mensagem é veiculada, quanto com o local que ocupam no 

interior da própria mensagem46.   

 

Nenhuma imagem fala por si só. Ela precisa ser interpretada. Como já foi dito 

anteriormente, conduzir essa interpretação é responsabilidade do professor em sala e, para 

isso, é preciso pesquisa. “Nenhuma imagem é lida naturalmente; sua compreensão requer 

um aprendizado cultural que, no limite, permite reconhecer numa mesma foto não a 

realidade em si mesma, mas sua (re)apresentação”47.  

                                            
45 Idem: p. 107.  
46 Mauad, 1996: p. 7  
47 Mauad, 2009: p. 251.  
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Assim como todos os documentos históricos, o suporte de publicação da 

fotografia, o público-alvo e o mercado são fundamentais para entender o passado que ela 

representa, assim como o objeto que foi fotografado. Nas palavras de Saliba: “É certo que 

hoje se admite que a imagem não ilustra e nem reproduz a realidade, ela a constrói a partir 

de uma linguagem própria que é produzida num dado contexto histórico”48.  

A fotografia, de todas as fontes não verbais, talvez seja a que mais contribui para 

o “efeito de realidade” que as imagens passam para os alunos, a sensação de que o passado 

está sendo representado da maneira mais fiel possível. Em muitas situações da vida 

cotidiana, ela é colocada como “prova do infalsificável”, como, por exemplo, nos 

documentos de identidade ou na investigação de criminosos, o retrato-falado! O próprio 

termo “revelação” traz o sentido de “trazer à tona a verdade”.  É mais fácil acreditar que 

o que está representado na foto “efetivamente aconteceu” do que uma pintura histórica, 

por exemplo, como trabalhamos no capítulo anterior.  

Esse “estatuto de verdade” que a fotografia desenvolveu nos impõe ainda mais 

pesquisa sobre o contexto em que foi produzida, os meios em que foi publicada e as 

escolhas do autor, editor e fotografado.  Ainda comparando com as pinturas, muitas vezes 

é difícil reconhecer o autor ou o fotografado e essa é uma das dificuldades em fazer uso 

histórico desse recurso. É o caso das fotografias que usamos de exemplo nas páginas a 

seguir (imagens 5 e 6).  

Sorlin49, em conferência no Brasil, discutiu o papel da fotografia na pesquisa 

histórica enfatizando a importância das informações escritas como fundamento para ler 

as fotografias. Na sua argumentação, o pesquisador francês destaca que, por mais 

emblemática que uma fotografia seja para a época, por maior que seja o desdobramento 

político do fato retratado, sem uma legenda explicativa talvez apenas aqueles que viveram 

reconheceriam os personagens envolvidos. Sem legenda, a imagem não informaria o 

contexto histórico.  

Concordamos com a ideia de Sorlin e, acrescentamos que, no caso do Ensino de 

História, essas informações adicionais podem ser feitas por meio de legendas – caso seja 

um texto escrito – ou por exposição oral docente ou pesquisa orientada discente. Por mais 

que uma fotografia seja emblemática para uma época, é sempre preciso contextualizá-la 

para os alunos.  

                                            
48 Saliba, 2008: p. 119.  
49 Sorlin, 1996: p. 87. 
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Todos os anos, muitas fotografias são produzidas e impactam o mundo. Os 

horrores da Guerra da Síria (2011/atual) foram/são televisionados em tempo real. Porém, 

duas imagens capturadas por fotógrafos de guerra comoveram o mundo. A primeira, do 

bebê sírio encontrado no mar, morto, em 201550. A segunda, de uma criança resgatada de 

escombros, ainda viva, em 201651. Essas imagens são muito significativas, evocam 

emoções, contribuem para entender os horrores de uma guerra, humanizam o conflito. 

Porém, sem as informações do contexto em que foram produzidas - como autoria (mesmo 

que desconhecida), data e publicação - perdem o sentido de pesquisa histórica e, em pouco 

tempo, diminuem o efeito que tiveram no calor do ocorrido.  

 

Figura 4 - Soldado Morto 
 

Fonte: Robert Capa, Revista LIFE. 1939 (durante a guerra Civil Espanhola).  

