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RESUMO 

 

 

SILVA, Isis Assis Archanjo e Silva. Ensino de história e imagens: O uso de fotografias de 

Augusto Malta como fonte para a sala de aula. 2018. 60 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. 

 

Este trabalho abordará como tema o uso de fotografias como fonte para a sala de aula. As 

fotografias selecionadas são da autoria do fotógrafo Augusto Malta, registradas durante o 

período da reforma urbana que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro na administração do prefeito 

Pereira Passos (1902 - 1906). Essas imagens foram coletadas do acervo virtual do Instituto 

Moreira Sales e do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Os objetivos desse trabalho 

serão demonstrar que, primeiro, é possível criar e despertar nos alunos um olhar crítico ao que 

lhes é apresentado, no caso as fotografias, e não as tratar como algo pronto, uma “realidade 

congelada” do passado. E segundo, incentivar os alunos a identificar relações entre passado e 

presente e estabelecer mudanças e permanências. Tendo em vista que esse trabalho está sendo 

pensado no mesmo espaço geográfico em questão das fotografias, a cidade do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Ensino de história. Fotografias. Augusto Malta. Reforma Urbana. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

SILVA, Isis Assis Archanjo e Silva. Ensino de história e imagens: O uso de fotografias 

de Augusto Malta como fonte para a sala de aula. 2018. 60 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. 

 

 

This work will focus on the use of photographs as a source for the classroom. The 

photographs selected are by photographer Augusto Malta, recorded during the period of 

Urban Reform that occurred in the city of Rio de Janeiro in the administration of the 

mayor Pereira Passos (1902 - 1906). These images were collected from the virtual 

collection of the Moreira Sales Institute and the General Archive of the City of Rio de 

Janeiro. The objectives of this work will be to demonstrate that, first, it is possible to 

create and awaken students a critical look at what is presented to them, in the case of 

photographs, and not treat them as something ready, a "frozen reality" of the past. And 

second, encourage students to identify relationships between past and present and 

establish changes and permanencies. Considering that this work is being considered in 

the same geographic space in question of the photographs, the city of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: History teaching. Photos. Augusto Malta. Urban Reform 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A relação entre História e imagem, possibilitada pelas transformações na historiografia 

realizadas pelos Annales e pela alteração da noção de documento1, já não é algo novo, porém 

está mais intensificada em trabalhos recentes. O que é um pouco incoerente, pois a relação do 

ser humano com imagens é datada desde a Pré-história, e ao longo do tempo se apropriou para 

diversos objetivos, como por exemplo a finalidade pedagógica que a religião cristã utilizou para 

com os seus fiéis. Muaze (2015) destaca que o fato de as imagens terem sido aceitas por 

historiadores com documentos a serem estudados, ainda não significa que são utilizadas de 

forma correta. 

 

No entanto, se a “revolução documental” trouxe a alforria ao documento 

visual no sentido de sua aceitação no campo historiográfico, esta não se traduz, 

ainda hoje, num número significativo de pesquisas a partir de imagens no 

campo da história, principalmente no que se refere a reflexões sobre o seu 

método de trabalho. [...] o fato é que as imagens ainda não conquistaram entre 

nós historiadores um lugar à altura de sua importância política, cultural, 

religiosa e social. O registro visual, na maioria das vezes, ainda permanece 

como ilustração ou mera confirmação do conhecimento produzido a partir do 

documento escrito. Como resultado, temos publicações, com farta quantidade 

e qualidade de imagens, que não são capazes de aproveitar plenamente o 

potencial comunicacional das fontes visuais. (MUAZE, 2015, p. 224 – 225  

 

Meneses (2003) critica por exemplo, que, apesar dos esforços dos historiadores em 

estabelecer relações entre a História e as imagens tenham se iniciado a partir da década de 1960, 

ainda no momento atual não se tem muitos avanços significativos. A História se situa à margem 

nos avanços realizados pelas demais ciências sociais e humanas.  

 

[...] estamos ainda longe do patamar já atingido na Sociologia e na 

Antropologia: o objetivo prioritário que os autores propõem (como, aliás, no 

tradicional comentário de texto à francesa) é iluminar as imagens com 

informação histórica externa a elas, e não produzir conhecimento histórico 

novo a partir dessas mesmas fontes visuais. Mas se agora examinarmos a 

produção acadêmica, tal como constante de atas de encontros de historiadores, 

concluiremos igualmente — feitas as exceções de praxe para uma dúzia de 

trabalhos substantivamente relevantes — pela diversidade estéril, pelo 

desconhecimento do que se fazia em áreas vizinhas, pelo entendimento 

superficial e teoricamente insuficiente da natureza do visual e, por 

consequência, do iconográfico, e assim por diante. (MENESES, 2003, p. 20) 

 

                                            
1 LEGOFF, Jacques. “Documento Monumento”. In: ______. História e Memória. Campinas: editora da Unicamp, 

1990. 
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A relação das imagens com o Ensino de História também não é nova. Como por 

exemplo, quando observamos a grande quantidade de imagens presentes em livros didáticos, 

que muitas vezes se apresentam de forma ilustrativa, porém sua presença já causa um olhar 

mais atento nos alunos. 

Do mesmo modo, percebe-se também uma escassez nos estudos que abordam a 

utilização de imagens no ensino de História e a consequente aplicação disto em sala de aula, de 

uma forma crítica, ao abordar análises e questionamentos sobre as representações imagéticas – 

pintura, fotografia, grafite, etc – que são apresentadas aos alunos. São frequentes os 

questionamentos dos alunos quando se deparam com alguma obra de arte, por exemplo, com a 

forma pela qual o rei Henrique VIII, da Inglaterra,2 e o imperador Napoleão Bonaparte, da 

França,3 são representados. Essas representações causam estranhamentos nos alunos devido aos 

padrões estéticos de cada época de elaboração, as escolhas do artista e as escolhas dos 

indivíduos representados. Ora, caberia então aos alunos o esclarecimento sobre essas premissas 

de elaboração de uma imagem para que eles construam sua análise crítica e não apenas 

considerem a obra acabada como sinônimo do real.  

É a partir dessas questões postas que se desenvolve esse trabalho, cujo objetivo principal 

é abordar o uso de fotografias como fonte para a sala de aula. As fotografias selecionadas são 

da autoria do fotógrafo Augusto Malta, registradas durante o período da reforma urbana que 

ocorreu na cidade do Rio de Janeiro na administração do prefeito Pereira Passos (1902-1906). 

Essas imagens foram coletadas do acervo virtual do Instituto Moreira Sales e do Arquivo Geral 

da Cidade do Rio de Janeiro. 

Os objetivos desse trabalho serão demonstrar que, primeiro, é possível criar e despertar 

nos alunos um olhar crítico ao que lhes é apresentado, no caso as fotografias, e não as tratar 

como algo pronto, apenas uma “realidade congelada” do passado. E, como segundo propósito, 

incentivar os alunos a identificar relações entre passado e presente e estabelecer mudanças e 

permanências. Tendo em vista que esse trabalho está sendo pensado no mesmo espaço 

geográfico em foram produzidas as fotografias, a cidade do Rio de Janeiro, e na época em 

questão era a capital do país. 

 

 

                                            
2 Retratos pintados por Hans Holbein, o jovem, em 1537 e 1540. 
3 Jacques-Louis David, “O Imperador em seu gabinete de trabalho”, 1812; Paul Delaroche, “Napoleão abdicando 

em Fontainebleau”, 1846. 
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1.1 História e Fotografia  

 

 Ainda que a transformação da noção de documento tenha agregado fontes visuais, a 

utilização de imagens ainda enfrenta resistência dos próprios historiadores, que até então 

continua sendo empregada como ilustração, e lhe é concedida menos importância em 

detrimento dos documentos escritos. Baldissera explica um pouco do que ocorre com a 

diferença de tratamento que os recursos textuais e visuais recebem: 

  

Somos, em geral, muito mais atenciosos com textos escritos. Procuramos 

reproduzir corretamente as palavras impressas no papel, citar corretamente a 

obra utilizada, a fim de que outros possam facilmente identificar ou localizar 

aquilo que estamos citando. No entanto, quando se refere a textos imagéticos, 

em geral, a displicência chega ao ponto de não conferirmos quem é o autor 

correto de uma obra, e nem sequer citá-la por completo. Isso demonstra ainda 

um certo ranço de alguns historiadores em considerar que apenas as palavras 

servem como nossas fontes fidedignas para a História. Às imagens, caberia, 

segundo eles, apenas o papel de ilustrar, confirmar aquilo que dissemos. 

(BALDISSERA, 2010, p. 252 - 253)  

 

Para que de fato a História explore a fotografia como documento e estabeleçam relações 

é necessário que se considere algumas ponderações, que serão mais aprofundadas ao longo 

dessa seção. Primeiro, de que forma a História considera a fotografia como documento, tendo 

em vista as noções de “reprodução” e “representação” do real; segundo, problematizar “como” 

e “para que” a fotografia é elaborada; e terceiro, em que medida se dá a atuação do fotógrafo 

na elaboração da imagem. 

Para se estabelecer uma relação entre História e fotografia, deve-se levar em conta duas 

noções: “reprodução” e “representação”. 

Especificamente, no caso da fotografia, essa noção de “real” é ainda mais expressiva e 

utilizada pelo senso comum. Devido ao fato de que, desde a sua invenção, o equipamento 

fotográfico foi considerado como o objeto capaz de “congelar” um momento, e por isso, 

acredita-se que contém veracidade naquilo que apresenta. 

  Então por que a fotografia não é um retrato do real? 

Ainda que afirmemos que “não existe” o real em uma fotografia, não podemos afirmar 

que, então, são desprovidas de verdades. Ou seja, em uma análise fotográfica como fonte 

histórica não devemos trabalhar com a dicotomia “verdadeiro/falso” ou “real/mentira” a ser 

identificada em uma fotografia. Mas sim o porquê que esta imagem fora elaborada de tal 

maneira, quais escolhas foram feitas, e o que foi ou não mostrado. Como por exemplo, 
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fotografias de escravos e indígenas feitas em estúdios. A construção da fotografia também está 

associada à retoques no laboratório após a sua elaboração. (KOSSOY, 2012). Essa perspectiva 

é a que nos faz não atribuir juízo de valor às imagens como algo sem importância para ser 

pesquisado, devido à essas condições em que fora feita. Por outro lado, são justamente essas 

condições que devem ser observadas e estudadas para compreender o motivo pelo qual fora 

concebida desta maneira. 

 Se não são a reprodução do real, as imagens são confiáveis? Como podem ser utilizadas 

como evidência histórica para uma análise científica? Burke nos ajuda a responder essas 

perguntas dizendo que até mesmo as distorções “[...] são evidências de pontos de vista passados 

ou ‘olhares’” (BURKE, 2004, p. 38). Ou seja, as imagens nos servem para observar como 

determinada realidade/evento fora retratado, o que justifica ser mais uma representação do que 

uma reprodução. Pois a imagem representa uma opinião, uma visão de mundo, e é isto o que é 

investigado no campo histórico ao se estudar imagens. Com relação às fotografias, identifica-

se e se investiga o olhar do fotógrafo, associando-o ao contexto social de sua época – o que será 

explorado mais adiante. 

A partir da compreensão de que não existe o “real” impresso em uma fotografia, é 

necessário também – inclusive no campo educacional – desmistificar o senso comum de que “a 

imagem fala por si só”, ou de que traz uma mensagem. Na verdade, as “[...] imagens são 

irremediavelmente mudas” (BURKE, 2004, p. 43). Uma vez que a análise de uma imagem é 

uma leitura que pertence à cada indivíduo, podendo ter semelhanças ou não uns com os outros. 

