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Resumo 

O visível e o invisível, detalhes que gritam! - A Fotografia como vestígio do real 

fragmentado para o ensino da História, constitui tema do relatório do estágio desenvol-

vido na Escola Secundária de Mirandela, no ano letivo de 2018/2019, no decurso do 

qual a fotografia foi utilizada como ferramenta para a compreensão e análise do conhe-

cimento histórico.  

Manipularam o objeto fotográfico nas aulas, através da análise de imagens, da 

liberdade de escolha com base em critérios estéticos ou ainda, em última instância, 

quando fomos fotografar a cidade e os seus detalhes que gritam. Pudemos constatar que 

a fotografia foi assumida como um meio privilegiado, que forneceu aos alunos instru-

mentos para verem, refletirem, criticarem e criarem diferentes interpretações da Histó-

ria. No quadro das competências a desenvolver, pretendemos, também, fomentar a aqui-

sição de algumas competências cívicas válidas, na leitura do local onde os nossos estu-

dantes habitam e, ainda, estimular o espírito crítico sobre o mundo que os rodeia.  

A proliferação da fotografia, neste contexto preciso, apresenta-se como grande 

responsável pela reinvenção do ato de olhar e a ação que a funda, relaciona-se direta-

mente com o processo de recriação da construção da realidade histórica, através da pro-

jeção de esquemas mentais conscientes e críticos.  

 

 

Palavras-chave: História, narrativa fotográfica, fotografia, memória, percep-

ção visual. 
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Abstract 

 

The visible and invisible, screaming details! - Photography as a trace of the 

fragmented real in History is the report of the internship developed at Mirandela Sec-

ondary school of 2018/2019 academic year, in witch photography was used as a tool for 

the understanding and analysis of the historical knowledge.  

They manipulated the photographic object in class, through image analysis, 

freedom of choice based on aesthetic criteria or, ultimately, when we went to photo-

graph the city and its screaming details. We found that photography was, here, assumed 

as a privileged way to provided students tools to see, to reflect, to criticize and create 

different historical interpretations. Is also our intention to instigate the acquisition of 

some valid skills at the lecture of the place where they live and, also, stimulate a critical 

spirit of the world that surround them. 

The proliferation of photography, in this particular context, is presented as the 

major responsible for the reinvention of the act to look and the action that merges it. It 

is directly linked to the recreation process of the construction of the historical reality, 

through the projection of conscious mental schemes and critics. 

 

Keywords: History, photographic narrative, photography, memory, visual per-

ception. 
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Introdução 

Numa época em que a interdisciplinaridade surge como etapa a percorrer, pre-

tende-se, com este trabalho, demonstrar algumas implicações que a epistemologia da 

História tem no estabelecimento de princípios para a metodologia de ensino. A História 

tem muito a contar sobre o modo como o ser humano foi captando o real e, neste caso 

específico, como foi capaz de apreender, compreender e narrar a sua odisseia.  

É importante perceber como esta disciplina elabora o conhecimento e como po-

demos extrair o que nela há de singular, de forma a que a transmissão de conhecimentos 

seja o mais fiel possível ao factual e permita aos destinatários a compreensão das ferra-

mentas essenciais do método histórico. A maior pretensão deste estudo é a de fomentar 

a aquisição de instrumentos intelectuais, que o aluno possa aplicar ao presente. É, então, 

a garantia de sucesso da História no currículo escolar. Pretendemos contribuir para so-

lucionar algumas carências na abordagem didática da História contemporânea, contribu-

indo para o tratamento dos programas e seleção de conteúdos fotográficos associados à 

matéria lecionada.  

Ao utilizarmos a Fotografia como recurso didático somos capazes de identificar 

sentimentos de afetividade e memória e adivinhamos serem relativizadas as distâncias 

entre o saber científico e as próprias raízes identitárias. 

 

*************** 

 

Escrever um relatório constitui o momento crítico de uma investigação, quando 

compreendemos verdadeiramente a viabilidade do nosso estudo e começamos a adivi-

nhar conclusões a partir das leituras efetuadas sobre o tema e das experiências levadas a 

cabo em sala de aula. Nesse sentido, tendo em conta que o fotográfico e a sua relação 

documental com a didática da História é a base desta investigação, não excluí leituras 

que já havia realizado em outros momentos académicos, leituras que incidem mais so-

bre o plano da imagem, da estética da fotografia contemporânea e questões de identida-

de e alteridade, que considero também relevantes para este trabalho. 
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A este estudo prévio, ancorei novas pesquisas bibliográficas, que se adequaram 

mais formalmente ao tema proposto. Por conseguinte, foi realizada uma pesquisa recor-

rendo às palavras-chave fotografia, documento fotográfico, fotojornalismo, ensino da 

história, metodologias de ensino, currículo e metas curriculares no ensino de história, 

tendo sido uma pesquisa promissora na medida em que foram encontrados diversos tra-

balhos académicos conducentes ao grau de mestre, sobre a questão do ensino com re-

curso à imagem fixa ou em movimento, como instrumento de trabalho em contexto de 

aula. Foram encontrados, também, alguns livros sobre semiótica e ainda algumas cole-

tâneas de textos de encontros sobre fotografia.  

Quando se trata de fotografia, autores como Roland Barthes, Susan Sontag, Mar-

tine Joly, Walter Benjamin, Philippe Dubois, Sérgio Mah, Erwin Panofsky, Juan Vigil, 

Rudolf Arnheim, Joan Fontecuberta são incontornáveis por terem produzido obras uni-

versais, fulcrais e objetivas; contudo, não deveremos relegar para segundo plano autores 

nacionais como Bernardo Pinto de Almeida, Margarida Medeiros, Gérard Castello-

Lopes ou António Barreto, ou esquecer os inúmeros estudos realizados pelos investiga-

dores das nossas instituições universitárias e que, por serem tão numerosos, a sua leitura 

foi preterida. 

Relativamente ao ensino da História, é importante destacar a leitura de docu-

mentos oficiais do Ministério da Educação, como o Programa de História – Plano de 

organização do ensino-aprendizagem, o Currículo Nacional do Ensino Básico. Compe-

tências Essenciais/Competências Específicas da História, e ainda as Metas de Aprendi-

zagem 3.º ciclo do Ensino Básico/História, fundamentais para a análise do panorama do 

ensino da História. 

Da relação entre estes dois paradigmas nasce o presente trabalho, sendo impor-

tante salientar as obras de Boris Kossoy, que exploram profusamente a relação da foto-

grafia com a História, pois o estudo das imagens fotográficas não dispensa o contexto 

da sua produção e, nesse sentido, a autoria das mesmas faz também parte do processo de 

investigação, uma vez que o fotógrafo no momento em que capta a realidade também 

está a agir como filtro cultural e participa do processo de representação. De forma redu-

tora, saliento ainda a análise que ele faz da sociedade contemporânea, ao observar que 
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esta se alicerçou em aspetos visuais, considerando erroneamente a imagem fotográfica 

como expressão de veracidade e de autenticidade, pois cada indivíduo terá uma leitura 

diferente da mesma imagem, de acordo com a sua bagagem cultural e simbólica.  

Após a análise das obras acima referidas, pudemos concluir que existem ques-

tões comuns em todas elas. Um tema que é abordado por grande parte dos investigado-

res aqui referido, prende-se com a educação do olhar, com a dicotomia presen-

ça/ausência no documento fotográfico e, ainda, com a autenticidade dos factos presentes 

nesse documento, questionando muitas vezes as possibilidades deste enquanto docu-

mento histórico. Toda a bibliografia aqui apresentada é bastante relevante para a presen-

te investigação, uma vez que nos dá a conhecer alguns estudos realizados nesta área e as 

suas linhas orientadoras, mas também nos permite colocar novas questões de partida ou, 

no mínimo, atingir novas respostas, que sejam um contributo válido para o ensino da 

História e as estratégias didáticas aplicadas no mesmo. 