 

A imagem 4 foi publicada pela revista LIFE em setembro de 1936, no contexto da 

Guerra Civil Espanhola (1936/1939), e suscita muitas questões do uso de imagens no 

Ensino de História. Por isso a selecionamos para um maior detalhamento. Ela foi 

estampada nas revistas enquanto a guerra ainda acontecia e retrata um soldado caindo 

morto, atingido por um tiro. Na verdade, o soldado fotografado havia escorregado e caído, 

enquanto a cena induz o leitor a concluir que ele estaria morto. Sorlin diz que é uma 

“imagem falsa”52, mas como já discorremos, preferimos dizer que sua publicação, sem 

                                            
50 Para maiores informações ver: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/09/1677028-foto-de-

menino-refugiado-morto-na-praia-atrai-atencao-para-crise.shtml, última visualização em maio de 2017. 
51 Para maiores informações ver: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/lagrimas-comecaram-cair-

diz-autor-de-foto-do-menino-omran-na-siria.html, última visualização em maio de 2017. 
52 Sorlin, 1996: p. 91.  

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/09/1677028-foto-de-menino-refugiado-morto-na-praia-atrai-atencao-para-crise.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/09/1677028-foto-de-menino-refugiado-morto-na-praia-atrai-atencao-para-crise.shtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/lagrimas-comecaram-cair-diz-autor-de-foto-do-menino-omran-na-siria.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/lagrimas-comecaram-cair-diz-autor-de-foto-do-menino-omran-na-siria.html
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informações escritas fidedignas, sugeriu uma interpretação que não correspondia ao fato. 

Segundo Mauad:  

[...] não importa se a imagem mente. O importante é saber porque e como 

mentiu; o desenvolvimento dos recursos tecnológicos demandará do 

historiador uma nova crítica, que envolva o conhecimento das tecnologias 

feitas para mentir. Toda imagem é histórica53.  

 

Talvez o “uso serial” das fotografias desse conta dessa fragilidade. Uma sequência 

de fotos denunciaria esse equívoco. Porém, com maior ou menor interferência do 

fotógrafo, a imagem que ganhou força e impactou as pessoas da época foi essa. Nesse 

sentido, a função dos historiadores, assim como dos professores da Educação Básica, se 

complexificou: problematizar o que retrata (soldado morto), o que não retrata (o soldado 

não morreu) e enfatizar que a fotografia é uma versão do passado e não o passado em si.   

É, portanto, nosso papel mergulhar nos esboços, nas rasuras, naquilo que não nos 

foi revelado a partir de uma análise superficial. Essa preocupação deve se refletir no 

ensino de História. Utilizar uma imagem como vestígio do passado com os alunos é, antes 

de mais nada, contextualizar aquela fonte, a sua autoria, as intenções e, principalmente, 

aquilo que não seria percebido sem pesquisa histórica entendendo que, toda fotografia é 

construída, logo, as interferências, montagens e encenações não invalidam a fonte 

imagética, ao contrário, são intrínsecas a ela. Precisamos reestruturar esse paradigma a 

fim de criar novas leituras sobre o passado. Reafirmamos que a famosa frase clichê: “Uma 

imagem vale mais que mil palavras” não se aplica ao Ensino de História.  

Outra questão interessante levantada por essa fotografia é que ela alcançou 

também o público internacional, modificando a maneira como a opinião pública avaliava 

a guerra. Percebemos, portanto, que as fotografias retratam momentos cada vez mais “em 

tempo real”. Por isso contribuem para mudar a visão que, muitas vezes, o senso comum 

tem de um determinado evento histórico, politizando-o, tornando-o visível. Elas 

impactam de maneira decisiva na construção da imaginação histórica e são, portanto, 

agentes históricos, uma vez que influenciam a maneira como algo é visto no seu tempo54.   

Esse efeito também foi percebido nas fotografias das crianças sírias supracitadas, 

afinal, são fotos impactantes. Importa frisar, porém, que, no início do século XX, não 

havia um acompanhamento do cotidiano das guerras e violências civis como atualmente 

temos. Por isso, a famosa foto de capa (imagem 4) provocou uma comoção tão grande 

                                            
53 Mauad, 1997: p.15 
54 Burke, 207: p. 217. 
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naqueles que a viram e contribuiu para que os horrores franquistas fossem reavaliados 

pelo público até mesmo fora da Espanha.  