O sentido de uma imagem é único, tanto para o autor que elaborou, quanto para o espectador 

que observa. “[...] é possível que o artista, o mecenas que encomendou o trabalho e outros 

espectadores contemporâneos não compartilhassem a mesma visão de uma determinada 

imagem” (BURKE, 2004, p. 51). Assim, se a imagem não carrega em si um sentido, então o 

observador é quem o construirá, baseado nas perguntas que ele mesmo fará para aquilo que vê. 

   

Na verdade é a competência de quem olha que fornece significados à imagem. 

Essa compreensão se dá a partir de regras culturais, que fornecem a garantia 

de que a leitura da imagem não se limite a um sujeito individual, mas que 

acima de tudo seja coletiva. A ideia de competência do leitor pressupõe que 

este mesmo leitor, na qualidade de destinatário da mensagem fotográfica, 

detenha uma série de saberes que envolvem outros textos sociais. (MAUAD, 

1996, p. 9) 

 

 No que se refere às “regras culturais” mencionadas por Mauad, reporta-se à “bagagem” 

de noções e conhecimento que o espectador possui e que as utiliza para compreender e analisar 
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determinada imagem. Ou seja, a sua análise será baseada em seus conhecimentos adquiridos e 

acumulados.  

 Burke (2004) também nesse sentido, denomina de “códigos culturais” o que o 

espectador utiliza para compreender a imagem. Na medida em que, se as imagens são 

construídas com base nos objetivos e noções do autor e/ou de quem encomendou, 

consequentemente, elas expressam os valores de toda uma cultura e não há compreensão da 

imagem sem um conhecimento prévio desta cultura. Para elucidar essa ideia, Burke cita o 

exemplo dado por Erwin Panofsky a isso, ao dizer que seria muito difícil que um aborígene 

(nativo australiano) reconhecesse o tema da obra “Última Ceia”. (BURKE, 2004) 

Nesse sentido, as noções de progresso, modernidade, atraso e civilização estavam 

presentes no cotidiano de Augusto Malta e de grande parte da sociedade que vivenciava o 

processo de transformação da cidade durante a Reforma Urbana de Pereira Passos. Sem 

conhecimento dessas noções presentes na época – os “códigos culturais” –, as imagens são 

apenas “cenas”, tanto para o espectador contemporâneo, quanto para o de outro tempo posterior.  

Sendo assim, no que se refere à relevância e utilização da imagem pela História, segundo 

Muaze, considerando as características técnicas e artísticas, toda imagem  

 

pode ser trabalhada de forma relacional que considere sua produção, 

circulação, consumo, recepção e ação tendo como finalidade principal pensar 

a sociedade que as produziu. O que é colocado em questão é a sociedade que 

a produziu e percebeu como forma de representação, como suporte de uma 

experiência social passada. (MUAZE, 2015, p. 227) 

 

Burke conclui dizendo o que devemos detectar e esclarecer sobre as imagens, é que estas 

 

[...] não são nem um reflexo da realidade social nem um sistema de signos sem 

relação com a realidade social, mas ocupam uma variedade de posições entre 

esses extremos. Elas são testemunhas dos estereótipos, mas também das 

mudanças graduais, pelas quais indivíduos ou grupos vêm o mundo social, 

incluindo o mundo de sua imaginação. [...] Elas, frequentemente, tiveram seu 

papel na “construção cultural” da sociedade. Por todas estas razões, as 

imagens são testemunhas dos arranjos sociais passados e acima de tudo das 

maneiras de ver e pensar do passado. (BURKE, 2004, p. 232; 234) 

 

Ou seja, explorar uma imagem como evidência histórica é muito mais do que se 

restringir a observar apenas o seu plano superficial. 
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2 A ELABORAÇÃO DA FOTOGRAFIA 

 

A identificação dos “códigos culturais” de elaboração de uma imagem, também auxilia 

na compreensão de possíveis motivos pelos quais uma imagem fora construída, no caso, o 

registro de uma fotografia. Esses motivos, por sua vez, possui um determinado objetivo. Isto é, 

deve-se problematizar “como” e “para que” uma fotografia foi feita. 

Bittencourt (2008) diz que, ao analisar fotografias é necessário indagar o que foi 

fotografado para compreender o “por que” e “para que” isso foi feito. Ora, essas perguntas são 

extremamente importantes para que entender as circunstâncias que envolvem a produção de 

uma fotografia, o que nos afasta da ideia de “retrato do real”. Assim como, utilizá-las por nós 

professores, para que os alunos se questionem sobre as imagens. A fim de provocar nestes a 

busca por um olhar crítico a diversos tipos de representações imagéticas que lhes são 

apresentados.  

Todas as fotografias possuem uma finalidade. Kossoy afirma que, independentemente 

se o fotógrafo desejara ou fora designado para alguma tarefa, como retratar alguém ou 

documentar obras e espaços urbanos, os registros que tiveram uma finalidade documental, 

“representarão sempre um meio de informação, um meio de conhecimento, e conterão sempre 

seu valor documental, iconográfico. Isso não implica, no entanto, que essas imagens sejam 

despidas de valores estéticos” (KOSSOY, 2012, p. 49 - 50). Nesse sentido, cabe relembrar do 

fotógrafo aqui em questão, para entender o universo em que ele estava inserido e à tarefa a que 

ele foi incumbido, e compreender que grande parte de sua trajetória como fotógrafo estivera 

associada à essa finalidade documental – para o poder público e a imprensa –, ainda que, às 

vezes, de forma não proposital. 

Cada obra, possui uma condição específica de produção, seja referente a valores 

culturais, seja referente às técnicas empregadas, recursos utilizados, ângulos, cores, ou seja, 

tudo o que o autor tinha a seu alcance para elaborar as imagens de acordo com o seu propósito. 

 

É indispensável estar atento às condições de produção de cada obra. A 

fotografia como fonte histórica, por exemplo, deve ser analisada como uma 

produção, fruto do trabalho de um sujeito que seleciona, recorta ações, 

ângulos, cores, objetos e, utilizando-se de recursos tecnológicos, fotografa não 

o que vê, mas como vê. Ela é, assim, fruto de determinadas intenções, visões 

de mundo, de um determinado contexto e condições técnicas de produção. 

Portanto, uma fotografia, bem como uma pintura, um desenho, uma obra de 

audiovisual, é fruto de determinadas intenções, visões de mundo, de um 

determinado contexto e condições técnicas de produção. Ela traz em si 
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lacunas, silêncios, recortes, evidências e escolhas. (GUIMARÃES, 2012, p. 

354) 

 

Através dessas condições de produção e de escolhas do autor, é que a imagem é 

elaborada, e se torna uma representação de algo. Mesmo que ainda se atribua à fotografia uma 

noção de realidade. “Como toda fonte histórica, a fotografia é uma forma de representação, e 

não a verdade da História, o espelho fiel da realidade”. (GUIMARÃES, 2012, p. 354) 

As escolhas do fotógrafo são tão importantes porque através das perguntas que fazemos 

às imagens, tendo em vista os “códigos culturais”, conseguimos detectar o que foi relevante 

para ser mostrado e o que foi ocultado dessa representação. 

 Sobre as intenções ao se produzir fotografias com o intuito de servir para documentar 

algo, Kossoy (2012) observa que o trabalho dos fotógrafos nem sempre foi exclusivo de seu 

ateliê. Pois, tanto governos, como empresas e famílias se utilizaram e utilizam do trabalho 

fotográfico para registrar as suas realizações. Portanto, não é de se estranhar os vínculos que se 

estabeleceram entre Augusto Malta e diferentes governos na prefeitura do Rio de Janeiro.  

Nos usos que se fazem da fotografia, também devemos incluir as “omissões, a 

autocensura, a censura política e todas as demais formas de censura às imagens sempre foram 

uma prática recorrente na manipulação da informação” (KOSSOY, 2012, p. 125), inclusive 

quando se tem o propósito de documentar grandes realizações, fundamentar ideias e estabelecer 

valores, ou seja, consolidar o discurso que se deseja.  Desta forma, tendo em vista essas 

premissas que fazem parte da elaboração de uma fotografia, conseguimos compreender que 

essas estratégias contribuem para influenciar o olhar do espectador, a fim de conduzir esse 

indivíduo a uma noção de realidade que se quer consolidar. Nesse sentido, podemos dizer então, 

que a fotografia estará de acordo com os interesses, objetivos e ideias que se quer legitimar, e 

se possível, revestir a esta imagem uma condição de veracidade daquilo que se tentou retratar. 

 

Ao observarmos uma fotografia, devemos estar conscientes de que a nossa 

compreensão do real será forçosamente influenciada por uma ou várias 

interpretações anteriores. Por mais isenta que seja à interpretação dos 

conteúdos fotográficos, o passado será visto sempre conforme a interpretação 

primeira do fotógrafo que optou por um aspecto determinado, o qual foi objeto 

de manipulação desde o momento de tomada do registro e ao longo de todo o 

processamento, até a obtenção da imagem final. Entre o assunto e sua imagem 

materializada ocorreu uma sucessão de interferências ao nível da expressão 

que alteraram a informação primeira; tal fato é particularmente observado no 

fotojornalismo impresso, cujas imagens, uma vez associadas ao signo escrito, 

passam a “orientar” a leitura do receptor com objetivos nem sempre inocentes. 

(KOSSOY, 2012, p. 125 - 126) 

 



 
 

16 

 

Nesse sentido, o fotógrafo Augusto Malta e seu contexto de produção podem ser 

enquadrados no que Mauad (2015) denomina de “fotografia pública”. Quando esses objetos são 

produzidos por agências de produção de imagem e exercem papel na elaboração da opinião 

pública, pois auxilia a memória pública para registrar no tempo histórico uma interpretação dos 

fatos. Para esta autora, a fotografia pública no século XX manifestou-se de duas formas: 

 

“o da prática criativa e da expressão crítica do mundo visível. No primeiro, a 

fotografia, entre várias tendências, caracterizou-se, por um lado, como 

expressão autoral ligada ao pictorialismo e aos padrões clássicos de 

representação artística, por outro, às vanguardas artísticas, em que se 

questionou o próprio estatuto realista da expressão fotográfica. No segundo, 

esteve associada às agências governamentais, à imprensa ilustrada e à 

produção das notícias, agindo como janelas que se abriam para o mundo, 

figurando-o da forma mais realista”. (MAUAD, 2015, p. 87) 

 

 Mais especificamente no Brasil, Mauad diz que a fotografia pública foi marcada pela 

presença do Estado e da grande imprensa. No caso desta última, a fotografia obteve uma feição 

pública associada à formação da opinião pública e na construção de sentidos presentes no 

espaço público da cultura da mídia. Nas revistas ilustradas que circulavam no início do século 

XX, criava-se o costume de ver e ser visto, e educava o olhar para os costumes que estavam em 

voga, apresentados, também, por meio das imagens do público que as consumia. Segundo a 

autora, também são consideradas como fotografias públicas as produções destinadas a registrar 

eventos sociais, em que o fotógrafo atua de forma independente ou vinculado à alguma 

instituição. 

 

Logo, a fotografia se torna pública porque se associa às funções de 

representação de diferentes formas de poder na cena pública. São, ainda, 

suportes da memória pública sancionada pelas diferentes culturas políticas. 