O presente trabalho encontra-se dividido em duas partes: na primeira será feito 

um enquadramento teórico do tema, a segunda incidirá sobre o objeto de investigação. 

Abordaremos, assim, alguns conceitos determinantes quando falamos de Fotografia 

enquanto documento histórico – memória, identidade, alteridade, didática da história e 

consciência histórica – que foram essenciais ao desenvolvimento do projeto didático 

que constitui o estudo de caso do presente relatório. Ainda nesta parte, foi feita uma 

análise no que respeita ao papel dos professores e dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem, destacando a importância do desenvolvimento de experiências didáticas 

conducentes à mobilização de conhecimentos efetivos que facilitem a consolidação dos 

conteúdos programáticos de forma crítica. Deveremos, ainda, ressalvar que os alunos 

foram sujeitos dinâmicos no processo de aprendizagem, uma vez que foram motivados 

através de situações significativas ligadas ao seu contexto social e pessoal. A segunda 

parte deste trabalho é constituída pelo estudo de caso aplicado na Escola Secundária de 

Mirandela, a uma turma de 9.º ano, ao longo do ano letivo 2018/2019. 
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Questões de Partida 

 
A investigação que se pretende elaborar gira em torno de uma confluência de in-

teresses que agregam, como já foi referido na introdução, a Fotografia, a História e a 

Didática da História. Esta investigação tridimensional confronta-nos com uma soma de 

abordagens, linguagens e metodologias diversas. 

A necessidade de conhecer a fotografia para fazer dela um instrumento didático 

com valor no ensino da História é o ponto de partida para reflexões mais alargadas que 

questionam ou afirmam o seu potencial.  

- Que referências teóricas existem que nos permitem entender a fotografia en-

quanto fonte histórica? 

- Que tipo de recomendação deveremos atender quando pretendemos utilizar a fo-

tografia como recurso na aula de História? 

- Qual é a posição dos docentes relativamente à questão: A fotografia é realmente 

ajuizada como um recurso didático pertinente?  

- Os alunos aprendem mais e melhor com recurso à fotografia? 

- Que tipo de competências desenvolvem? 

- Será a fotografia um desbloqueador ao serviço da afirmação de um pensamento 

crítico? 

- De que forma os documentos fotográficos são analisados em contexto de aula? 

Uma vez que o objetivo primordial deste estudo é contribuir para um maior co-

nhecimento da influência da fotografia para a aprendizagem crítica de conteúdos histó-

ricos, não podemos excluir desta primeira análise os objetivos que pretendemos alcançar 

com a presente investigação, sendo importante delinear uma metodologia concreta que 

nos permita traçar uma base mais complexa e sólida. 

 

Objetivos 

A fotografia propicia a compreensão de aspetos da vida, dos relacionamentos e 

da realidade, sendo uma forma de conhecimento do mundo imediato, concreto e intuiti-

vo.  
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Historicamente, a arte na educação possuía um perfil de recreação e de desen-

volvimento emotivo e motor. Hoje, está em processo de rupturas e transformações, exi-

gindo das políticas educacionais e dos cursos de formação, um comprometimento com 

aspetos cognitivos, sensíveis e culturais. 

 

“À clássica “educação da inteligência” e à inovadora “educação da sensibili-

dade” é dada relevância tanto quanto possível equitativa. A educação actual 

não poderá ser confundida nem comparada à tradicional forma de educar. Já 

não se visa apenas transformar a criança num ser inteligente, sem imperfei-

ções ao nível do raciocínio lógico, mas, muito para além disso, pretende-se 

hoje um desenvolvimento estável e harmonioso do indivíduo como um ser to-

tal. Neste ser total há que considerar o desenvolvimento biopsicossocial em 

que incluímos o desenvolvimento de novas aptidões como a capacidade de 

adaptação ao meio e de relação com os outros.” (Valente; Lourenço, 1999) 

 
Esta prática contribui para o desenvolvimento da literacia cultural.  

 

“Cultural literacy is a new pedagogical proposal which we have developed 

over the last 25 years through our sustained cultural collaborations with 

communities we have lived within. It aims to enable people to understand 

their own complex and contradictory cultural histories and identities, howev-

er erased. In dialogue with others, they learn how to use and practice their 

expressive and creative languages to acquire communication, mediation, sol-

idarity-building and cooperative skills. (…) Cultural literacy uses the arts to 

transform the subjective effects of poverty and exclusion into learning and 

practice of democracy.” (Cohen; Souza, 2003, pp. 74)1 

 

Através da criação de estratégias e metodologias específicas – de acordo com o 

contexto, os referenciais culturais, as linguagens artísticas – os educadores atuam como 

mediadores, facilitadores, estimuladores, orientadores e parceiros na construção de ex-

periências educativas significativas para o público participante. Por meio de atividades 

																																																													
1 http://portal.unesco.org/culture/en/files/27030/11164964493artisticeduc-web.pdf/artisticeduc-web.pdf 
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nas quais tanto o educador como os educandos ampliam os seus conhecimentos e 

aprendem a conviver com as suas semelhanças e diferenças. 

Os métodos pedagógicos que melhor se adaptam a esta prática posicionam-se 

nas teorias construtivistas da aprendizagem. O construtivismo tem as suas raízes na filo-

sofia, na psicologia, na sociologia, na antropologia e na educação. As pesquisas de 

Dewey, Montessori, Piaget, Bruner, Vigotsky, Rodgers, entre outros, representam os 

alicerces dos trabalhos posteriores relativos à teoria construtivista da aprendizagem – o 

novo paradigma baseado na abordagem cognitivista da educação2. Ou seja, quem 

aprende constrói o seu próprio conhecimento, tendo como base a interação com o seu 

meio envolvente, com experiências concretas, através da solução de problemas. 

Este projeto pretende desenvolver práticas de educação que envolvam o atuar, o 

pensar e o sentir, deseja-se que se desenvolva um trabalho coletivo entre pares, com 

efeitos multiplicadores, capaz de integrar a criatividade, a autonomia, a sensibilidade, o 

pensamento crítico e a formação da literacia histórica. O aluno deverá então: 

- Ser sensível às necessidades, expectativas, motivações e interesses espe-

cíficos de cada indivíduo. 

- Valorizar as expressões artísticas, neste caso a Fotografia enquanto ele-

mento integrante da formação humana. 

- Proporcionar o contato com diferentes formas de expressão, permitindo a 

descoberta e o desenvolvimento de interesses e aptidões; 

- Promover o envolvimento da população jovem local através da participa-

ção na construção de uma memória histórica e coletiva. 

 

Metodologia 

Será pertinente compreender e desconstruir a complexidade da relação transver-

sal entre História e Fotografia (através da didática). Nesse sentido, a aproximação entre 

estas duas substâncias, Didática da História e Fotografia, e a análise de bibliografia refe-

rente ao tema, identificam com maior preciosismo algumas perspetivas quanto à utiliza-

ção da fotografia como recurso didático. 
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O segundo objetivo visa analisar a importância atribuída à fotografia enquanto 

recurso didático, à luz do Programa da disciplina de História de 9.º ano e dos respetivos 

manuais, de forma a delinear a índole das sugestões de trabalho em torno da fotografia e 

de que forma poderemos ser mais assertivos, no sentido de despertar sensibilidades, um 

pensamento crítico e criativo, mas também e, acima de tudo, facilitar a aquisição de 

conceitos e a formulação de juízos. Como tal, ao trabalharmos com os nossos alunos as 

possibilidades de análise e os diferentes pontos de vista presentes numa fotografia, aca-

bamos por estipular uma série de questões sobre este documento. Questões estas essen-

ciais à aproximação do verdadeiro significado da fotografia, sendo que ao enriquecer-

mos o conhecimento do aluno, através da recolha e explanação de saberes presentes no 

documento fotográfico, providenciamos-lhe as ferramentas necessárias para que se torne 

um cidadão muito mais atento ao mundo que o rodeia. De que forma é possível operaci-

onalizar a função descritiva, narrativa e simbólica da fotografia é a grande questão que 

se coloca. Uma vez que a análise da fotografia não se rege por um conjunto exato de 

procedimentos, nem por um padrão dito universal e, portanto, foram criadas aqui algu-

mas ferramentas necessárias. 