Caso a Guerra Civil Espanhola seja trabalhada no Ensino Fundamental, isso 

acontecerá no 9º ano. O professor de História que optar em abordar essa temática em sala, 

dificilmente fugirá dessa fotografia, pois, como conceituou Saliba55, ela é uma imagem 

canônica desse contexto. É interessante que seja usada como instrumento de reflexão da 

própria escrita da História, do seu papel de denúncia da realidade, influenciando o 

presente vivido.   

 

4.2 A fotografia e as emoções  

 

Como estamos discutindo, os textos visuais são resultado da influência de três 

componentes: o autor, o próprio texto e o leitor56. Por mais que o fotógrafo possa induzir 

e interferir na obra, sua leitura ainda depende do espectador e as consequências dessa 

leitura podem ser projetadas, mas não necessariamente realizadas. Concretizadas ou não, 

são objeto de pesquisa história. 

No nosso estudo, os leitores da imagem são os alunos do Ensino Fundamental. Tal 

leitura pode ser feita de maneira coletiva, em uma exposição oral, ou individualizada e, 

depois, compartilhada por todos. Existe um limite da atuação do professor nesse processo 

de observação de imagem, uma vez que a subjetividade, a experiência prévia, aquilo que 

mais causa impacto, ainda passam pelo sujeito/leitor/aluno.  

Outro debate importante que a imagem 4 – soldado caído morto no contexto da 

Guerra Civil Espanhola - nos revela é que trabalhar com fotografias é também trabalhar 

com emoções. A fotografia é uma imagem analógica, isto é, produzida por uma máquina 

e em tempo real. Porém, o olhar de quem dispara o clique é de um ser humano. A 

grandiosidade da fotografia ainda reside na força humana que a produz. Nesse sentido, 

sua construção é também subjetiva e depende de muitos fatores emocionais.  

Ainda segundo Sorlin57, existe uma importante relação emocional estabelecida 

entre aquele que vê a imagem e aquilo que é visto. Por isso, fotografar é, também, engajar-

se. Quem vê, se emociona. Aquele que fez a imagem foi motivado por uma emoção e, 

muitas vezes, busca captar a emoção daquele que é objeto da fotografia. Fugindo de uma 

                                            
55 Saliba, 2002: p. 435. 
56 Mauad, 1996: p. 8.  
57 Sorlin, 1996: p. 89. 
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história puramente política ou excessivamente econômica, a fotografia, a meu ver, 

contribui para trabalharmos a dimensão das emoções humanas, muitas vezes 

negligenciadas na escola, fundamentais, porém, para entendermos a humanidade. 

Apresentarei, agora, outra fotografia a fim de exemplificar e aprofundar essa discussão.  

 

Figura 5 -  Ataque de Napalm 

 
Ganhadora do prêmio Pulitzer ao fotógrafo que cobria a guerra do Vietnã pela Associated Press. Ela é 

conhecida mundialmente por revelar a brutalidade dos bombardeios americanos com napalm.  

Fonte: Huynh Cong Ut, Ataque de Napalm, 1972, fotografia.  

 

 

Arriscaríamos dizer que a imagem 5 pode ser considerada o que Saliba (2002) 

chamou de “imagem canônica” - conceito trabalhado no Capítulo 2 – no sentido de ser 

muito divulgada, facilmente reconhecida. A repercussão dessa foto58 foi muito grande e 

contribuiu para repensar a postura do exército norte-americano nos conflitos da Guerra 

Fria, uma vez que a opinião pública se sensibilizou pelo sofrimento dos vietnamitas 

sintetizados na expressão de dor dessa menina.  

Não podemos afirmar, entretanto, que um aluno, principalmente do Ensino 

Fundamental, reconheceria o valor histórico dessa icônica fotografia (imagem 5) 

previamente, isto é, antes de estudar a Guerra do Vietnã (1969).  Contudo, dificilmente 

ele sairá do Ensino Médio sem ter tido contato com ela, dada a visibilidade da mesma em 

livros didáticos, filmes, séries ou documentários.  