Entretanto, nas formas de agenciamento da fotografia pública se deflagra o 

seu potencial de mobilizar as memórias concorrentes e de acionar 

representações históricas sobre acontecimentos e eventos passados. Na 

qualidade de memória-arquivo e memória-patrimônio, a fotografia pública 

revela memória pública como espaço de disputa [...]. (MAUAD, 2015, p. 90) 

 

Logo, a noção de “fotografia pública” nos serve para pensar sobre a condição de atuação 

do fotógrafo Malta na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Que por sua vez esteve, 

ao mesmo tempo, atuando à serviço da prefeitura a fim de registrar um evento público, um 

projeto de governo que foi a reforma, assim como também suas fotografias estiveram circulando 

na imprensa, nas revistas ilustradas. Destas duas formas, podemos dizer que as fotografias 
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públicas de Malta serviram para endossar o discurso político, como para formar o imaginário 

social e a memória sobre a cidade. 

 

Nos diferentes casos, quer seja atuando no fotojornalismo, trabalhando em 

estúdio ou comissionado por uma agência do governo, os fotógrafos acabaram 

por delimitar em suas imagens a formação de um espaço público. Pública, não 

somente por ser a fotografia publicada, mas aquela que se refere ao espaço 

público como tema e que tem no espaço público o seu lugar de referência 

política. (MAUAD, 2015, p. 90) 

 

 

2.1 Participação e atuação do fotógrafo  

  

Considerando que “a fotografia não apenas registra práticas humanas, ela mesma é uma 

prática humana” (SILVA, 2010, p. 182), reconhecemos que existe um indivíduo que atua nessa 

prática. É preciso, então, tratar o fotógrafo como um sujeito, pois este participa do processo de 

elaboração da fotografia, ao priorizar suas escolhas e manipulações para produzir a cena. 

“Existe sempre um sujeito por trás da máquina fotográfica. Existe sempre a manipulação da 

fotografia por ele, apesar da aparente neutralidade da imagem produzida pelo aparelho 

mecânico” (BITTENCOURT, 2008, p. 367). Legitimar a participação fotógrafo é reconhecer 

que a fotografia não é gerada “sozinha”, não é um registro mecânico. Ele é um sujeito atuante 

que não apenas dispara o dispositivo do equipamento. 

 

A imaginação criadora é a alma dessa forma de expressão; a imagem não pode 

ser entendida apenas como um registro mecânico da realidade dita factual. [...] 

o assunto teatralmente construído segundo uma proposta dramática, 

psicológica, surrealista, romântica, política, caricaturesca etc., embora fruto 

do imaginário do autor, não deixa de ser um visível fotográfico captado de 

uma realidade imaginada. Seu respectivo registro visual documenta a 

atividade criativa do autor, além de ser, em si mesmo, uma manifestação de 

arte. (KOSSOY, 2012, p. 51) 

  

Quanto ao desempenho do fotógrafo, Kossoy (2012) defende a existência de um “filtro 

cultural” nesse indivíduo, na medida em que se encontram fatores que influenciam o resultado 

final e a atuação do fotógrafo. “O registro visual documenta, por outro lado, a própria atitude 

do fotógrafo diante da realidade; seu estado de espírito e sua ideologia acabam transparecendo 

em suas imagens [...]”. (KOSSOY, 2012, p. 44 - 45) Para o autor, podem interferir na elaboração 

da fotografia, a “bagagem cultural, a sensibilidade e a criatividade” de quem a faz. Ou seja, o 

fotógrafo é considerado um “filtro cultural” porque acaba por interferir na elaboração da 

imagem. “Seu talento e intelecto influirão no produto final desde o momento da seleção do 
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fragmento até a sua materialização iconográfica” (KOSSOY, 2012, p. 52). Por isso nessa 

relação, segundo o autor, ocorre o binômio “testemunho/criação”, sendo que ao mesmo tempo 

em que a fotografia documenta a visão de mundo do fotógrafo – a sua capacidade de criar –, 

serve de testemunho por demonstrar uma cena passada. Logo, toda fotografia pode ser 

considerada como testemunho e criação.  

 Por ser algo criado, a fotografia expressa o ponto de vista do fotógrafo criador, “uma 

visão particular de mundo. [...] São os filtros culturais de cada um que os definem e marcam 

suas trajetórias pela particularidade dos olhares dos mais cultivados intelectualmente, dos mais 

sensíveis, dos mais experientes, de outros mais criativos”. (KOSSOY, 2012, p. 53) 

Cabe ressaltar também a existência de uma outra dimensão do processo criativo do 

fotógrafo que é o ato de “manipular”. Essa ideia se refere ao que foi feito para que a fotografia 

fosse produzida para atingir um determinado objetivo. Porém, nesse ato de manipular, além do 

fotógrafo, estão envolvidos o cliente ou contratante, a casa publicadora e os diferentes 

receptores (KOSSOY, 2012). No entanto, estar consciente de que isso ocorre não invalida a 

fotografia como fonte histórica. Pois são justamente essas problemáticas envolvidas no 

processo de produção que devem ser observadas ao analisar a imagem. “[...] o assunto 

registrado mostra apenas um fragmento da realidade, um e só um enfoque da realidade passada. 

[...] este conteúdo é o resultado final de uma seleção de possibilidades de ver, optar e fixar um 

certo aspecto da realidade primeira”. (KOSSOY, 2012, p. 119) 

Segundo Kossoy (2012), ao reconhecer a existência da manipulação na elaboração de 

uma fotografia, percebemos que ela pode ocorrer de forma “consciente ou inconsciente, 

premeditada ou ingênua, esteja ela a serviço de uma ou de outra ideologia política”, que por sua 

vez, esse comportamento do fotógrafo ao interferir nas imagens não é algo recente, ocorre desde 

a invenção da fotografia. Então, esse fenômeno pode se manifestar da seguinte forma: 

 

Dramatizando ou valorizando esteticamente os cenários, deformando a 

aparência de seus retratados, alterando o realismo físico da natureza e das 

coisas, omitindo ou introduzindo detalhes, elaborando a composição ou 

incursionando na própria linguagem do meio, o fotógrafo sempre manipulou 

seus temas de alguma forma: técnica, estética ou ideologicamente. O produto 

final, a fotografia, é o documento que hoje temos diante de nós para o estudo: 

“interpretado” no passado antes mesmo do próprio ato da tomada do registro 

e ao longo das sucessivas etapas de sua materialização (laboratório, edição e 

publicação). (KOSSOY, 2012, p. 120) 

 

O entendimento da noção de que o fotógrafo atua na elaboração da imagem também 

auxilia na desconstrução da ideia do “real” impresso nas fotografias. A partir do momento em 
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que percebemos que existe essa atuação do fotógrafo e a sua manipulação para elaborar a 

imagem. Ou seja, não consiste em uma realidade porque fora pensada ao ser construída por um 

indivíduo, baseado no seu objetivo e em seus valores e princípios. 

Portanto, podemos dizer que “[...] uma imagem fotográfica é algo eminentemente 

fabricado” (VANTI, 2006, p. 123), na medida em que agrega um conjunto de fatores para ser 

construída. Considerar todos esses fatores de sua formação é colaborar para que a ideia de 

“reprodução do real” seja problematizada, inclusive como uma tarefa escolar. 

Com relação ao autor das imagens escolhidas para esse trabalho, Araújo (2008) ao 

analisar uma foto autobiográfica de Augusto Malta em seu ateliê (Figura 1) percebe que esta 

imagem diz muito sobre o sujeito integrado à história da transformação da cidade e atuante no 

processo.  A autora observa que nessa imagem estão presentes fotografias de pessoas 

relacionadas às obras e manuais sobre técnicas de fotografia, e percebe uma vontade do Malta 

em se identificar com o meio em que vivia a ponto de demonstrar que essa seria forma que 

queria que o identificassem.  

 

Através desta foto autobiográfica, é possível observar um Augusto Malta 

preocupado em se apresentar próximo aos acontecimentos do presente e de 

um passado recente cuja importância não poderia ser posta em dúvida – a 

modernização do Rio de janeiro – ao mesmo tempo em que projeta para o 

futuro a continuidade de sua ligação com a história da cidade. (ARAÚJO, 

2008, p. 27) 
 

Através do conteúdo dessa imagem podemos perceber uma evidência de que fotografias 

são elaboradas de acordo com a identidade e o olhar do fotógrafo, e não uma representação 

fidedigna do real. No caso do fotógrafo aqui em questão com relação à sua foto autobiográfica, 

Malta apresenta-se envolvido por ideais do período. Malta é mais um sujeito da história e esteve 

suscetível a influências de seu momento contemporâneo. 
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Figura 1 - Augusto Malta em seu ateliê, 1906. 

 

Fonte: Instituto Moreira Salles – código P009CJHF4028.jpg 

(http://fotografia.ims.com.br/sites/#1544909015386_7) 

   

2.2 A Reforma Urbana no Rio de Janeiro (1902 - 1906) e Augusto Malta 

 

Nesse sentido, é preciso conhecer investigar e considerar o contexto de sua produção de 

uma obra para que se possa realizar uma análise de uma obra iconográfica. Ou seja, conhecer o 

autor da obra, a sociedade que vivenciava e em que medida a produção da obra está 

condicionada à determinadas circunstâncias, se fora encomendada ou realizada a partir de 

iniciativa do próprio autor.  

 

“Historicamente, a fotografia compõe, juntamente com outros tipos de texto 

de caráter verbal e não-verbal, a textualidade de uma determinada época. Tal 

ideia implica a noção de intertextualidade para a compreensão ampla das 

maneiras de ser e agir de um determinado contexto histórico. [...] a análise 

histórica da mensagem fotográfica tem na noção de espaço a sua chave de 

leitura, posto que a própria fotografia é um recorte espacial que contém outros 

espaços que a determinam e estruturam”. (MAUAD, 1996, p. 10) 

 

A seguir algumas considerações sobre o fotógrafo Augusto Malta, autor das obras aqui 

escolhidas, e o período vivenciado por ele, que por sua vez está relacionado com o conteúdo 

http://fotografia.ims.com.br/sites/#1544909015386_7
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das fotografias selecionadas. Esse período se refere à Reforma Urbana que ocorreu na cidade 

do Rio de Janeiro, entre 1902 a 1906, que faz parte da época conhecida como belle époque.4 

O objetivo dessa reforma urbana organizada pelo presidente Rodrigues Alves e o 

prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, era modernizar o porto, sanear a cidade e reformá-

la tornando-a o mais próximo possível de cidades europeias, tendo em vista noções de 

urbanização, modernização e civilização, de acordo com os padrões europeus. Transformando-

a também o suficiente para a diferenciar do que fora nos anos anteriores, no período imperial, 

visto como atrasado, e associar a modernização da cidade aos “novos” e “melhores” tempos de 

republicanismo. “A expressão “regeneração” é por si só esclarecedora do espírito que presidiu 

esse movimento de destruição da velha cidade, para complementar a dissolução da velha 

sociedade imperial, e de montagem da nova estrutura urbana” (SEVCENKO, 2003, p. 43). 

O foco principal desse processo foi a região central, considerada como o local mais 

importante. Era nessa região que a maior parte dos indivíduos da cidade moravam, mas a grande 

maioria habitava em residências que não estavam de acordo com o projeto de reforma e 

embelezamento da cidade. Para as autoridades, essas moradias significavam três problemas: 

bloqueio do acesso ao porto, causavam prejuízos para o saneamento e dificultavam o livre fluxo 

de circulação de pessoas na cidade. Era o início da modernização para o Estado, o “bota abaixo” 

para os pobres e a “Regeneração” para a imprensa (SEVCENKO, 2012). 