A partir da ideia de que ancoramos a leitura das imagens na informações e co-

nhecimentos que já possuímos previamente, cada um de nós faz leituras diferentes das 

imagens, ou seja, deveremos ter em atenção as ideias prévias dos alunos e, nesse senti-

do, a função narrativa e descritiva das fotografias foi muito importante e necessária, 

para a compreensão das ideias presentes nas mesmas. 

Os alunos foram convidados a participar diretamente no processo de pesquisa, 

recolha e escolha das imagens e, ainda, foram desafiados a fotografar, a enquadrar. Isto 

facilitou o desempenho do trabalho e acentuou o empenho dos alunos, pois quando en-

tenderam que podem ser feitas inúmeras leituras de uma fotografia e que o campo de 

respostas é também alargado, começaram a estar mais confiantes nas suas capacidades. 

Por fim, foi conveniente comparar e avaliar os processos de aprendizagem, com 

e sem recurso constante ao fotográfico, através da construção de matrizes de aprendiza-

gem que permitem avaliar o processo educativo e, principalmente, compreender a pos-

tura crítica dos alunos face à História. Logo para além do trabalho de pesquisa e análise 
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bibliográfica, o presente trabalho implicará também a realização de um estudo de caso 

que contribua para o desenvolvimento de novos processos e documentos didáticos signi-

ficativos para o ensino da História. 

 

Fontes a utilizar: 

- Documentos que regulam o sistema de ensino em Portugal; 

- Documentos que regulam o ensino da História, no ensino básico e secun-

dário; 

- Fontes documentais – manuais escolares e outros materiais de apoio, para 

compreender as sugestões apresentadas pelos autores em relação à Foto-

grafia como recurso educativo; 

- Hemeroteca Digital – pesquisa em jornais e periódicos; 

- Oralidade e entrevistas: Alunos; 
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1. Enquadramento teórico 
 

1.1. O paradigma da Sociedade do Espetáculo 
 
A sociedade do espetáculo é um conceito desenvolvido por Guy Debord (De-

bord, 2012), que carateriza desta forma crua e direta a Pós-modernidade. Quando liga-

mos a televisão, frequentemente somos assaltados por imagens de pessoas, exploradas 

emocionalmente até ao limite, e o seu sofrimento é espetacularizado de todos os ângu-

los, cabendo a nós ser os analistas assertivos desse anonimato mediático. 

A espetacularização é uma constante nos meios de comunicação, e é esta que 

sustenta os níveis de audiências. Debord considera que para contrariar esta situação e 

para criticar o sistema que a gerou é necessária a criação daquilo a que chamou “Situa-

ções significativas”.  

Mas o que provocou esta mediatização? Para o autor, o capitalismo é o grande 

problema da sociedade, uma vez que este promove a alienação que, segundo Marx, se 

representa no fetichismo da mercadoria. Por isso, ele considera tão relevante esta crítica 

contra a presença de imagens na sociedade, que só nos conduzem à passividade, à alie-

nação e, consequentemente, à perpetuação do capitalismo como estrutura social e sim-

bólica. 

O natural e o autêntico tornaram-se ilusão, e as relações sociais não são verda-

deiras, são apenas aparências, mediadas por imagens, “Tudo o que era vivido direta-

mente tornou-se representação” (Debord 2012: 13). O espetáculo de Debord, baseado na 

aparência, só mostra o que alicia, o que vai despertar no público desejos de consumo, o 

que no fundo vai fazer com que o espetador alienado seja facilmente moldado e se torne 

um potencial consumidor, “o que aparece é bom, o que é bom aparece” (Debord, 2012: 

16-17) Num segundo apontamento, este autor procura desenvolver a ideia de star sys-

tem na política, onde é enfatizada a questão do “parecer”, simulado ou dissimulado, pois 

é esta aparência que vai atrair a contemplação pública e fazer com que a “mercadoria” 

seja aceite, vemos mais uma vez a imagem colocada ao serviço do capitalismo. 

Mas qual a importância de abordar tão pertinentemente Guy Debord e a sua So-

ciedade do Espectáculo? Jean Baudrillard contribuiu para responder a esta questão: para 
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ele, na sociedade de consumo, o corpo tornou-se o mais belo objeto, uma forma de sal-

vação que se tornou alvo de obsessões, uma vez que o corpo é uma construção pessoal, 

passível de ser manipulado conforme os desejos do indivíduo. (Baudrillard, 1991). A 

obra de Debord denuncia a postura acrítica que o ser humano adotou perante o uso da 

imagem, sendo por isso, o objetivo deste trabalho promover um despertar desse sentido 

analítico em relação à fotografia, como instrumento para garantir a construção de uma 

consciência e pensamento históricos. Por isso, a aproximação da História à fotografia 

surge pela afinidade no tipo de linguagem, visto que a fotografia é propícia à reinvenção 

de papéis, mas também porque tanto a História como a fotografia são criações da cultu-

ra humana e servem-se uma da outra com o íntimo objetivo de reinterpretar o mundo. 

  
1.2. A importância histórica da fotografia ou a importância da foto-

grafia para a História? 

 
Somos compulsoriamente seduzidos pelo fotográfico, refiro a palavra compulsó-

rio num sentido inato, guardamos fotografias em caixas, arquivamo-las em álbuns físi-

cos e mais recentemente digitais, configuramo-las nas nossas paredes e secretárias em 

atos sacralizantes, são uma presença assídua nas nossas rotinas diárias e no nosso ima-

ginário. Estas são, mais ou menos, as primeiras formas de encontrar um vínculo que 

considero incontornável, que nos faz odiar ou olhar para imagens fotográficas. Isto é, 

sumariamente, aquilo a que Roland Barthes se refere ao submeter a “medida do saber 

fotográfico” (Barthes, 1981: 23) a uma relação com o espetador, que ele afirma vinca-

damente sermos todos nós, sempre que vemos jornais, arquivos, livros, álbuns. 

Ver, ou melhor, olhar para fotografias, é desejar conhecer a sua história e a dos 

seus protagonistas, é aspirar deambular sobre esse abismo temporal, que fixa a impor-

tância do tempo, do antes e do depois, do quem e do onde, entre verdades e mentiras, 

“Tempo, imagem, lugar, são fixados numa fracção de segundos para a eternidade. É o 

grande documento válido do nosso tempo”. (Vigil, 2006: 19) 

Segundo Susan Sontag, o ato fotográfico faz com que o fotografado se torne par-

te de um sistema de informação, “a exploração e duplicação fotográfica do mundo 
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fragmentam a continuidade e acumulam as peças num arquivo interminável, possibili-

tando assim um controlo que era inimaginável no anterior sistema de registo de infor-

mação: a escrita” (Sontag, 1986: 138). Este sistema acaba por se conciliar com esque-

mas descritivos e de armazenamento, que vão desde métodos informais como os já refe-

ridos álbuns familiares, até métodos mais meticulosos e obstinados de arquivos institu-

cionais. 

A fotografia constitui um ato figurativo icónico que, como tal, deve ser compre-

endido dentro das circunstâncias que a produziram, mas também enquanto documento, 

prova e linguagem. Trata-se do imediato fixado em imagem, contudo não se restringe ao 

mero momento da captura, uma vez que inclui o ato da sua recepção e interpretação, 

não sendo de todo possível dissociá-lo do seu axioma, daí o caráter polissémico da foto-

grafia. Talvez por isso possamos considerar a fotografia muito mais eloquente do que a 

palavra, facto que justifica a importância da sua análise documental. Contudo, o descu-

ramento da importância do registo informacional sobre o conteúdo imagético tem-se 

revelado um problema aquando o tratamento das imagens. 