                                            
58 Segundo a revista Time essa fotografia ocupa o 2º lugar em uma lista de 100 fotografias que mais 

influenciaram o mundo. Ver: http://100photos.time.com/ (última visualização em julho de 2017) 

http://100photos.time.com/
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Cabe ao professor conduzir a leitura da imagem, contribuindo com  informações 

previamente pesquisadas e com perguntas provocadoras, tais como: o que você sente ao 

olhar esta foto? Qual é o tema da foto? Quem está na foto? Existe alguém que se destaca 

para você? Em qual cenário ela foi produzida? Por que você imagina que exista uma 

criança nua? Qual o impacto que você sente ao observá-la.? Em um segundo momento, o 

professor pode conduzir a uma leitura “externa”, conforme Bittencourt59 materializou 

buscando referenciais que não presentes em uma primeira observação, tais como: Por 

quem ela foi produzida? Para que e para quem se fez esta foto? Quando foi realizada? 

Qual sua importância histórica? É preciso, portanto, ensinar a ler uma imagem, pois esta 

não é uma habilidade inata e sim um processo construído em sala de aula.   

A imagem de sofrimento dessa pequena vietnamita, assim como o sopro de vida 

do soldado espanhol (imagem 4), alteraram a maneira como as pessoas, na época, lidavam 

com a realidade da guerra e são, portanto, agentes históricos. A guerra do Vietnã foi 

revista a partir da repercussão mundial dessa fotografia. Ela impactou a opinião pública 

como, até hoje, impacta os alunos por ser carregada de emoção: quem a vê, se emociona. 

Vale lembrar que Huynh Cong Ut, o fotógrafo, também foi motivado por uma emoção e 

teve muita sensibilidade para clicar. Ele “se engajou”, como afirmou Sorlin60, uma vez 

que ajudou as crianças a sobreviverem61. 

A Guerra do Vietnã é tratada no 9º ano do Ensino Fundamental. É preciso muita 

sensibilidade e pesquisa por parte do professor de História para que essa fotografia não 

apenas ilustre uma aula. Seja em uma explanação oral, em uma avaliação ou em um 

material pedagógico escrito, é preciso tratá-la como vestígio do passado nas múltiplas 

dimensões que ela provoca. É, ao mesmo tempo, uma imagem/documento por nos 

informar sobre o passado e imagem/monumento uma vez que “é um símbolo daquilo que, 

no passado, a sociedade estabelece como uma imagem que deveria ser perenizada no 

futuro”62.  

 

 

 

 

                                            
59 Bittencourt, 2008: p. 87. 
60 Sorlin, 1996: p. 93.  
61 Disponíveis em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/06/fotografia-mais-famosa-da-guerra-do-

vietna-completa-40-anos.html (última visualização em 5 de maio de 2017) 
62 Mauad, 1996: p. 8.  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/06/fotografia-mais-famosa-da-guerra-do-vietna-completa-40-anos.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/06/fotografia-mais-famosa-da-guerra-do-vietna-completa-40-anos.html
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4.3 Proposta pedagógica  

 

Ao longo do ano letivo do 9º ano do Ensino Fundamental, os alunos são 

apresentados a inúmeras fotografias, uma vez que estudam o século XX. Essa proposta, 

portanto, tem como principal objetivo revisitar o que foi estudado no último ano desse 

ciclo e, de maneira criativa, estimular os alunos a pesquisarem mais informações sobre o 

passado.  

Os alunos deverão escolher uma fotografia impactante (tendo ela sido trabalhada 

em sala ou não) e refazê-la sendo eles os personagens fotografados. Esse primeiro 

momento contará com a participação da professora coibindo fotografias inapropriadas ou 

pouco relevantes e estimulando a busca por outras que mereçam maior destaque. 

Em um segundo momento, os alunos deverão criar um texto entre 10 e 15 linhas 

que sirva como uma legenda explicativa da foto escolhida e refeita. Ela deverá ser feita 

no formato de texto e não em tópicos.  

Os alunos poderão se organizar livremente em grupos, mas o trabalho também 

pode ser feito individualmente. Tal divisão deverá obedecer ao seguinte critério: uma 

fotografia por integrante do grupo. Assim, quando todos entregarem o trabalho existirão 

o mesmo número de fotografias quanto de alunos na turma. Caso seja do interesse da 

turma, os alunos, junto com a professora, montarão uma exposição das fotografias.   