Um desses propósitos, a execução do “bota abaixo”, significaria a demolição de locais 

que não se enquadravam no novo Rio de Janeiro que queriam implementar. Nessa ocasião 

muitas habitações coletivas – cortiços, estalagens, morros, casas de cômodo –, se constituíam 

nas formas de moradias da população pobre, que representavam a maior parte da população da 

região central da cidade. Esses locais foram os principais alvos dessa medida, por serem 

considerados locais de habitação de pessoas pobres, e que agrupavam um grande número de 

pessoas, por isso atribuía-se a ideia de que também eram locais sujos e propícios à proliferação 

de doenças. Essas áreas também foram o foco de medidas sanitárias para higienizar a cidade, 

                                            
4 Considera-se como marco referencial para a Belle Époque o ano de 1898, estendendo-se até 1914. Pois segundo 

Jeffrey D. Needell, este é o ano em que Campos Sales torna-se presidente e as elites regionais iniciam um período 

de tranquilidade, com relação aos anos 1880-1897, acarretando em mudanças no cenário político, econômico e 

social. Nesse período, a influência europeia foi reafirmada, fazendo parte do plano de governo de Campos Sales, 

através de medidas como, empréstimos e investimentos estrangeiro, e incentivo da imigração. Podemos dizer 

também que, outros grandes marcos da Belle Époque iniciaram-se durante o mandato à presidência seguinte a 

Campos Sales, o de Francisco de Paula Rodrigues Alves (1902 - 1906). Rodrigues Alves, teve como principal 

bandeira de governo a reforma do porto – para atrair imigrantes, capital externo e o comércio europeu – e as 

reformas urbanísticas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. (NEEDEL, Jeffrey D. Belle Époque Tropical: 

Sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do século. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 

39; 40; 54; 55). 
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acompanhada da imposição da vacinação contra a varíola, que acabou desencadeando a 

“Revolta da Vacina”. Mas na verdade, grande parte da região central da cidade também estava 

sob essas condições, uma vez que não havia um sistema sanitário de esgoto, por exemplo. 

No que se refere ao fotógrafo Augusto Malta, este fora contratado pela prefeitura para 

registrar essa transformação da cidade durante essa reforma.5 bAraújo menciona o que foi 

solicitado à Malta para registrar: 

Contratado por Pereira Passos em 1903 para integrar a Diretoria de Obras e 

Viação Pública, Malta deveria registrar os eventos sociais, a realização e 

inauguração de obras públicas, as cerimônias que tinham a participação de 

políticos, assim como efetuar uma documentação preliminar dos logradouros 

e edifícios que seriam derrubados pela reforma urbanística e, com isso, 

auxiliar a estipulação dos preços das indenizações. As casas demolidas, as ruas 

alargadas, as praças retificadas, toda a transfiguração da paisagem urbana 

carioca foi captada por suas lentes, registrada e devidamente catalogada. 

(ARAÚJO, 2008, p. 19) 

 

Percebe-se que, então, no geral, as fotografias de Malta nesse período demonstram uma 

preocupação em registrar um “antes”, o “durante” e o “depois”, o que pode caracterizar um 

acompanhamento da reforma, o que ela traria de renovação da cidade. Além disso, cabe destacar 

que ao mesmo tempo em que Malta estava encarregado de documentar essa transformação, ele 

também vivenciava o tempo da reforma. Ou seja, ele estava inserido na lógica da modernização 

e do progresso do momento, que por sua vez iriam o influenciar na elaboração de suas 

fotografias.  

Logo, percebe-se que, através das fotografias, o objetivo de registrar um passado que 

precisava ser modificado e transformar atos de uma gestão pública em imagens encomendadas, 

não se está apenas documentando essas ações. Mas também conferindo um grau de importância, 

a aqueles que o fizeram esse ato, como a necessidade do mesmo – a reforma que fora feita. Por 

sua vez, esse ato de registro, contribui para a formação da memória coletiva e do imaginário 

social de determinada época, tanto para os indivíduos contemporâneos ao registro, tanto para 

as gerações seguintes. 

  

                                            
5 Malta passou mais tempo realizando trabalhos para a prefeitura, que se iniciou em 1903 e finalizou em 1936. 

Viviane Araújo analisa em seu trabalho a constante associação de Augusto Malta ao prefeito Pereira Passos. 

Destaca que durante a gestão do prefeito, outros fotógrafos também realizaram registros fotográficos da cidade, 

como Marc Ferrez, e também o fato de Malta ter continuado a prestar serviço para a prefeitura durante a 

administração de outros prefeitos até 1936. ARAÚJO, Viviane da Silva. Detrás da objetiva: fixidez e movimento 

na fotografia e no Rio de Janeiro de Augusto Malta. 2008. 145f. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
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3 ENSINO DE HISTÓRIA E FOTOGRAFIA 

 

 O alargamento da noção de documento na História, com relação às imagens, contribuiu 

para que a utilização de imagens se estendesse ao campo educacional, seja por meio de sua 

inserção em livros didáticos, seja através de análises críticas. Nesse sentido, a ideia de que “as 

imagens servem para ver e conhecer” (MAUAD, 2015, p. 86) é oportuna e proveitosa também 

para o Ensino de História.  

 O livro didático é o principal meio pelo qual grande parte dos alunos têm contato com 

“fotografias históricas”. Mauad (2015), ao analisar de que forma editoras de livros didáticos 

inserem imagens nesses materiais, afirma que, em grande parte dos livros observados em sua 

pesquisa, concedem à imagem a função acessória ou ilustrativa ao texto. E critica a falta de 

legendas padronizadas com autor, data, local e arquivo em que a imagem se encontra, o que 

desfavorece o reconhecimento, pelos alunos, da função da fotografia no contexto de produção. 

 

A falta de referência do local de guarda da imagem compromete o uso crítico 

da fotografia enquanto fonte e objeto de estudo da História. Para se trabalhar 

com as trajetórias das imagens ao longo da História, identificando as 

ressignificações e as reapropirações por cada época, não basta identificar por 

quem, quando e onde foi produzida, mas, sobretudo onde está arquivada. 

Trata-se de identificar o papel do arquivo como o depositário das memórias 

de experiências de homens e mulheres no tempo, suas lógicas de seleção e 

descarte e o papel que as fotografias cumprem nesse contexto de guarda 

(MAUAD, 2015, p. 93). 

 

 Podemos apontar como exemplo disso, o fato de alguns objetos que fazem parte do 

patrimônio de um determinado país que foram retirados de seus locais de origem por nações 

colonizadoras e ainda se encontram em seus museus. Como é o caso da “Pedra de roseta” 

egípcia que fora retirada pelos franceses e hoje encontra-se no Museu Britânico. Assim, como 

disse Mauad, a legenda que contém o local de guarda se faz importante por isso para que o 

aluno compreenda essas problemáticas acerca dos locais de guarda. 6 

Além disso, de acordo com o que foi observado pela autora, acrescenta que as 

fotografias nas obras didáticas não possuem a principal função de vincular os sujeitos históricos, 

as situações fotografadas, os locais e eventos à dinâmica histórica, o que a faz concluir que “nos 

livros didáticos as fotografias cumprem as funções básicas e elementares de descanso visual do 

                                            
6 Sobre a “Pedra de roseta” e outros objetos no atual debate sobre reapropriação: “Os tesouros 'roubados' da África 

que foram parar em museus da Europa e dos EUA” Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-

46335947>  Acesso em: 25/11/2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-46335947
https://www.bbc.com/portuguese/geral-46335947
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texto didático principal e atuam, também, como recurso de composição decorativa” (MAUAD 

2015, p. 94). E a relação que se estabelece entre as imagens e a parte textual, se restringe na 

inserção das imagens tanto para servir de confirmação do texto escrito – reforçada por meio da 

legenda – quanto para assumir a função de complementar as informações trazidas pelo texto. 

Vale destacar também que essa associação da imagem com a parte textual, por muitas vezes 

pode direcionar o aluno a uma visão específica sobre a imagem, que por sua vez o influenciará 

ao analisá-la. 

 

A sugestão de separar texto e imagem/ legenda é fundamental, pois se 

pensarmos na especificidade das imagens visuais veremos que comentários e 

legendas ou mesmo títulos podem modificar os sentidos das imagens. O que 

pode também servir para mostrar a pluralidade e polissemia de sentidos 

existentes nas representações imagéticas. No entanto, algumas imagens 

dependem das informações textuais para serem compreendidas. O professor 

precisa estar também atento a esta questão. (SILVA, 2010, p. 180) 

 

Em muitas realidades escolares, a utilização de fontes nas aulas de História é um desafio, 

ainda mais quando é uma fonte histórica não escrita. Embora a realidade atual dos alunos seja 

bastante imagética devido às redes sociais e uso de aparelhos eletrônicos. Apesar disso, esses 

usos ainda não os tornam familiarizados com a análise de imagens, ainda mais estando presente 

dentro do ensino de História.  

Silva (2010) afirma que as fontes históricas possuem noções de mundo através de seus 

autores, de acordo com o contexto histórico em que vivenciaram. E tanto o verbal quanto o 

visual fornecem meios para auxiliar o processo de aprendizagem em História, já que “[...] 

informam valores, crenças, ideologias que interferem na forma como os alunos passam a 

perceber a si mesmos e representar os indivíduos ou grupos sociais em uma dada sociedade, 

inclusive, na qual estão inseridos”. (SILVA, 2010, p. 175) 

Para as finalidades educacionais, o tratamento metodológico irá fazer a diferença na 

utilização de imagens, e não apenas adotá-las como um recurso ilustrativo que chama a atenção 

do aluno (BITTENCOURT, 2008). Porém, caberá ao professor estabelecer qual o propósito ao 

escolher e abordar determinada imagem como parte de sua aula. 

O ato de desmistificar a fotografia como “reprodução do real” como já foi abordado 

anteriormente, além de ser uma preocupação do historiador, o professor também deve atentar a 

isso, para que possa tratar esse objeto na qualidade de um documento, como destaca Bittencourt 

(2008). Uma vez que, é sempre bom ressaltar que o professor também é um pesquisador, e com 
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isso, desenvolve um olhar inerente a objetos para tratá-los como documentos que pesquisa e se 

aprofunda. 

Essa noção, está atrelada ao “estatuto de prova” que são concedidos às fotografias. E 

assim, cabe ressaltar que isso também deve ser preocupação do professor em ter cautela em não 

utilizar fotografias como uma comprovação de fatos ocorridos. Como destaca Silva (2010), 

deve-se considerar que os indivíduos possuem a capacidade de ressignificar e de subverter as 

ideologias, pois não podem ser considerados receptores passivos de ideias veiculadas em livros 

didáticos, na imprensa ou nos filmes, visto que se faz constantemente um uso errôneo da 

fotografia como uma comprovação histórica no Ensino de História. 

 

A fotografia como linguagem documental representa uma dada realidade em 

um determinado momento e, assim como outras representações imagéticas, 

não deve ser vista como “o que realmente ocorreu”, nem portadora de uma 

neutralidade. O fotógrafo interfere na imagem clicada pela sua lente, pois é 

um sujeito que escolhe o tema que está sendo registrado, uma pessoa que tem 

um olhar direcionado e repleto de significados e significantes (SILVA, 2010, 

p. 181). 
 

Na tentativa de construir um olhar crítico às imagens pelos alunos também deve-se 

considerar o contexto de produção dessas imagens, como dito anteriormente, uma vez que uma 

imagem “não é neutra, tampouco autônoma; é produzida e gerada por conflitos diversos, o que 

permite à imagem imiscuir-se, contaminar-se pelos interesses do autor e dos patrocinadores da 

imagem” (GUIMARÃES, 2012, p. 359), como é o caso das fotografias aqui em questão que 

foram solicitadas a um fotógrafo contratado pela prefeitura com o propósito de fazer parte de 

um projeto de remodelação da cidade. 