Autores incontornáveis como Walter Benjamin, Martine Joly, Susan Sontag, 

Catherine Saouter, Roland Barthes e tantos outros relevantes a este estudo, compreen-

dem a fotografia como uma produção visual que surge a partir de um processo de signi-

ficação, num contexto comunicativo.  

A fotografia proporcionou a todos a oportunidade de fixar a sua efemeridade e 

individualidade numa imagem, algo que antes era apenas digno de uma elite. Isto pro-

vocou profundas transformações sociais na construção da memória individual e coleti-

va.  

Desde o seu aparecimento, a fotografia foi objeto de diversas discussões. A prin-

cipal diz respeito à sua aproximação às outras artes. Partindo da retratística fiel e da 

prova documental até à manipulação do olhar, a fotografia povoa o imaginário coletivo, 

inspirando teóricos, filósofos e artistas. É relevante lembrar as reflexões de Dubois so-

bre a crise de identidade que assolou o nascimento da fotografia: tratava-se de arte, ci-

ência ou, mais simplesmente, de um instrumento ao serviço destas como afirmou Bau-

delaire? (Dubois, 1997)  
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Esta visão reducionista foi, contudo, sendo alterada ao longo do século XX, e a 

fotografia passou a ser vista enquanto elemento construtor da realidade, devido à sua 

semelhança com o referente.  

As possibilidades fotográficas são praticamente inesgotáveis, e o gesto fotográ-

fico desmente todo o idealismo e realismo. As fotografias são omnipresentes, conceitos 

programados, que abrem ao observador visões do mundo. Esta, contudo, não passa de 

uma visão ingénua, uma vez que a fotografia preserva o efémero, o inacessível, o aqui e 

agora que deixou o presente para ser categorizado como passado (Sontag, 2009). 

 A fotografia justifica e compensa precisamente a nossa relação precária com o 

passado, como afirmou Susan Sontag no seu livro Ensaios sobre a Fotografia (Sontag, 

2009). Para a autora, a fotografia é ainda a valorização do que vale a pena ser observa-

do, funcionando como uma antologia de imagens do mundo, como uma catalogação 

burocrática deste, pois o fotógrafo não intervém fisicamente no acontecimento, mas ao 

usar a câmara participa dele, captando a realidade e impondo ao mundo uma interpreta-

ção dessa mesma realidade. 

Ao contrário da pintura onde deciframos ideias, na fotografia deciframos concei-

tos. O fascínio desta reside na revelação da beleza do pensamento conceptual abstrato. 

Apesar do caráter simbólico, da transposição bidimensional de um mundo tridimensio-

nal e da transposição bicolor do preto/branco de um mundo colorido, há algo concreto, 

o momento real, o alguém que esteve diante da objetiva. Podemos assim evidenciar a 

fotografia enquanto índice, como referiu Barthes (Barthes, 2006), por ser referência de 

algo que existiu (a imagem “foto” torna-se inseparável do ato que a fundou).  

É certo que a especificidade técnica da fotografia enquanto meio de representa-

ção objetiva da realidade não pode ser negada, também é certo que é essa validação do 

real que a distingue, precisamente, das outras artes. Porém, é importante não esquecer as 

opiniões opostas a esta perspetiva, de críticos como Rudolf Arnheim (Arnheim, 1995) e 

Erwin Panofsky (Panofsky, 1993), sendo que para eles a representação do real é o refle-

xo de uma realidade individual e da intenção subjetiva do autor.  

Arnheim, em particular, defende que a representação de um objeto depende fun-

damentalmente do ângulo escolhido pelo fotógrafo, sendo que este ângulo vai modelar o 
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enquadramento e a distância que temos em relação ao objeto fotografado. Quanto a Pa-

nofsky, e apesar de este não se debruçar objetivamente numa análise sobre o ato foto-

gráfico, podemos analisar uma opinião similar no que respeita à representação e à noção 

de perspetiva, uma vez que esta nos transmite uma objetivação da realidade, mas, por 

outro lado, nos confronta com uma dimensão subjetiva, pois será sempre uma interpre-

tação do mundo sob o olhar de outro. Através do mimetismo patente na sua linguagem, 

a fotografia reproduz com retidão a realidade ou pelo menos uma aparência da realida-

de, num processo de seleção arbitrário que vai filtrando tudo o que é captado. Para o 

autor, o conhecimento sobre uma imagem (que pode ser aplicável à fotografia), proces-

sa-se em três níveis: o pré-iconográfico, o iconográfico e, por fim, o iconológico.  

No primeiro nível vamos ao encontro da descrição dos elementos presentes na 

fotografia, contudo, o ponto mais envolvente incide sobre o verdadeiro significado da 

fotografia, ao enquadrá-la contextualmente através do escrutínio dos objetos retratados. 

O nível pré-iconográfico é alcançado quando recolhemos informações a partir de “re-

presentações de objetos naturais (…) e pela percepção de tais qualidades expressivas 

como um gesto ou a pose de uma personagem” (Tradução da Autora. Panofsky, 1955: 

28). Já o nível iconográfico distingue-se do anterior, no sentido em que passa a haver 

uma descrição do acontecimento retratado associada a conceitos, no nosso caso de natu-

reza histórica. No último nível, através da observação da imagem, conseguimos recupe-

rar a informação acrescentando-lhe o nosso conhecimento daquilo que é retratado e até 

do próprio contexto, assumindo um registo mais direcionado à interpretação do que à 

descrição. A grande diferença dos níveis apresentados por Panofsky é que a iconografia 

se prende com a descrição e a iconologia com a interpretação. 

Desta forma, a arte fundamentada cada vez mais na utilização de recursos elec-

trónicos de representação do real aprofundou as suas intenções de manipulação do tem-

po e a criação de ficções que sustentam um discurso poético, diluindo distinções entre 

arte e vida. Se é incontestável que a fotografia capta o real e nos dá uma prova incontor-

nável de que algo aconteceu, não podemos deixar de ter em conta até que ponto esta não 

deixa de ser uma realidade explorada e manipulada pelo fotógrafo. E apesar de a foto-
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grafia estar associada à noção de veracidade, qualquer fotógrafo tem de enfrentar os 

imperativos do gosto e da sua consciência do real, 

 
“Ao decidirem como deverá ser uma imagem, ao optarem por uma determi-

nada exposição, os fotógrafos impõem sempre normas aos temas que fotogra-

fam. Embora, num certo sentido, a câmara não só interprete, mas capte de 

facto a realidade, as fotografias são tanto uma interpretação do mundo como 

as pinturas ou desenhos.” (Sontag, 2012: 15) 

  
 A fotografia exige uma presença, o estar lá, mesmo sabendo que o objeto ex-

posto nunca mais se repetirá existencialmente, e sobre isto Susan Sontag escreveu: “as 

fotografias proporcionam a posse imaginária de um passado irreal” (Sontag, 2012: 17). 

A autora refere ainda que “Quando o acontecimento tiver acabado, a fotografia ainda 

existirá, o que confere ao acontecimento uma espécie de imortalidade…” (Sontag, 2012: 

20). Fotografar, segundo a autora, é ter um papel ativo na mutabilidade das coisas, pois 

ao fotografarmos um determinado momento, estamos a escolher fixá-lo, testemunhando 

a dissolução do tempo. Assim, “uma fotografia é simultaneamente uma pseudopresença 

e um signo de ausência” (Sontag, 2012: 24). Este paradoxo de uma presença ausente, da 

anulação do passado no ato de o preservar, acaba por transformar “o presente em passa-

do e o passado em memória” (Sontag, 2012: 81).  

A fotografia enquanto documentação acaba por assumir uma presença parado-

xalmente ausente visto que torna permanentemente visível num tempo presente, uma 

ação ocorrida no passado, ou seja, numa dimensão temporal ausente. É, portanto, uma 

vontade de transparência, que vai impelir uma incessante inclusão entre o tempo presen-

te e o passado, que confirmará a importância deste confronto entre História e fotografia. 