Essa proposta é interessante pois os alunos tem a oportunidade de aprofundar a 

pesquisa em algum momento específico da História, além de fazerem de maneira criativa 

e subjetiva. Ao destacar o possível uso da fotografia colocamos um duplo questionamento 

ao aluno: 1) o reconhecimento da escolha humana ao fotografar, retirando aquela “ilusão 

de realidade” citada anteriormente; 2) o que pode – e deve – ser preservado através da 

imagem e se ela consegue passar, na sua totalidade, todas as características do 

fotografado. Claro que isso são possibilidade; mas é sobre isso que estamos falando. 

Sobre possibilidades para o Ensino de História. 
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4.4 Plano de Avaliação  

 

Disciplina: História 

Nível de ensino: 2º Segmento do Ensino Fundamental  

Ano: 9º ano 

Duração: A proposta será explicada no início do ano letivo, desenvolvida pelos alunos e 

entregue para a professora no último bimestre.  

Tema: Fotografias impactantes do século XX. 

Problema:  

É possível refazer fotografias impactantes da história do século XX? 

Objetivo Geral:  

Reviver o passado de maneira criativa a partir de fotografias entendendo que elas são uma 

representação dele.  

Objetivos Específicos: 

Reconhecer que o ato de fotografar é uma escolha humana, retirando a “ilusão de 

realidade”.  

Pesquisar sobre as imagens que mais impactaram o século XX. 

Trabalhar com fontes iconográficas.  

Entender a importância das legendas. 

Perceber as emoções envolvidos no ato de fotografar.  citada anteriormente; 2) o que pode 

– e deve – ser preservado através da imagem e se ela consegue passar, na sua totalidade, 

todas as características do fotografado. 

Conceitos/Noções:  

Fotografias impactantes, século XX e legendas.  

Conteúdos:  

Os conteúdos dependerão dos eventos históricos do século XX escolhidos pelos alunos. 

Cabe ressaltar que pode ser qualquer assunto visitado no ano letivo.  

Procedimentos e Estratégias:  

No início do ano letivo os alunos serão informados desse projeto. Assim, ao longo do ano, 

eles serão estimulados pela professora a escolher uma fotografia impactante e refazê-la 

sendo eles os personagens fotografados. Esse primeiro momento contará com a 

participação da professora coibindo fotografias inapropriadas ou pouco relevantes e 

estimulando a busca por outras que mereçam maior destaque. 
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Os alunos poderão se organizar livremente em grupos, mas o trabalho também pode ser 

feito individualmente. Tal divisão deverá obedecer ao seguinte critério: uma fotografia 

por integrante do grupo. Assim, quando todos entregarem o trabalho existirão o mesmo 

número de fotografias quanto de alunos na turma.  

Recursos Didáticos:  

Máquina fotográfica (pode ser a câmera do celular) e fotografias reveladas.  

Avaliação:  

Os alunos deverão criar um texto entre 10 e 15 linhas que sirva como uma legenda 

explicativa da foto escolhida e refeita. Ela deverá ser feita no formato de texto e não em 

tópicos. Nessa legenda deverá constar:  

. Uma breve explicação sobre o contexto histórico da fotografia. Quando ela aconteceu? 

De que maneira ela se relaciona com o que estudamos? 

. Uma descrição da cena fotografada.  

. Informações externas sobre a fotografia: quem é o fotógrafo? Ela foi publicada? Aonde? 

Ela gerou impactos imediatos? Quais?  

. Uma justificativa para a escolha da mesma. Pode ser, inclusive, uma resposta pessoal.  

. As fontes de informações sobre as fotografias.  

Foto original, foto recriada e legenda devem ser entregues para a professora em prazo 

estipulado. Caso seja do interesse da turma, os alunos, junto com a professora, montarão 

uma exposição das fotografias.   
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5  CONCLUSÃO  

  

O presente trabalho, o uso de imagens no Ensino de História, teve como principal 

objetivo aliar a pesquisa histórica com práticas pedagógicas da Educação Básica. Para tal, 

utilizamos dois recursos imagéticos: as pinturas históricas e as fotografias. Sabendo das 

dificuldades de ser professor no Brasil - muitos deslocamentos entre escolas, precarização 

da profissão, muitos afazeres além do horário regular de trabalho, baixa remuneração, 

entre outras questões – pensamos em um trabalho que tornasse o debate sobre o uso de 

imagens nas aulas de História, algo possível de ser feito mesmo diante de um cenário que 

pouco contribui para o desenvolvimento do professor - pesquisador.  