Portanto, essa tarefa de buscar informações sobre a imagem, que não são apenas a sua 

ficha catalográfica, com autor, ano e local de produção, também deve ser considerada pelo 

professor ao abordá-la como fonte histórica nas aulas de História. Para que os alunos 

compreendam que as imagens, principalmente a fotografia, não são um retrato do real e/ou não 

são ilustrações de um determinado acontecimento. E passam a questioná-las a partir de uma 

reflexão histórica. Parte desse questionamento também visa a observar que o documento 

também oferece evidência daquilo que não se pretendia documentar, ou seja, as ausências em 

um documento também oferecem material interpretativo para a História. “É preciso tomar 

cuidado para que [os alunos] não imaginem que documentos documentam apenas intenções de 

quem os produziu e preservou [...], eles podem também ser evidência daquilo que não 

tencionavam documentar” (ALBERTI, 2015, p. 5). Sendo assim, como afirmou Alberti (2015), 
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os alunos devem perceber que o conhecimento sobre o passado depende das perguntas que 

fazemos às nossas fontes. Pois não há “conhecimento histórico em estado bruto, pronto para ser 

desvendado, como se fosse mercadorias disponíveis nas prateleiras de um supermercado” 

(ALBERTI, 2015, p. 5-6). 

Para que isso ocorra, segundo Guimarães (2012), ao se realizar a análise de fotografias 

com alunos é fundamental que haja problematizações, reflexões, interpretação de diferentes 

ângulos utilizando “perguntas como: O que? Como? Por quê? Onde? Para quem? Para quê? 

Devemos incentivar, valorizar, e respeitar as percepções, as leituras dos alunos”. 

(GUIMARÃES, 2012, p. 355) 

 

As artes visuais expressam modos de pensar, visões de mundo, leituras e 

intenções variadas, experiências e sensibilidades de homens e mulheres que 

as produziram em determinadas circunstâncias. Logo, estimulam o nosso 

pensamento, nosso imaginário, nossas sensações. [...] Assim, as imagens [...] 

que chegaram até nós, seja nos arquivos, nos museus, seja nos demais lugares 

de memória, por meio dos livros didáticos guardam as marcas do tempo 

passado. [...] O historiador, o professor, o aluno, ao aliarem imagens ao estudo 

da História, como espectadores ativos, vivenciam outras experiências 

estéticas, educativas, entram em relação com o passado-presente e lhe 

atribuem sentido. (GUIMARÃES, 2012, p. 352) 

 

Dessa forma, faz-se necessário destacar que é possível evidenciar essa relação passado-

presente no ensino de história, uma vez que estamos no presente e nossas percepções são 

baseadas no nosso presente, logo, são datadas. Assim, com o auxílio de imagens, como proposto 

aqui, também se consegue fornecer ferramentas para que os alunos construam seu 

conhecimento histórico. “As obras são, portanto, registros, evidências da história, 

representações do real com as quais os professores e os alunos podem estabelecer um diálogo 

para ampliar o olhar e a compreensão do mundo” (GUIMARÃES, 2012, p. 354). É então, essa 

possibilidade de ampliação do olhar e compreensão da sociedade em que se vive o que temos 

defendido até aqui para consolidar a ideia de utilização de imagens no ensino de história.  

Numa tentativa de exemplificar essas noções, faz-se as reflexões a seguir para obter 

caminhos de como colocá-las em prática. Inicialmente, podemos nos perguntar: como realizar 

então a análise crítica com os alunos? 

Para nós, professores, pode ficar muito claro ao olhar uma imagem e saber que não se 

trata de uma reprodução do real. E como demonstrar isso aos alunos? Como fazê-los perceber 

e detectar possíveis propósitos colocados na elaboração da imagem? Pois bem, há diversas 

metodologias de análise de imagem e que podem ser empregadas no Ensino de História. Burke 
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(2004) e Baldissera (2010), destacam a metodologia desenvolvida por Erwin Panofsky. Esta, 

consiste em três etapas de interpretação:  

 

O primeiro é a pré-iconografia, uma descrição que identifica os objetos, como 

árvores, pessoas, prédios, etc. Já no segundo nível está a análise iconográfica, 

que detalhava um pouco mais os elementos presentes na composição, 

chegando a uma identificação mais pormenorizada e personalizada. O terceiro 

nível é o de interpretação iconológica, em que se atinge o significado 

subjacente à imagem e que revela atitudes, valores, de um período de uma 

determinada sociedade, de uma época, de uma classe social, de uma 

determinada ideologia, etc. É o nível mais profundo da análise, o de utilidade 

para os historiadores culturais, em especial. (BALDISSERA, 2010, p. 254 - 

255) 

 

Tanto Burke (2004) quanto Baldissera (2010) destacam que essa metodologia, a partir 

dessas fases de interpretação, é criticada por causar uma vasta especulação associada a 

especulações não fundamentadas. Principalmente por considerar que uma imagem é sinônimo 

de uma época, o que automaticamente não contempla uma heterogeneidade cultural de um 

período.  

Porém, essa proposta de Panofsky nos ajuda a pensar possibilidades de interpretações 

de imagens, contudo não deixando de dar importância ao contexto histórico que tal imagem 

está inserida (BURKE, 2004). Ou seja, historicizar, datar a imagem para compreender o seu 

lugar de produção, e assim, conferir esse ato em atividade científica do campo historiográfico. 

Baldissera (2010) afirma que “a proposta metodológica de Panofsky e algumas outras 

propostas, como as da psicanálise, do estruturalismo (semiótica), do pós-estruturalismo, e 

mesmo a da “História Cultural da Imagem”, não se esgotam em si e podem se completar, e 

todas oferecem importantes perspectivas na leitura de imagens. E então, inclui em seu texto um 

roteiro de análise que considera aspectos dessas propostas e aborda os seguintes itens: 

 

“o quê? (identificação da obra), tema (explicitação além do título), quem? 

(autor(s), escola, etc.), onde? (lugar de origem e onde se encontra), quando? 

(data, época), por quê? (motivo pelo qual a obra foi criada, objetivo a ser 

alcançado), como? (as circunstâncias em que foi feita a obra, técnicas 

utilizadas...), para quem, contextualização histórica (a partir da época já 

indicada), análise (por exemplo, quando seu conteúdo é de fácil leitura e 

compreensão com elementos que não exijam a leitura complexa de signos, 

símbolos, etc.)”. (BALDISSERA, 2010, p. 257) 

 

Muaze (MUAZE, 2015) propõe em seu texto a oficina didática de história, que se 

preocupa com a autonomização do educando e a formação da capacidade de pensar e refletir 
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historicamente, que por sua vez estiveram discutidas nesse texto. Tais oficinas estão associadas 

ao método ativo e ao construtivismo, com materiais selecionados pelo professor de acordo com 

o seu objetivo. Assim, segundo a autora, o ensino escolar se enriquece a partir da diversidade 

de informações sobre um tema e/ou sociedade. O recurso das oficinas também oferece uma 

interrupção do padrão de aula que expõe o conteúdo e provoca no aluno a habilidade de 

transformar, orientados ou de forma autônoma, diferentes informações em conhecimento sobre 

a história, a partir de uma questão-problema. 

Assim como Muaze, destacamos que, ao elaborar a atividade, o professor terá de 

escolher documentos apropriados aos alunos, com boa compreensão e estar relacionado aos 

seus objetivos e tema da atividade. Ao mesmo tempo, devem chamar a atenção dos discentes, 

pois muitas vezes tais documentos não foram produzidos com uma finalidade didática, porém 

devem cumprir essa função de acordo com o proposto pelo professor. 

  

Dessa forma, além de pensar historicamente e dominar o fazer histórico, o 

professor de história deve ser capaz de mobilizar saberes que ensinem outros 

(os alunos) a pensarem historicamente e fazer proposições que instiguem a 

inquirição sobre o passado e suas dinâmicas sociais. [...]. Aprender a pensar 

historicamente e entender as fontes como principal ferramenta da construção 

do conhecimento histórico são resultados significativos da proposta de 

trabalho com oficinas. (MUAZE, 2015, p. 231) 

 

No caso deste presente trabalho, os documentos escolhidos são recursos fotográficos, 

que, de uma certa forma, está próximo da realidade de muitos alunos. Além disso, como dito 

anteriormente, o conteúdo das imagens selecionadas faz referência à uma realidade próxima 

dos alunos, uma vez que se trata da mesma cidade, Rio de Janeiro, em que esse trabalho está 

sendo construído e direcionado. E com isso, será possível estabelecer uma relação de passado-

presente, juntamente com as percepções atuais dos alunos sobre a cidade. Essas ressalvas não 

impedem que as ideias aqui defendidas sejam utilizadas por professores de outras cidades, bem 

como as fotografias que tratam do Rio de Janeiro, o que dependerá dos objetivos do professor, 

que poderá escolher outras fotografias com esse tema ou outro recorte temático. 

Esse trabalho se esforça em demonstrar que é possível a utilização de fontes imagéticas 

no ensino de história, também se tem como propósito a preocupação de construir propostas com 

a finalidade de poder pôr em prática para diferentes perfis de discentes, em diferentes séries e 

instituições, com diferentes realidades sociais. Afinal, o olhar crítico à uma imagem é 

individualizado e pertence a cada sujeito, logo, todos são capazes de realizar tal feito, tendo em 

vista o seu “acervo” cultural e histórico, acumulados ao longo do tempo. 
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A partir da proposta de Muaze (2015) elaboramos uma atividade direcionada para a 

temática trazida por esse texto, a partir da questão-problema: como a sociedade do Rio de 

Janeiro foi representada, através do olhar do fotógrafo aliado ao projeto de reforma do governo. 

Para essa atividade foram selecionadas cinco imagens, que foram produzidas pelo 

fotógrafo Augusto Malta no período da Reforma Urbana no Rio de Janeiro (1902 - 1906). Elas 

estão arquivadas nos acervos físico e virtual do “Instituto Moreira Sales”, do “Arquivo Geral 

da Cidade do Rio de Janeiro” e no portal “Brasiliana Fotográfica”.7 

Essas imagens foram agrupadas e divididas em dois grupos para essa atividade.  

O “grupo A” contém duas imagens de habitações populares, que na época eram 

denominadas de “cortiço” e “estalagem”.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Os avanços e investimentos na digitalização de documentos históricos dos acervos têm dado visibilidade e 

contribuído para cada vez mais indivíduos tenham acesso a documentos. Nesse sentido, em se tratando de imagens, 

é de grande valia que iniciativas como essas ocorram para que este e outros trabalhos possam ocorrer, e como já 

foi abordado aqui, o campo da História possa conferir à imagem o status de “não retrato do real”. Assim como, 

incentivar o uso por professores, que muitas das vezes fica restrito às fontes que o material didático apresenta e/ou 

ao o que consegue encontrar em sites na internet. Os bancos de dados de fontes eletrônicos também contribuem 

para que indivíduos que residem longe dos acervos tenham acesso a esses documentos. Além do maior acesso, 

essas iniciativas também possibilitam um outro tipo de contato que a sociedade pode ter com a sua história, 

contribuindo para a (re) construção de sua memória. Destaco aqui algumas importantes iniciativas de sites de 

arquivos eletrônicos: “Brasiliana Fotográfica” (http://brasilianafotografica.bn.br/); “Portal Augusto Malta” 

(http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/);  “Acervo Fotográfico – Instituto Moreira Salles” 

(http://fotografia.ims.com.br/sites/#1543668636224_0); e “Hemeroteca Digital”, administrado pela Biblioteca 

Nacional (http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/). 

8 As legendas dessas imagens usadas aqui são as mesmas que Augusto Malta escreveu nas próprias fotografias. 

http://brasilianafotografica.bn.br/
http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/
http://fotografia.ims.com.br/sites/#1543668636224_0
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Figura 2 – Barracão de madeira componente da estalagem existente nos fundos dos prédios 

número 12 a 44 da Rua do Senado, 1906. 