 

1.3. A fotografia como fonte histórica: problemas, potencialidades e 

desafios 
 

As imagens existem como um dos vestígios mais antigos da Humanidade. No 

decorrer dos séculos, a sociedade foi desenvolvendo formas distintas de produzir ima-
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gens. Nasceu, assim, a fotografia, fruto do advento tecnológico e das novas técnicas 

mecânicas de produção de imagem do século XIX. A fotografia representa e simboliza, 

pois mostra somente o visível e simboliza-o, na medida em que uma fotografia assume 

um significado específico para quem a produziu; porém, será sempre uma interpretação, 

susceptível de diversas explicações. 

A fotografia constitui uma pertinente fonte histórica, por permitir uma observa-

ção cuidadosa e pormenorizada de hipotéticas rupturas ou contiguidades em ambientes 

sociais, culturais ou mais obviamente espaciais, em época distintas.  

No século XIX, a fotografia era encarada como uma oportunidade democrática 

de perpetuar a imagem pública; contudo, eram preteridas como documento, possuindo 

apenas um valor ilustrativo ou testemunhal. Era assumida, em suma, como um docu-

mento acessório à construção de narrativas, sendo a sua autenticidade corroborada sem-

pre por documentos escritos que propagavam a imagem ou simplesmente a desqualifi-

cavam (Pinksy; De Luca, 2011: 37). 

Lucien Febvre viria contrariar esta visão, ao afirmar que a História não tem ne-

cessariamente de ser reconstituída apenas a partir de documentos escritos, “A história 

faz-se de documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-se 

sem documento escritos, quando não existem.” (Febvre, 1949: 428 apud Le Goff, 2003: 

530). Isto porque, ao interpretar o passado em fontes iconográficas, o historiador vê 

implicados os sinais subjetivos e as suas relações com outras fontes históricas, “O arte-

facto fotográfico, através da matéria (que lhe dá corpo) e de sua expressão (o registo 

visual nele contido), constitui uma fonte histórica.” (Kossoy, 2014: 49) 

Pela sua invocação sentimentalista, há opiniões que contestam a sua validade pa-

ra uma análise histórica concisa, especialmente quando não acompanhadas de texto. 

Porém, é necessário contrariar esta visão reducionista, pois implícita à sua caraterística 

imagética, para além da emoção, ela é reveladora de informações, que nos permitem 

entender, de forma muito clara, situações, fazer uma descrição com pormenor de uma 

paisagem, objetos ou pessoas, permite-nos, em última instância, um lembrar compulsó-

rio e nada consciente. Por isso mesmo, quando pesquisamos historicamente uma foto-

grafia é consideravelmente mais expressiva do que alguns documentos escritos.  
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“Toda a fotografia tem atrás de si uma história. Olhar para uma fotografia do 

passado e refletir sobre a trajetória por ela percorrida é situá-la em pelo me-

nos três estágios bem definidos que marcaram a sua existência. Em primeiro 

lugar houve uma intenção para que ela existisse; esta pode ter partido do pró-

prio fotógrafo que se viu motivado a registar determinado tema do real ou de 

um terceiro que o incumbiu para a tarefa. Em decorrência desta intenção teve 

lugar o segundo estágio: o ato do registo que deu origem à materialização da 

fotografia. Finalmente, o terceiro estágio: os caminhos percorridos por esta 

fotografia, (…) as emoções que despertou.” (Kossoy: 2014: 49) 

 

Não podemos, contudo, separar a historicidade da percepção sensorial quando 

analisamos uma imagem fotográfica. Poderemos considerar a ausência de documento 

escrito e até superá-la com registos imagéticos sequenciais; porém, é importante não 

esquecer a eterna possibilidade de confrontação com registos falsos, pois tal como apon-

taram Le Goff e Kossoy, “o documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado 

de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o 

produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver 

(…)” (Le Goff, 2003: 538) e “Ao observarmos uma fotografia, devemos estar conscien-

tes de que a nossa compreensão do real será forçosamente influenciada por uma ou vária 

interpretações anteriores” (Kossoy, 2014: 127). 

Este último autor centra grande parte da sua investigação no facto de o criador 

da imagem incluir ou excluir conteúdos, segundo as suas motivações, e, nesse sentido, 

divide os momentos que precedem o disparo no obturador, numa primeira realidade, 

seletiva, e numa segunda realidade, que ocorre logo após o ato fotográfico e diz respei-

to ao consenso entre as emoções e as várias referências culturais em torno da imagem. 

São duas realidades antagónicas, a primeira revela uma ausência, pistas do passado que, 

devidamente contextualizadas no processo histórico, deixam em aberto um consenso 

com outras fontes documentais. A segunda revela-se simbólica, ao oferecer uma leitura 

subjetiva e plural, que varia em torno dos conhecimentos prévios, valores e expectativas 

do observador.  

A fotografia apresenta-se como um documento específico e notável para uma 

apresentação dos fragmentos do tempo histórico, porque difere de outros tipos de ico-
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nografia, como a pintura ou o desenho, pela sua objetividade na abordagem à realidade 

apreendida. 

Por isso, as relações entre imagem e realidade devem ser cuidadosamente anali-

sadas, uma vez que a fotografia não constitui uma representação imparcial dos factos, 

mas antes poderá funcionar como um reconhecimento de mudanças ocorridas ao longo 

de um período. É importante salientar que o uso da fotografia como fonte implica a 

aplicação de metodologias rigorosas, capazes de extrair informações precisas da ima-

gem, ao analisarmos as cenografias, as relações e os papéis sociais. Da relação inquisi-

tória fontes/hipóteses, deveremos indagar ao documento o que ele não pretende revelar 

“o documento não é apenas a fonte, é o problema” (Bloch, 1965: 220), priorizando in-

formações aparentemente secundárias que ele contenha, sem nunca menosprezar o con-

texto histórico e o momento cultural responsável pelo conteúdo patente no documento. 

Não poderemos desconsiderar nesta análise a hipótese de a fotografia ter sofrido um 

processo de falsificação, “discute-se a possibilidade de mentir da imagem fotográfica 

(...) não importa se a imagem mente, o importante é saber por que mentiu e como men-

tiu” (Mauad, 1996: 15) e entendemos que o carácter ideológico das mensagens visuais 

ostenta uma falsa neutralidade e a sua conotação comporta bem um plano de expressão 

e um plano de conteúdo, em suma, significantes e significados. A fotografia representa-

rá sempre uma similitude com a realidade, jamais uma totalidade; logo, deverá ser abor-

dada como um signo, de um momento específico e tão pouco como prova de algo, prin-

cipalmente algo tão hipotético como o passado. 

A manipulação da imagem fotográfica existe, a questão que se coloca é perceber 

porque aconteceu e quais foram os propósitos que acreditou. O seu realismo aparente 

distorce a realidade em vez de a espelhar. Os testemunhos implicados neste tipo de do-

cumento necessitam de ser analisados numa pluralidade de contextos e, portanto, uma 

série de fotografias será sempre uma fonte mais fiável do que um elemento isolado. O 

próprio historiador, quando se refere à primeira realidade de Kossoy, e como sujeito 

cognoscente, concluirá algo de acordo com o seu repertório cultural, daí a importância 

dos elementos significativos da fotografia para uma interpretação mais conclusiva e 

plausível.  
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Sem recorrermos a nenhum exemplo específico, podemos generalizar que a dis-

tribuição dos corpos nas fotografias raramente é espontânea e, por norma, traduz uma 

série de orientações, sejam elas linhas hierárquicas ou de autoridade, revelando clara-

mente relações sociais e culturais. O documento visual pretende ser natural, no entanto, 

padece sempre de uma conotação codificada, e esse código é sempre histórico. Esta 

conotação é produzida por uma alteração do real, ou melhor, da mensagem implicada, o 

que torna o lugar do observador indispensável com as suas expectativas individuais e 

sociais.  

Quando diante de um documento fotográfico devemos responder a questões ób-

vias ligadas à sua produção,3 procedendo a uma análise detalhada de evidências e a uma 

comparação com outras imagens; assinalando a história da fotografia com recurso às 

convenções tecnológicas utilizadas na sua produção; estudando as intenções do fotógra-

fo e de que forma ele usou posteriormente a imagem e, por fim, revisando evidências 

históricas, incluindo estudos já realizados por outros.  