Chegar a esse recorte – fotografias e pinturas - também não foi simples, uma vez 

que múltiplas são as possibilidades do trabalho com imagens: cartazes, desenhos, grafites, 

propagandas, entre outros. Essa escolha se deu por algumas razões: as pinturas históricas, 

como dito, aparecem de maneira recorrente nos livros didáticos e, por isso, são uma fonte 

viável de ser usadas nas aulas de História. A maneira como elas aparecem, entretanto, 

precisava ser revista, uma vez que deslocava o momento da criação da obra da cena 

retratada. Uma grave consequência disso é criar no imaginário discente a sensação de que 

aquilo que está sendo retratado de fato aconteceu exatamente como pintado. A partir dessa 

questão, outras surgiram e o trabalho foi sendo realizado: entender o contexto em que as 

pinturas foram produzidas e a formação do ideal de nação do Segundo Reinado. 

As fotografias, por sua vez, foram escolhidas por serem amplamente difundidas e 

de interesse dos alunos. Assim, não foram escolhidas fotos que certamente estariam nos 

livros didáticos – como as pinturas históricas -  mas sim algumas daquelas que, por serem 

de fácil acesso por meio de pesquisa virtual, facilitam a pesquisa dos professores 

interessados. Elas podem ser “imagens canônicas” fora das salas de aula, dinamizando e 

enriquecendo o debate nas aulas. Além disso, no capítulo dedicado a elas, não 

valorizamos tanto os fotógrafos porque eles não formavam uma única escola de 

fotografia. Em alguns casos, a autoria é até desconhecida, um dos problemas em lidar 

com esse recurso.  

Apesar de termos a facilidade no acesso e a necessidade de problematização em 

comum, os recursos imagéticos escolhidos têm características muito próprias. Por isso, 

os capítulos dois e três se desenvolveram de maneiras independentes.  

As pinturas, por exemplo, tiveram uma circulação mais limitada. Na época, em 

museus, hoje também nos livros didáticos. As fotografias possuem alcance maior de 
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circulação desde a época em que foram publicadas até hoje. Diferentemente do capítulo 

dois - em que trabalho três pinturas específicas do Segundo Reinado, todas recorrentes 

nos livros didáticos – o capítulo três trata as imagens de maneira mais ampla. Essa 

diferenciação foi desenhada durante a escrita e pesquisa do TCC. Ela não é, entretanto, 

inesperada e espontânea. Percebemos que o número de fotografias é muito maior do que 

o de pinturas históricas e, nesse sentido, é muito coerente tratá-las de maneira 

diferenciada. 

Além disso, as fotografias são publicadas cada vez mais rapidamente, podendo 

alterar o contexto histórico ao qual pertencem. Essa propriedade foi menos percebida nas 

pinturas históricas. Elas demoram muito mais tempo para serem produzidas, as vezes anos 

entre o início e a exposição.  

Fotografias e pinturas nos permitem debater as versões de registro do passado, 

sendo pontes para tempos superpostos. As pinturas históricas retratam dois períodos: a 

cena retratada e a época em que foi produzida. Já a fotografia permite um tipo de 

experiência diferente, pois depende do imaginário de um autor em um dado instante 

supostamente paralisado, mas que pertence a um processo histórico, que pode ser 

alterado. Analisar esses dois recursos não verbais como material para ensino e pesquisa 

em sala de aula permite ao professor transmitir uma variação temporal fantástica e se 

colocar como sujeito histórico no presente. 

Sabemos que não é possível problematizar todas as fotografias produzidas no 

século XX e que, de alguma maneira, dialoguem com a sala de aula. Entretanto, é 

importante ter como norte que, assim como os alunos não leem imagens naturalmente, os 

professores também não saberiam como lidar com esse recurso se não realizarem 

pesquisas. Pensamos, portanto, que o número de imagens trabalhadas em sala de aula 

pode ser reduzido para que exista tempo e disponibilidade para discuti-las da maneira 

mais pedagogicamente coerente.  

Por último, achamos importante esclarecer que as atividades pedagógicas 

propostas foram pensadas para as turmas de 8º ano – no caso das pinturas históricas – e 

9º ano – as fotografias, mas isso não limita a problematização das imagens apenas a esses 

anos do Ensino Fundamental. É possível trabalhar outras temáticas e outros tipos de 

imagens nas demais séries, inclusive no Ensino Médio. 
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