 

Fonte: Portal Augusto Malta – Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – código: 

PDF/AM/PC-0048.jpg 

 (http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/barracao-de-madeira-componente-da-

estalagem-existente-nos-fundos-dos-predios-numero-12-a-44-da-rua-do-senado) 

 

  

http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/barracao-de-madeira-componente-da-estalagem-existente-nos-fundos-dos-predios-numero-12-a-44-da-rua-do-senado
http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/barracao-de-madeira-componente-da-estalagem-existente-nos-fundos-dos-predios-numero-12-a-44-da-rua-do-senado
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Figura 3 – As casinhas novas da estalagem nos fundos dos prédios número 12 a 44 da Rua do 

Senado, sd. 

 

Fonte: Portal Augusto Malta – Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – código: 

PDF/PAM/PC-0049.jpg 

(http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/as-casinhas-novas-da-estalagem-nos-fundos-dos-

predios-numero-12-a-44-da-rua-do-senado) 

 

Em ambas fotografias selecionadas desse grupo, identifica-se as residências em questão, 

que para o padrão da época possuíam um tamanho pequeno, porém comportava um grande 

número de pessoas. Além disso, há um espaço entre essas residências, que servia de área comum 

entre os habitantes para circulação de pessoas e também para estender roupas dos moradores 

ou provável de lavadeiras que trabalhavam prestando esse serviço. Nas imagens também é 

possível identificar pessoas – adultos e/ou crianças – numa provável tentativa de demonstrar de 

que se tratava de um local residencial. 

O “grupo B”, compreende imagens relativas à obras e construções. Nesse caso, são 

apresentadas a construção do Teatro Municipal e da Avenida Central.  

Em todas as imagens percebe-se o Teatro Municipal em diversas fases de sua 

construção, o que demonstra o acompanhamento da realização da obra de um dos símbolos 

dessa reforma. Além do Teatro, o fotógrafo enquadrou nas imagens a Avenida Central, que 

também era mais uma construção em decurso no projeto de reforma. Assim, percebemos um 

interesse do fotógrafo de registrar esses dois símbolos juntos que iriam fazer parte da nova 

identidade da cidade, elaborada a partir desse processo de remodelação do Rio de Janeiro.  

http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/as-casinhas-novas-da-estalagem-nos-fundos-dos-predios-numero-12-a-44-da-rua-do-senado
http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/as-casinhas-novas-da-estalagem-nos-fundos-dos-predios-numero-12-a-44-da-rua-do-senado
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Na primeira imagem, Figura 4, observa-se a lateral do Teatro, sendo construída, 

enquadrada no lado direito da imagem. No primeiro plano de observação do observador, Malta 

enquadrou na imagem a construção da Avenida Central em curso com alguns indivíduos que 

podem ser os operários. Através do posicionamento de Malta, já se consegue perceber a 

centralidade que avenida terá e sua forma longilínea, que leva o olhar do observador a perceber 

que uma de suas extremidades estará próxima da Avenida Beira Mar e Baía de Guanabara. O 

que nos permite identificar também uma parte dos morros, Pão de Açúcar e Castelo. 

Na Figura 5, a segunda, o fotógrafo buscou um posicionamento diferente. Registrou 

como estava, nesse momento, a construção da fachada do Teatro, juntamente com alguns 

funcionários que por ali circulavam. O posicionamento de Malta é inclinado, de modo que, 

além da fachada visualiza-se uma parte da lateral direita do Teatro. O fotógrafo também se 

coloca em uma posição próximo ao chão. O que confere ao observador uma noção ao objeto 

central da imagem, o Teatro, de grandiosidade. A fim de, talvez, já impressionar o observador 

ao demonstrar o quão suntuoso esse imóvel seria e representaria para a sociedade. A partir desse 

ângulo, o fotógrafo esteve próximo desse objetivo quando, também, realizou um contraste entre 

o tamanho dos indivíduos e o do Teatro. 

Já na última imagem selecionada para esse grupo, a Figura 6, observa-se que o Teatro, 

posicionado à esquerda na imagem, tem sua obra quase finalizada. Ao seu lado, a Avenida 

Central já concluída com seus passeios públicos e, seus postes que a decoram e a iluminam 

(energia como símbolo de modernidade), é colocada em primeiro plano no olhar do observador. 

Como se este fosse mais um pedestre a circular pela avenida, já proporcionando essa 

experiência aos indivíduos que desfrutariam desse espaço. O posicionamento do fotógrafo 

nessa imagem demonstra mais uma vez a longa extensão dessa avenida, como na Figura 4. 

Porém, nesta imagem ele está direcionado para a extremidade oposta, ou seja, sentido do porto 

e da Praça Mauá. 
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Figura 4 – Avenida Central - vista panorâmica durante os trabalhos de pavimentação, 1905. 

 

Fonte: Museu da República – Brasiliana Fotográfica – código: FPft0628.jpg 

(http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/4990) 

 

  

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/4990
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Figura 5 – Teatro Municipal - construção, 27/08/1906. 

 

Fonte: Museu da República-Brasiliana Fotográfica – código: FPft0060.jpg 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/4967) 

 

Figura 6 – Teatro Municipal - construção, 21/06/1907. 

 
Fonte: Museu da República – Brasiliana Fotográfica – código: FPft0070.jpg 

(http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/4980) 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/4967
http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/4980
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Sobre o critério de escolha das imagens que foram agrupadas nesses dois grupos para a 

realização da atividade se justifica por duas motivações. Primeiramente por fazerem referência 

a uma realidade próxima à que é vivenciada e/ou observada pelos alunos, um ambiente urbano 

que possui habitações populares e obras de construção de imóveis, fatores comuns em grandes 

cidades mesmo nos dias atuais. E segundo, por se referir ao fato de que esses assuntos das 

imagens, que se aproximam da realidade do aluno, ser possível estabelecer uma relação 

passado-presente. 

A atividade então, será dividida em duas partes. Inicialmente, os alunos serão divididos 

em dois grupos. Cada grupo escolherá um grupo de imagens: habitações populares (Grupo A) 

ou construções na Avenida Central (Grupo B). Em seguida, cada grupo irá elaborar fichas 

interpretativas para cada imagem do grupo escolhido, que poderão seguir o modelo proposto 

abaixo, e que serão apresentadas ao outro grupo oposto: 

 

Quadro 1 – Ficha interpretativa 

Fotógrafo:  

Ano de elaboração:  

Local retratado:  

Local de guarda:  

Tema:  

Indivíduos e elementos principais:  

Recursos utilizados identificados 

(enquadramento, ângulo, iluminação): 

 

Interpretação do grupo sobre a imagem:  

 

Fonte: SILVA, 2018. 

 

O segundo momento da atividade será composto por um conjunto de tarefas reflexivas 

listadas abaixo a ser feito por todos os alunos: 

1- Imagine que você é um cidadão da época das imagens e pertence a um determinado 

grupo social. De acordo com o grupo social que você pertenceria, de que forma você 

poderia ocupar qual/quais espaços urbanos tratados nas imagens? 

2- Tendo em vista os conceitos e conteúdos aprendidos sobre o período de elaboração das 

imagens, considerando o olhar do fotógrafo, quais as possíveis escolhas ele fez ao 
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produzir essas imagens? Para você, essas escolhas estavam de acordo com o objetivo da 

prefeitura ao realizar a reforma urbana?  

3- A partir das habitações populares observadas nas imagens, quais as atuais problemáticas 

sobre habitação urbana podemos destacar? Há permanências? Há mudanças? Quais as 

soluções você pode propor? 

 

Para finalizar, o último momento consistirá em uma produção textual, na qual, 

individualmente, os alunos escreverão sobre as suas concepções que foram percebidas e 

analisadas por eles nos momentos anteriores.  
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4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Os planos de aulas que virão a seguir possuem a finalidade de se articularem e com o 

artigo elaborado anteriormente, que teve como objetivo demonstrar que é possível a utilização 

de imagem no Ensino de História de uma forma crítica, e não segundo o viés da ilustração e/ou 

como prova do real. 

As propostas referentes a esses planos de aulas têm como objetivo, propor uma 

sequência de trabalho relativo ao período da Reforma Urbana (1902 - 1906), que ocorreu no 

Rio de Janeiro. Serão privilegiadas as fotografias de Augusto Malta em todos os planos, devido 

ao destaque que lhe foi concedido ao longo do artigo e para se conhecer mais um pouco do 

vasto acervo produzido por esse fotógrafo e a sua longa atuação para a prefeitura, que lhe 

possibilitou registros de diversos temas e locais da cidade. Sendo assim, essas aulas foram 

pensadas para o público discente da 3ª série do Ensino Médio, devido ao fato de que esse 

conteúdo costuma fazer parte dessa etapa, distribuídos cada uma em três aulas, com duração de 

90 minutos cada. 

Assim como foi defendido ao longo do artigo, nesses planos de aula a fotografia também 

será contemplada como algo fabricado (VANTI, 2006), construído a partir do olhar do fotógrafo 

e seu “filtro cultural” (KOSSOY, 2012), tendo em vista os “códigos culturais” (BURKE, 2004) 

do espectador para realizar a sua interpretação da imagem. E desmistificar a ideia de que a 

fotografia “diz” e “reproduz” algo, mas sim que é um veículo que representa determinada visão 

do real, de acordo com o objetivo que se quer fundamentar. Desse modo, mais uma vez se 

afirma que é possível abordar essas questões no meio educacional com alunos para que 

desenvolvam um olhar crítico às imagens que observam. Sendo, portanto, uma preocupação 

também do professor-pesquisador, e não exclusivamente do historiador e do seu meio 

acadêmico.  
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PLANO DE AULA 1 

Nível de ensino: Ensino Médio 

Ano/Série: 3º ano 

Duração: 90 minutos 

Tema: A construção da Avenida Central na Reforma Urbana (1902 - 1906). 

Fontes selecionadas: duas fotografias de Augusto Malta. 

Problema:  Quais foram as condições e como motivaram o fotógrafo Augusto Malta a registrar 

um evento organizado pela administração pública do período da Reforma Urbana (1902 - 1906). 

Objetivo Geral:  

 . Relacionar a solenidade de abertura da obra de construção da Avenida Central com a 

sociedade carioca retratada por Augusto Malta. 

Objetivos Específicos: 

. Identificar nas imagens os principais elementos enquadrados na cena e associá-los com 

a sociedade da época. 

. Reconhecer a importância do evento ao ponto de ser registrado a partir de fotografias. 

. Estabelecer conexão entre o registro fotográfico e o projeto que se queria implementar 

na cidade.  

Conceitos/Noções:  

- Modernização. 

- Urbanização. 

- Belle époque. 

- Civilização 

- Progresso 

Conteúdos:  

- Primeira República – República Oligárquica (1894 - 1930) 

Reforma Urbana (Rio de Janeiro, administração do prefeito Pereira Passos (1902-1906). 

Metodologia: 
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A aula se iniciará com uma contextualização histórica, apresentada de forma oral pelo 

professor, acerca do momento vivenciado no início do século XX, quando se iniciou a reforma 

urbana no Rio de Janeiro organizada pelo prefeito Pereira Passos (1902-1906). Deixando claro 

que por mais que a proposta fosse tornar o Rio de Janeiro uma capital urbanizada e moderna – 

para estar parecida com as cidades europeias – era preciso transformá-la também para se 

destacar do que fora nos anos anteriores em que o Brasil era um Império. Portanto, essa 

modernização viria também para marcar os novos tempos de republicanismo, pois a cidade 

mantinha uma aparência colonial, vista como “atrasada”. Nesse sentido, aproveita-se para 

abordar o processo de construção da Avenida Central, o impacto de sua construção e seu 

entorno na vida da sociedade carioca.  