Neste ponto, não poderemos descartar o impacto das novas tecnologias e a sua 

relação com a fotografia enquanto fonte histórica, principalmente hoje em dia, quando 

vivemos este paradigma da obsessão pela imagem. É, por isso, natural a quem pesquisa 

em História e, mais precisamente em História da Educação, essa preocupação com a 

preservação de documentos fotográficos, sejam antigos ou atuais. 

Em suma, por sermos potenciadores de futuras fontes históricas, Susan Sontag 

definiu a fotografia como a valorização do que vale a pena ser observado, funcionando 

como uma antologia de imagens do mundo, como uma catalogação burocrática deste, 

pois o fotógrafo não intervém fisicamente no acontecimento, mas ao usar a câmara par-

ticipa dele, captando a realidade e impondo ao mundo uma interpretação dessa mesma 

realidade (Sontag, 2009).  

Vivemos num mundo descartável e de acesso instantâneo à imagem, os álbuns 

da pós-modernidade, nas redes sociais, padecem desse esquecimento ao sabor das mo-

das, talvez a história em busca de relações educativas encontre nestes registos abando-

																																																													
3 Quem produziu? A partir de que valores? Contexto cultural e social? Para quem foi produzida? Com que 
intenções? 
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nados uma infinidade de histórias, extrapolando a ideia da imagem como mera ilustra-

ção que acaba por conduzir a uma atitude de indiferença face ao seu potencial. 

Podemos olhar a fotografia de várias perspetivas, abordá-la como forma de arte, 

compreender a sua linguagem e até a intenção por detrás da sua realização. Porém, par-

tir da imagem sem ver nela apenas uma ilustração implica uma análise objetiva da foto-

grafia como fonte de compreensão histórica. Portanto, ao tratá-la como documento e 

procedermos à investigação ou compreensão de um determinado momento histórico a 

partir dela, é fundamental procurar os elementos do real presentes na ficção ou meta-

realidade. 

Para o historiador, o recurso à fotografia como fonte documental permite-lhe 

compreender o tempo, o progresso da sociedade e, numa perspetiva sociológica, des-

vendar o inconsciente social que, numa última instância, esconde os traços de uma iden-

tidade cultural e coletiva. A memória histórica é determinada por um conjunto de do-

cumentos que reflete a visão dos protagonistas da História, dos intervenientes, sendo a 

fotografia importante para olhar e reivindicar a verdade muitas vezes ocultada. Como se 

a partir dela se construísse uma História alternativa, sem a obrigatoriedade da objetivi-

dade científica, mas que, acima de tudo, questiona a subjetividade dos seus intervenien-

tes. Kok Nam,4 por exemplo, quando interrogado acerca da possibilidade dos fotógrafos 

em Moçambique se terem tornado instrumentos ao serviço da revolução, respondeu 

prontamente: 

 
“(…) se tu és um fotógrafo consciente, não cais na esparrela de manipular ou 

ocultar imagens. Repara, hoje temos acesso a um acervo monstruoso de ima-

gens e damos conta como esses processos de camuflagem continuam, por to-

do o mundo. Mas se tu vês um chefe de estado sentado na poltrona, mas com 

uns sapatos todos rotos, não podes deixar de fazer essa fotografia, em nome 

das conveniências. (…) um tipo que decide o futuro do mundo é uma figura 

pública e interessa tudo o que lhe acontece, mesmo que vá contra a imagem 

que ele construiu” (Cabaço, 2010: 15). 

																																																													
4 Nome referência do fotojornalismo moçambicano, ainda antes da independência do país em 1975. “O 
seu trabalho fotojornalístico, um valioso acervo para compreender a história do país nas últimas décadas, 
está publicado em grandes órgãos internacionais” consultado em: 
http://expresso.sapo.pt/sociedade/morreu-kok-nam=f746314  
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Analisámos a singularidade da fotografia enquanto fonte primária de conheci-

mento e documento válido para o estudo do passado, afirmámos o seu potencial no âm-

bito da compreensão da História, uma vez que torna visível e palpável o não visível, 

mas que, acima de tudo, nos permite aceder a uma perspetiva diferente daquela que te-

mos a partir de outras fontes, nomeadamente, as escritas. A fotografia é, em primeiro 

lugar, um médium artístico, mas contém nela um espaço e tempo muito específicos – o 

acontecimento histórico.  

As fontes históricas e, nomeadamente, a fotografia apresentam-se como portado-

ras de múltiplas mensagens a descodificar, de modo a evocar os factos na sua totalidade. 

Neste caso, as fotografias constituem fontes documentais extremamente ricas para uma 

aplicação didática no ensino da História. Paradoxalmente, constituem também um re-

curso extremamente perigoso, por muitas vezes corresponderem a uma realidade apa-

rente, daí a importância das escolas, na proposta de um novo papel para a imagem, en-

quanto fonte de conhecimento.  

A relação do historiador com as fontes tem sofrido acentuadas mudanças, já não 

importa unicamente a relação estabelecida entre o testemunho e o real, mas antes, a re-

lação do testemunho com os problemas levantados pelo historiador. Nesse sentido, a 

ideia de Moholy-Nagy designada por “Nova Visão” traduz o pressuposto da fotografia 

como instrumento de visão com poder de revolucionar o olhar. Esta ideia poderá consti-

tuir um importante paradigma para o trabalho do historiador e do professor que pretenda 

desenvolver o espírito crítico dos alunos. Isto porque, a fotografia possui a capacidade 

de aumentar a aptidão do ser humano para ver o mundo, mais do que um meio de repro-

dução da realidade “esta extensão técnica produz quase que uma transformação fisioló-

gica da nossa vista” (Moholy-Nagy, 2005: 188-189). 

Este autor classificou, ainda, oito tipos de visão fotográfica5, contudo, o que se 

pretende analisar aqui não é a quantidade de elementos fotográficos, mas a razão dessa 

																																																													
5 A visão abstrata: fotogramas; 2 Visão exata, o exemplo das fotorreportagens; 3 Visão instantânea; fixa-
ção de movimentos de duração mínima; 4 Visão lenta: fixação do movimento através da longa exposição; 
5 Visão Intensificada: relativas a imagens que captam coisas imperceptíveis ao olho humano; 6 Visão 
penetrante: raios X; 7 Visão simultânea recurso a múltiplas exposições; 8 Visão distorcida: recurso a 
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enumeração. E da análise minuciosa desse aspeto, conduziu-o à descoberta do que deve-

ria ser a essência da fotografia e o seu significado. Para ele, a fotografia não deveria 

estar ao serviço da arte, simplesmente por ser traduzida num instrumento absoluto da 

verdade, uma potencial extensão técnica que permitiria conhecer o desconhecido. Isto 

leva-nos a crer que a fotografia, para além de exponenciar o sentido da visão, possuía 

ainda a capacidade de aumentar o alcance perceptivo do mundo, proporcionando um 

verdadeiro entendimento da realidade. 

A fotografia poderá, então, potenciar a imaginação histórica. Esta, ao contrário 

da imaginação pura, é cognitiva, racional, estrutural e construtiva, ao permitir imaginar 

o passado ao nível do plano consciente e da dedução. Em suma, esta imaginação históri-

ca à qual apelamos através da fotografia é a capacidade de conceber hipóteses alternati-

vas a partir de um testemunho de ponderar sobre factos dispersos congelados na ima-

gem e a partir deles formar uma opinião, compreendendo as situações como uma totali-

dade temporal e espacial, tornando o passado histórico presente no entendimento.  

A imaginação é apontada como um elemento essencial da narrativa, mas, tam-

bém, como peça fulcral para conectar fragmentos de informação e ainda estimular co-

nhecimentos obtidos anteriormente e apoiar a construção de imagens do passado. O 

presente estudo pretendeu ocupar-se mais precisamente da última proposição apresenta-

da, a consciência perceptiva ligada à dimensão visual.  

Esta criatividade é, portanto, um elemento estrutural do conhecimento histórico, 

podendo o professor fazer maior ou menor uso dela em contexto de aula, aproximando-a 

da narrativa e automaticamente desviando-a da ciência concreta, sem prejuízo da quali-

dade científica do seu trabalho. 

A História promove o gosto pela verdade, pelo juízo crítico fundamentado por 

prova; permite uma perspetiva temporal variada, servindo de base a outras disciplinas, 

nomeadamente a Fotografia; contribui para a formação de quadros de referência indivi-

duais e coletivos; desenvolver hábitos de reflexão através da formulação de hipóteses e 

verificação das afirmações,  

																																																																																																																																																																																			
lentes que provocam deformações, ou através de manipulações em laboratório. (Moholy-Nagy, 2005: 
188) 
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A metodologia de ensino tem de se adequar às expectativas da sociedade em re-

lação à educação, que vai sendo reflexo nas políticas educativas e nos objetivos gerais 

da disciplina de História para os diferentes níveis de ensino. Não há, contudo, menção 

nesses objetivos a referências ao desenvolvimento da imaginação e da associação.  

 

1.4. A estrutura significante da imagem fotográfica 
 

A imagem em si, dada sem palavras, impõe um recuar às sociedades parcialmen-

te analfabetas, ou seja, como referiu Barthes, a uma espécie de estado pictográfico da 

imagem (Barthes apud Trachtenberg, 2013: 299). Após a invenção da escrita e mais 

tarde com a vulgarização do livro, a ligação entre texto e imagem foi-se tornando fre-

quente. Redundantemente, a imagem duplicará e enfatizará certas informações do texto, 

ou de outra forma, será que o texto acrescentará uma informação inédita ao documento 

fotográfico? Hoje em dia, ao nível das comunicações de massa, a linguística encontra-se 

incontornavelmente associada a todo o tipo de imagens, sendo pouco justo a referência 

comum à civilização da imagem. Somos, acima de tudo, uma civilização do conforto 

óbvio presente na escrita. 

Toda a imagem tem um sentido polissémico, que implica um enredo lógico de 

significados, implícitos aos seus significantes. Todas as sociedades preveem o combate 

à produção de signos instáveis, sendo que a linguística é uma das técnicas mais prová-

veis e utilizadas nesse combate. Isto porque, a palavra responde direta e parcialmente e 

ajuda a identificar de forma objetiva os elementos da fotografia, a legenda permitirá ao 

leitor de imagens, mais do que adaptar o olhar, nivelar a sua compreensão.  

A técnica da ancoragem é talvez a função linguística mais usual, trivialmente 

usada na fotografia documental e na publicidade, já que ajuda o observador, a ancorar 

todos os sentidos para a construção da percepção. Trata-se de uma adaptação do olhar à 

compreensão, mas não só, impede os sentidos de divagarem para zonas pessoais, ao 

limitar a projeção da imagem a um tema. Porém, esta técnica encarada fora do contexto 

publicitário pode sugerir uma conotação ideológica, por se tratar de uma elucidação 

seletiva (Trachtenberg, 2013: 301). Logo, a ancoragem possui uma responsabilidade sob 
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a liberdade de significação da própria imagem, sendo mesmo repressiva quanto à ideo-

logia e formação de pensamento de uma sociedade. 

É raro encontrar em materiais didáticos um documento fotográfico em estado 

puro, pois esse estado privativo anuncia uma ausência da plenitude de todos os sentidos, 

e porque, desembaraçada de segundas conotações, a fotografia tornar-se-ia objetiva e 

em última instância inocente. O que acaba de ser proposto é contraditório, uma vez que 

só a fotografia possui o poder de transmitir literalmente informação, sem recorrer a sig-

nos descontínuos e a regras de formatação. A relação de significados e significantes no 

fotográfico é de registo, a cena está ali, captada mecanicamente e é esse ato mecânico 

que garante a objetividade e naturalidade do fotográfico. Toda a inteletualização que o 

homem impõe ao ato mecânico de fotografar pertence ao plano da conotação,  

 
“tudo se passa como se houvesse inicialmente (mesmo que isso seja utópico) 

uma fotografia bruta (frontal e nítida), na qual o homem colocaria, recorren-

do a certas técnicas, os signos provenientes do código cultural. Só a oposição 

entre o código cultural e o não-código natural pode, aparentemente, explicar 

o caráter específico da fotografia e permitir medir a revolução antropológica 

que representa na história do homem, pois a consciência que ela implica não 

tem verdadeiramente precedentes” (Trachtenberg, 2013: 304). 

 
A fotografia suscita uma consciência de algo que efetivamente esteve ali, uma 

aparente realidade que “esteve”, contudo outrora. A fotografia poderá ser encarada co-

mo uma irrealidade real, por se tratar de um signo de uma ausência e de posse de uma 

realidade da qual estamos preservados, “as fotografias proporcionam a posse imaginária 

de um passado irreal” (Sontag, 2012: 17). 

O verdadeiro conteúdo de uma fotografia é invisível, pois a disposição formal de 

uma fotografia não justifica nada, uma vez que esta “deriva de um jogo não com a for-

ma, mas com o tempo” (Trachtenberg, 2013: 319), ao contrário da pintura. Contudo, 

aproxima-se desta última, ao assumir-se como uma interpretação do mundo, “ao opta-

rem por uma determinada exposição, os fotógrafos impõem sempre normas aos temas 
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que fotografam. Embora, num certo sentido, a câmara não só interprete, mas capte de 

facto a realidade” (Sontag, 2012: 15). 

Trata-se de escolher fotografar um momento e preterir outro, sendo que o retra-

tado terá sempre o mesmo peso e resolução, independentemente da sua importância real. 

Como a fotografia “é simultaneamente uma pseudopresença e um signo de ausência” 

(Sontag, 2012: 24), ao registar o que foi visto, refere-se sempre, pelo que lhe é intrínse-

co, ao que não é visto, isolando um acontecimento, podemos então traduzir a linguagem 

da fotografia numa linguagem de acontecimentos, prova irrefutável da sua utilidade para 

o ensino dos factos históricos. Ao contrário do cinema ou da pintura, em que a dimen-

são temporal pode ser manipulada, a única certeza da fotografia reside no facto de que a 

única decisão que o fotógrafo pode tomar é a escolha do momento preciso que resolve 

isolar, pois “fotografar é em si mesmo um acontecimento, cada vez com mais direito: o 

de interferir, ocupar ou ignorar tudo o que se passa à sua volta” (Sontag, 2012: 19). Nes-

te sentido, uma fotografia é infalível porque o momento escolhido retém sempre uma 

partícula de verdade, que denuncia tanto o que está ausente, quanto o que está presente 

nela. Logo, deveremos aceitar a fotografia como um indício da verdade, na medida em 

que cada fotografia é um instrumento ao serviço da construção total da realidade. Se-

gundo Collingwood, caberá também ao historiador afirmar a sua autonomia crítica, no-

meadamente a nível da seleção documental. Não são as fontes que se impõem, mas an-

tes o que o historiador retira delas, interpelando o que não é explícito, criticando-as e 

rejeitando juízos erróneos (Collingwood, 1981: 292-297). 

O interesse pelo conhecimento do passado é, antes de mais, realizar uma refle-

xão sobre a função social desse conhecimento. A História está em constante revalidação 

e atualização, uma vez que “é da visão dos factos contemporâneos que subimos à com-

preensão dos factos pretéritos” (Sá, 1975 :19). É, portanto, importante conhecer o pas-

sado, extrair dele perspetivas, aceitar outros pontos de vista e construir cenários futuros. 
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1.5. A necessidade de uma educação do Olhar 

 
É fundamental que o conhecimento transmitido em contexto de aula seja mobili-

zado perante uma situação-problema e os saberes não sejam algo estanque. Isto implica 

o desenvolvimento de situações pertinentes, que vão ao encontro da idade e do nível de 

escolaridade dos alunos, sendo o professor um agente orientador, sem abdicar da lógica 

de ensino normativo e organizado. 