O professor necessitará tornar evidente que essa avenida se tornaria a principal via de 

passagem na região central da cidade nesse período, ao ligar dois pontos importantes, o porto e 

as principais ruas que reuniam os principais estabelecimentos comerciais, que vendiam 

produtos estrangeiros e era frequentado pela classe alta e média. Além de ser a principal rota 

para se chegar ao outro grande símbolo dessa reforma, o Teatro Municipal, que dada a sua 

importância, justifica-se o registro fotográfico – de um profissional contratado – da cerimônia 

que iniciou a sua construção. 

Em seguida, o professor iniciará a exposição das imagens para que os alunos possam 

observá-la e a analisá-la e entender como se construiu o olhar do fotógrafo para retratar esse 

evento tão importante nesse período. E assim, desenvolver um olhar crítico ao considerar que 

a fotografia é construída pelo fotógrafo.  

Dessa forma, o professor deverá fazer as seguintes considerações sobre as fotografias 

selecionadas, a partir dos elementos que formam os assuntos das imagens. 

Para retratar a solenidade de abertura oficial das obras de construção na Avenida 

Central, o professor demonstrará que Augusto Malta revela um olhar e escolhas bem 

específicas. Como assunto da imagem, Malta focaliza o prefeito Pereira Passos – ao enquadrá-

lo no centro da imagem como agente fundamental desse processo –, próximo de uma cruz, um 

homem que aparenta ser um representante da Igreja, um grupo com instrumentos musicais – 

composto de homens negros. E no entorno do grupo principal, há pessoas assistindo ao evento, 

todos homens, que, através de suas vestimentas aparentam ser homens da classe média e 

membros da Igreja. Outra escolha de Malta para elaborar as imagens, é focalizar todo o grupo 

de pessoas de uma forma próxima destes, devido ao ângulo da foto, de cima e de modo fechado, 
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incluindo apenas os indivíduos. O que, aparentemente, pode ter servido para causar uma noção 

de multidão que estaria participando do evento – o início da construção da avenida que se 

tornaria símbolo da reforma – a fim de conseguir demonstrar uma importância ao evento e o 

que se atingiria anos depois com a reforma. 

O professor poderá finalizar a aula enfatizando que, então, a partir dessas imagens, a 

turma pode aprender sobre como o fotógrafo quis registrar esse evento e, como se organizava 

e se comportava parte da sociedade, de acordo com os seus códigos sociais e culturais. 

Recursos Didáticos:  

. Livro didático. 

. Equipamento para a exibição das imagens (televisão ou data show e computador). 

. Mapa atual com destaque para a Avenida Rio Branco (antiga Avenida Central).  

Avaliação:  

A avaliação será feita em formato de apresentação oral a ser elaborada pelos alunos e 

demonstrada no final da aula. 

Essa apresentação terá como objetivo conhecer como se constituía a sociedade carioca 

na época das fotografias. Os alunos deverão mapear e listar os grupos sociais que foram 

representados na fotografia. Como também, perceber quais grupos estiveram de fora, os 

“excluídos” do processo, cerimônia/fotografia/reforma. E principalmente, o professor e os 

alunos deverão considerar as mulheres dessa época como parte desse grupo de “excluídos”, 

tanto na fotografia, quanto na sociedade. Devido ao papel atribuído a elas como agentes 

exclusivos pertencentes ao lar, à vida privada, que raramente frequentava espaços públicos.   

A próxima fase será a divisão da turma em grupos, que os próprios alunos poderão 

organizar. Cada grupo ficará responsável por apresentar um desses grupos sociais listados e 

problematizar sobre como eles se comportavam e atuavam entre si.  

Em seguida, será realizada a apresentação dos grupos de alunos sobre os indivíduos da 

sociedade em questão, de acordo com os itens abaixo: 

. Como esse grupo foi apresentado na imagem e de que forma? 

. De que forma esses indivíduos se comportavam na sociedade da época, ou seja, como 

era a sua participação? 
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. Nesse grupo você identificaria alguns elementos de exclusão de direitos de acordo com 

a Constituição de 1891? 

. Diante da fotografia, o que você pode relacionar com o papel da mulher na sociedade 

dessa época? 

Materiais selecionados: 

Mapa 1: mapa atual da região central do Rio de Janeiro, com destaque para a Avenida Rio 

Branco (antiga Avenida Central). 
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Figura 7 – Avenida Central - solenidade de abertura oficial das obras de construção, 1904. 

 

Fonte: Museu da República – Brasiliana Fotográfica – código: FPft564(1).jpg 

(http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/5127) 

 

Figura 8 – Avenida central - solenidade de abertura oficial das obras de construção, 1904. 

 

Fonte: Museu da República – Brasiliana Fotográfica – código: FPft0563.jpg 

(http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/4988) 

 

 

  

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/5127
http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/4988
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PLANO DE AULA 2 

Nível de ensino: Ensino Médio 

Ano/Série: 3º ano 

Duração: 90 minutos 

Tema: Desapropriações e demolições para a construção da Avenida Salvador de Sá na Reforma 

Urbana (1902 - 1906). 

Fontes selecionadas: fotografias de Augusto Malta e reportagens atuais (século XXI) sobre a 

deterioração e o projeto de reforma da “Vila Operária Salvador de Sá”. 

Problema: Avaliar as condições do olhar do fotógrafo para registrar um local antes de sua 

transformação.  

Objetivo Geral:  

Compreender as razões que levaram os locais registrados por Augusto Malta a serem 

transformados pela Reforma Urbana (1902 - 1906). 

Objetivos Específicos: 

. Estabelecer uma associação entre a construção da Avenida Salvador de Sá e o projeto 

de urbanização da reforma. 

. Reconhecer nas fotografias do “antes” do processo, elementos que, devido à obra, 

foram removidos da região, e suas consequências. 

. Identificar uma relação passado-presente a partir da existência do imóvel “Vila 

Operária Salvador de Sá”, e a importância de sua preservação como patrimônio e memória da 

cidade. 

Conceitos/Noções:  

- Modernização. 

- Urbanização. 

- Progresso 

- Habitações coletivas. 

- Espaço público/privado. 

- Classes perigosas. 
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Conteúdos:  

- Reforma Urbana (Rio de Janeiro, administração do prefeito Pereira Passos (1902-

1906). 

 - Aumento de habitações populares (cortiços, estalagens, morro, casas de cômodo, etc). 

 - Processo de fixação de residências em áreas subjacentes ao centro da cidade. 

Metodologia: 

 A aula se iniciará com uma contextualização feita pelo professor, de forma oral, acerca 

da Reforma Urbana de Pereira Passos e seus objetivos. Tal reforma, por sua vez, não apenas 

visava melhorar o aspecto urbano e sanitário da cidade, mas também possuía uma finalidade 

civilizatória e de modernização. Ou seja, também pretendia-se transformar a área central do Rio 

de Janeiro segundo os padrões estéticos europeus, com ruas largas e meio de transporte, por 

exemplo. Ao mesmo tempo, era uma reforma excludente do ponto de vista social. Na medida 

em que grupos menos favorecidos não faziam parte desse projeto, pois a sua grande maioria 

que morava em habitações populares (estalagens, cortiços e casas de cômodo) foram destituídos 

de suas residências que não estavam enquadradas no projeto de embelezamento. E por 

consequência buscaram residências em locais mais afastados do centro, das principais ruas, 

como nos morros e em outros bairros no subúrbio.   

Dito isso, o professor poderá apresentar fotografias selecionadas para essa aula e seu 

respectivo contexto de produção. Ou seja, mencionar tanto a época, como o assunto que elas se 

referem. Nesse caso, através das fotografias perceber o que precisou ser feito para construir a 

Avenida Salvador de Sá. Ou seja, desapropriações e demolições de residências e 

estabelecimentos comerciais, modificações que se apresentam nas fotografias.  

Na Imagem A identificam-se alguns imóveis residenciais na Rua Dona Julia que seriam 

demolidos para a construção da Avenida. Esses imóveis aparentam ser antigos casarões, nos 

quais as pessoas alugavam cômodos para morar. Portanto, era considerado uma habitação 

coletiva, assim como os cortiços e estalagens, que não faziam parte do projeto de 

embelezamento da cidade nessa reforma. Além disso, nessa imagem também estão registradas 

algumas pessoas na frente desses imóveis, em sua maioria crianças, de forma posada para a 

fotografia. 

As Imagens B e C, ambas na Rua Frei Caneca, possuem uma semelhança. Além de 

também registrarem imóveis residenciais a serem desapropriados para a construção da Avenida, 
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nessas fotografias o fotógrafo também registrou a existência de estabelecimentos comerciais, o 

“Armazém do Valente” e a “Lavanderia a Vapor Confiança”, e que consequentemente, seus 

donos ficariam sem a sua fonte de renda. Nessas imagens também se identifica algumas pessoas 

passando pela rua, o que confere a uma noção de movimento na vida urbana do local, que teria 

sua dinâmica afetada pela construção da avenida. 

E por último, a Imagem D registra a Vila Operária da que fora construída pela prefeitura 

na Avenida Salvador de Sá. No ângulo escolhido pelo fotógrafo observa-se a Vila de cima para 

baixo, e devido à sua inclinação, comtempla a fachada e o lado esquerdo do prédio. Mesmo 

assim, consegue-se identificar algumas pessoas em frente ao prédio, mesmo em tamanho 

pequeno, devido ao posicionamento do fotógrafo. Assim, a partir dessa imagem, o professor 

poderá contextualizar a construção da “Vila Operária” Salvador de Sá e problematizar as 

questões que envolvem a política habitacional nessa época. 

Na próxima etapa será feita a análise das imagens juntamente com os alunos. Tendo em 

vista, os elementos que constituem a imagem e as escolhas do fotógrafo para compor o assunto 

de suas fotografias. 

Os documentos escritos, Anexos 6 e 7, são reportagens datas de 2013 e 2015, 

respectivamente, situadas no site do jornal “O Globo”. Em ambas as reportagens apresentam o 

estado de má conservação do imóvel “Vila Operária Salvador de Sá” no período em que foram 

escritas. As reportagens expressam a preocupação dos moradores com esse estado de 

conservação, e o reconhecimento do prédio como patrimônio da cidade, bem como a sua 

conservação. 

Finalizando, o professor entregará aos alunos, em folha impressa, as reportagens 

contemporâneas selecionadas para essa aula (“Reportagem A” e “Reportagem B”), nas quais 

são abordados o precário estado atual do imóvel da “Vila Operária Salvador de Sá”. Com isso, 

o professor estimulará os alunos a refletir sobre o precário estado atual do prédio e como a 

manutenção de sua existência é importante para a memória e a história da região. 

Recursos Didáticos:  

. Livro didático. 

. Equipamento para exibição das imagens e mapa (televisão ou data show e 

computador). 
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. Mapa atual da região central do Rio de Janeiro, com destaque para a Avenida Salvador 

de Sá. 

. Folha contendo as reportagens selecionadas impressas. 

Avaliação:  

 A partir das fotografias e reportagens demonstradas e discutidas na aula, será solicitado 

aos alunos a elaboração de um texto argumentativo (mínimo 20 linhas), que poderá ser feito em 

dupla (divisão que poderá ser feita pelo professor ou pelos alunos). 

 Nesse texto, os alunos devem mencionar a historicidade da região, destacando o período 

da Reforma Urbana (1902 - 1906), a construção da Avenida Salvador de Sá, e a consequente 

construção da “Vila Operária Salvador de Sá”.  

Os alunos também deverão propor soluções para o precário estado atual do prédio e para 

o projeto de reforma, destacando a importância desse edifício para a história e memória da 

região. 
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Materiais selecionados: 

Mapa 2: mapa atual da região central do Rio de Janeiro, com destaque para a Avenida 

Salvador de Sá. 
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Figura 9 – Rua Dona Júlia – Prédios a serem desapropriados e demolidos para abertura da 

Avenida Salvador de Sá. Há numeração, escrita na foto, dos prédios a serem desapropriados. 

Eles são: 55A, 57, 59, 61-63, 65, 67 (os números podem ser vistos no negativo), sd. 

 

Fontes: Portal Augusto Malta – Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – código: 

PDF/PAM/PC-0426.jpg 

(http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/rua-dona-julia-1) 

  

http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/rua-dona-julia-1
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Figura 10 – Rua Frei Caneca – Prédios a serem desapropriados para abertura da Avenida 

Salvador de Sá. Numeração dos prédios escrita na foto: nº 422, 420. Este último trata-se do 

estabelecimento Armazém do Valente - 1º barateiro, sd. 

 

Fonte: Portal Augusto Malta – Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – código: 

PDF/PAM/PC-0409.jpg 

(http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/rua-frei-caneca-13) 

  

http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/rua-frei-caneca-13
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Figura 11 – Rua Frei Caneca. Prédios a serem desapropriados para abertura da Avenida 

Salvador de Sá. Há numeração dos prédios escrita na foto: nº 180, 178, 176, 174, 172. Este 

último trata-se do estabelecimento: Lavanderia a Vapor Confiança, sd. 

 

Fonte: Portal Augusto Malta – Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – código: 

PDF/PAM/PC-0067.jpg 

(http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/rua-frei-caneca-20) 

  

http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/rua-frei-caneca-20
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Figura 12 – Casas Operárias - Av. Salvador de Sá, 1925. 

 

Fonte: Portal Augusto Malta – Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – código: 

PDF/AM/PC-0880.jpg 

(http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/aspectos-das-casas-operarias-da-avenida-salvador-

de-sa) 

 

Reportagem A: “Vila Operária se deteriora enquanto aguarda reforma” - 12/03/2013, 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/vila-operaria-se-deteriora-enquanto-aguarda-

reforma-7822680, Visualizado em: 01/11/2018. 

 

Reportagem B: “Má conservação da Vila Operária assusta defensores do patrimônio” - 

11/12/2015, Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ma-conservacao-da-vila-

operaria-assusta-defensores-do-patrimonio-18255611,Visualizado em: 01/11/2018. 

 

  

http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/aspectos-das-casas-operarias-da-avenida-salvador-de-sa
http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/aspectos-das-casas-operarias-da-avenida-salvador-de-sa
https://oglobo.globo.com/rio/vila-operaria-se-deteriora-enquanto-aguarda-reforma-7822680
https://oglobo.globo.com/rio/vila-operaria-se-deteriora-enquanto-aguarda-reforma-7822680
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ma-conservacao-da-vila-operaria-assusta-defensores-do-patrimonio-18255611
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ma-conservacao-da-vila-operaria-assusta-defensores-do-patrimonio-18255611
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PLANO DE AULA 3 

Nível de ensino: Ensino Médio 

Ano/Série: 3º ano 

Duração: 90 minutos 

Tema: Influência da Reforma Urbana (1902 - 1906) em anos posteriores na 1ª República (1889 

- 1930). 

Fonte selecionada: uma fotografia de Augusto Malta. 

Problema: Demonstrar no registro de Augusto Malta características da modernidade 

provenientes da Reforma Pereira Passos. 

Objetivo Geral:  

Compreender representação de valores da sociedade da época da Reforma Urbana (1902 

- 1906). 

Objetivos Específicos: 

. Identificar na fotografia de Augusto Malta elementos escolhidos para caracterizar a 

ideia de modernidade oriunda da Reforma Pereira Passos. 

. Relacionar a fotografia de 1928 com a Reforma Urbana (1902 - 1906). 

. Detectar na fotografia de Augusto Malta as classes sociais representadas na imagem e 

o lugar que ocupavam na sociedade. 

Conceitos/Noções:  

- Modernização. 

- Urbanização. 

- Progresso 

- Mobilidade social. 

Conteúdos:  

- República Oligárquica (1894 - 1930) 

- Reforma Urbana (Rio de Janeiro, administração do prefeito Pereira Passos (1902-

1906). 
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 - Gestão do prefeito Antônio da Silva Prado Júnior (1926 - 1930) 

Metodologia: 

 A aula se iniciará com uma contextualização sobre como a política se estruturou na 

Primeira República, ressaltando os aspectos excludentes dos direitos civis e políticos na 

Constituição de 1891, para relacionar com os grupos sociais representados na fotografia. 

Em seguida, explicar como a reforma urbana no Rio de Janeiro no início do século XX 

foi pensada com o intuito de tornar o Rio de Janeiro uma capital urbanizada e moderna – para 

estar parecida com as cidades europeias – e também fazer uma transformação para se destacar 

do que fora nos anos anteriores no período imperial. E destacar que, esse projeto acabou 

influenciando gestões públicas posteriores a esse período, como a do prefeito Prado Júnior 

(1926 - 1930), que exercia o seu mandato como prefeito na época do registro da fotografia 

selecionada. 

A imagem selecionada para essa aula, Anexo 2, trata-se da obra de calçamento da Rua 

da Alfândega, em 1928. Nessa fotografia Malta enquadra muitos elementos importantes. Malta 

confere à obra que está sendo realizada como assunto principal na imagem que queria retratar, 

enquadrando-a no centro da imagem chamando a atenção do olhar do observador, realizando 

um contraste com o antes e depois da transformação que estava ocorrendo na rua, a partir do 

primeiro plano de observação. As linhas de bonde e os estabelecimentos comerciais, também 

presentes na imagem, representam a modernidade que as obras urbanas traziam para a cidade. 

Além dos indivíduos que trabalham, Malta também insere na sua cena outros indivíduos que 

por ali passavam, que devido às suas vestimentas, eram pertencentes à classe média da 

sociedade. Interessante notar também que o fotógrafo registra esses indivíduos de forma não 

posada. Ou seja, tentou retratar o dia a dia na cidade com essa noção de movimento que também 

se refletia na própria sociedade, isto é, a cidade cada vez mais movimentada proporcionando 

meios para o desenvolvimento de uma vida pública aos indivíduos, além da vida privada. 

Na última etapa consistirá na apresentação da fotografia, mencionada anteriormente, 

pelo professor, no equipamento de exibição, contextualizando-a com a sua época de produção, 

a fim de iniciar a análise da imagem com alunos. A turma e o professor poderão fazer o uso de 

perguntas, como as propostas abaixo, para conduzir a análise: 

. Quais os elementos o fotógrafo escolheu para compor a fotografia? 

. Qual o provável intuito do fotógrafo ao atribuir uma legenda à imagem? 
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. De que forma o fotógrafo tentou representar a ocorrência de uma transformação no 

local que significasse para a época aspectos de modernidade? 

Assim, o professor conseguirá chamar a atenção dos alunos para marcas específicas 

dessa imagem, como por exemplo, os estabelecimentos comerciais que faziam parte dessa 

região, o específico público consumidor que frequentava os estabelecimentos da região, a noção 

de transição representada no calçamento que estava sendo feito, a fiação elétrica para geração 

de energia para os imóveis e os bondes, e a mistura nos estilos de vida público e privado dos 

indivíduos, que passaram a ter, através do ato de focalizar pessoas em movimento em suas 

atividades cotidianas, não caracterizando um retrato posado. 

Recursos Didáticos:  

. Livro didático. 

. Equipamento para exibição da imagem (televisão ou data show e computador). 

. Mapa atual da região central do Rio de Janeiro, com destaque para a Rua da Alfândega.  

Avaliação:  

 A avaliação será feita em formato de seminário a ser apresentado em uma data posterior 

à aula. 

 Os alunos serão divididos em três grupos. A divisão poderá ser feita pelo professor ou 

a partir da escolha dos alunos, bem como a escolha do tema de pesquisa. Todos os grupos 

deverão pesquisar e, apresentar o seu tema de forma livre. 

 O primeiro grupo será responsável por apresentar quais tipos de transformações 

ocorreram no período da 1ª República que foram caracterizadas na época como “modernidade”, 

e apontar possíveis benefícios e prejuízos dessas ações para a vida dos indivíduos. 

 O segundo e terceiro grupo, cada um, deverá analisar o comportamento e lugar social 

relativos aos grupos da sociedade representados na fotografia, respectivamente, a classe média 

e a classe baixa (mais pobres). 

O professor deverá solicitar também, para receber no final da apresentação, um resumo 

da pesquisa do tema de cada grupo de forma escrita. Identificado com o nome dos alunos 

componentes do grupo. 
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Materiais selecionados: 

Mapa 3 – mapa atual da região central do Rio de Janeiro, com destaque para a Rua da 

Alfândega. 
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Figura 13 – Calçamento da rua da Alfândega, 14/09/1928. 

 

Fonte: Instituto Moreira Salles – Brasiliana Fotográfica 

(http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/2751) 

 

 

  

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/2751
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que nos apoiemos sobre metodologias de análise, é preciso lembrar que não há 

uma “receita”, uma “fórmula” pronta que sirva para qualquer tipo de imagem e temas 

abordados. O que será importante, e mais significativo para os alunos é observar os detalhes da 

obra, e juntos, associar com a identidade e perfil do autor, para então, construir uma narrativa 

de análise, tendo em vista o que foi apresentado e/ou ocultado na imagem e seus possíveis 

propósitos. A análise, por sua vez, será variada de acordo com o olhar de cada observador, ou 

seja, conforme os paradigmas culturais que cada indivíduo carrega. Também dependerá do 

objetivo do professor ao utilizar certa imagem em uma determinada aula, para estar de acordo 

com os pressupostos, conceitos e temas da aula.  

Compreende-se que nem sempre será possível adotar imagens como fonte histórica nas 

aulas, como também aproveitar as imagens que estão presentes nos livros didáticos, devido a 

diversos motivos.9 Porém é de fundamental importância que os professores possuem a 

consciência de que uma imagem nunca é algo “inocente”. Adotar essa perspectiva em suas aulas 

de História é estimular os alunos a serem indivíduos críticos, que conseguem estabelecer 

relações com diferentes discursos e épocas e possam pensar e refletir historicamente. Esses atos 

devem ser um exercício contínuo na relação professor-aluno no cotidiano escolar, independente 

do conteúdo ministrado nas aulas. 

Embora a elaboração de uma narrativa e de uma análise sobre uma imagem seja 

individualizada, há a possibilidade de conhecer e compreender determinada sociedade, seu 

comportamento e códigos sociais/culturais através das imagens. O que representa uma 

vantagem para o ensino, pois é possível fazer o uso destas em aulas com temáticas variadas. 

A análise e propostas que constam nesse trabalho fazem parte do esforço de abrir 

caminho para que as imagens ganhem mais espaço na História e no Ensino de História, e assim, 

não continuar à margem e ser vista como ilustração ou o retrato do real. 

Incentivar os alunos a desenvolver um olhar crítico perante às imagens pode ultrapassar 

as fronteiras da sala de aula. É oferecer meios para que esses indivíduos desenvolvam 

autonomia crítica ao que lhes é apresentado, para que sejam questionadores de seu papel na 

sociedade e como determinados grupos se manifestam. Através do recurso das imagens, podem 

                                            
9 Alguns motivos: falta de tempo no planejamento escolar, tempo de duração das aulas da disciplina nas séries, 

falta de equipamento para exibição das imagens, dificuldade de impressão das imagens, não apoio da direção 

pedagógica para realizar esse tipo de atividade, etc. 
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identificar, problematizar e questionar, por exemplo, os usos que os veículos de imprensa fazem 

para sustentar os seus discursos. 
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