Assumimos, portanto, que o conhecimento histórico deve ser construído ativa-

mente pelos alunos, ao invés de uma recepção passiva implicada na lógica de aula “tra-

dicional”. O aluno deve construir os seus significados, reorganizando os preconceitos 

que foi assimilando informalmente; ao professor cabe o papel de promover experiências 

de aprendizagem que reconstruam o conhecimento. Podemos afirmar que uma das cau-

sas do insucesso escolar advém do facto de os alunos não atribuírem um significado ao 

que aprendem, simplesmente por não compreenderem a relação entre essa aprendiza-

gem e a sua aplicabilidade ao dia-a-dia. Por essa mesma razão, assumiremos a grande 

importância da fotografia como forma de motivação para o processo didático, por se 

tratar de uma atividade concreta, individual, atual e que poderá estimular a relação deles 

com o mundo que os rodeia.  

Daremos início a este ponto com uma ideia de Díaz, pois uma das primeiras 

ações que devemos revelar enquanto docentes é a nossa abertura para com a fotografia, 

uma vez que esta “abre um horizonte dilatado para o historiador, pois permite converter 

uma recordação numa forma de conhecimento” (Díaz, 1988: 88 apud Herrero, 2009: 

116). É, portanto, necessária a recolha de informações que validem a fotografia como 

veículo para o conhecimento histórico e ter em conta as idades dos alunos, as expetati-

vas e as metas que traçamos de forma a que a análise do documento fotográfico seja 

globalizante e enriquecedora. 

Outro aspeto de extrema relevância prende-se com a já referida veracidade ou 

manipulação da fonte por parte do fotógrafo. Como é possível despertar esse espírito 

crítico nos alunos? Susan Sontag, no livro On Photography (Sontag, 2002), apoiou-se 

no mito da Caverna de Platão para denunciar o efeito do real sobre a fotografia, criti-
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cando o discurso mimético e chegando mesmo a considerar a fotografia um notável si-

mulacro da realidade. A autora considera a fotografia um obstáculo para o conhecimen-

to da realidade, por se tratar de uma codificação das aparências.  

Vários são os autores que consideram a fotografia um obstáculo para o conheci-

mento, por se tratar de uma miscigenação entre realidade e simulacro6. Baudrillard, por 

exemplo (Baudrillard, 1991), confere à imagem a autoridade de um simulacro, o que lhe 

conferiu o poder de anular a realidade, por considerá-la mais real do que a própria reali-

dade, surgindo assim o conceito pós-moderno de hiper-realidade. 

Voltando, contudo, à questão proposta anteriormente. Gledson Inácio afirma ser 

“preciso que a imagem seja apresentada como parte integrante do contexto histórico em 

que ela foi produzida, e se faz essencial para isso que os alunos tenham preparação pre-

liminar, para que a imagem não se constitua para eles como a representação da verdade” 

(Inácio, 2011: 12). Portanto, é impreterível verificar a realidade da fotografia para com-

preender, em caso de manipulação, o motivo dessa falsificação, e sermos bem objetivos 

quando explicarmos aos alunos que a fotografia é apenas um recorte do passado com 

um cunho pessoal de quem a tirou, não constituindo, portanto, uma visão totalizante do 

contexto histórico da sua produção.  

Tal como outros recursos utilizados para a construção do saber histórico, o mé-

todo mais adequado para suportar criticamente o documento fotográfico será, incontor-

navelmente, a interação oral entre o aluno e o objeto de estudo. Tornando-se evidente a 

necessidade de aliar o código verbal com o das imagens, porque o que se pretende é, 

acima de qualquer olhar oco, uma compreensão do que nos propomos a analisar. De 

nada servirão as fotografias para o ensino da História se não partilharmos ideias prévias 

que nos facilitem a leitura das mesmas. 

Anteriormente, abordámos os conceitos de iconografia e de iconologia, descons-

truindo-os e observando a sua aplicabilidade no contexto do ensino. É necessário que os 

alunos consigam ir além da iconografia e fazer prática da iconologia, para que seja pos-

sível um acesso pleno ao conhecimento histórico da fotografia (Franco, 2003). A foto-

grafia constitui uma realidade subjetiva, captada num momento objetivo, logo não deve-
																																																													
6 Rosalind Krauss explanou no capítulo “Nota sobre a fotografia e o simulacro” em O Fotográfico, a ideia 
da fotografia como expressão da experiência do simulacro (KRAUSS, 2002). 
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rá ser vista como algo que efetivamente ocorreu, nem ser neutral. Só quando esta noção 

for primariamente adquirida pelos alunos é que a sua abordagem visual estará num pon-

to de maturação que lhes permite, para além da leitura da imagem, perceberem os peri-

gos decorrentes da sua construção e uma possível manipulação do tema retratado. 

Esta aprendizagem socioconstrutiva implica que o professor tenha sempre em 

conta os pontos de vista dos alunos, os seus conhecimentos prévios partindo do princí-

pio fundador de que as suas ideias provêm de uma variedade de fontes, sejam os meios 

de comunicação e informação ou o ambiente familiar e escolar. 

Deveremos, após a primeira fase, partilhar com os alunos informações que fun-

damentem uma análise da imagem, exemplificando como a fotografia pode muitas ve-

zes ser utilizada para transmitir mensagens erróneas ou distorcidas sobre um determina-

do momento. Torna-se, portanto, essencial a criação de uma linha de interpretação da 

imagem, baseada em referências que permitam ao aluno construir e desenvolver o seu 

trabalho. Quando o aluno compreender o que lhe é pedido, compreenderá também a 

finalidade do que lhe é proposto, ou seja, perceber a origem, manipulação, distorções e 

perguntas que se podem colocar às fotografias empregues para a aprendizagem da His-

tória. 

Valesca Litz propõe, na sua obra, algumas questões basilares para analisar o fo-

tográfico: a procedência – Quem? Onde? Quando?; A finalidade – Objetivo? Porquê e 

para quem?; Tema – Tem título? Quem ou o que está retratado? Existem indicativos do 

tempo histórico?; e, por fim, a Estrutura formal e os Simbolismos (Litz, 2009: 17). 

O importante é estarmos conscientes das fragilidades da fotografia e nunca es-

quecermos que o enquadramento apresentado será sempre do ponto de vista de quem o 

captou e, por isso mesmo, não poderá ser encarado como a totalidade do contexto.  

Dos métodos socioconstrutivistas, o recurso à investigação em grupo pode cons-

tituir um instrumento didático interessante no contexto da presente investigação. Por 

desenvolver a interação entre os alunos e potenciar a sua capacidade de analisar infor-

mação, traduzindo-a em conhecimento. Dois especialistas neste tipo de interação, Luísa 

Varela Freitas e Cândido Freitas (Freitas, 2003: 52), salientam quatro caraterísticas des-

te tipo de abordagem:  
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1 – Investigação – o professor apresenta um problema a ser explorado; 

2 – Interação – os alunos interagem, partilham opiniões e informações, confron-

tam ideias e aceitam a reestruturação de ideias prévias para construírem um novo co-

nhecimento. 

3 – Interpretação – análise das informações recolhidas nos pontos anteriores e 

sugestão de conclusões. 

4 – Motivação intrínseca – o professor deve apresentar um tópico motivador.  

Esta metodologia provoca o confronto de uma pluralidade de perspetivas, consti-

tuindo o momento ideal para justificar aos alunos esta diversidade de narrativas históri-

cas e que o facto do passado histórico não ser definitivo e acabado, não retira cientifici-

dade à História.  

O grande paradigma aqui apresentado é, no fundo, o poder do olhar analítico, 

apenas este tem possibilidade de questionar o que vê representado diante de si, de acor-

do com valores socioculturais variáveis. Temos de problematizar o olhar não como o ato 

de receber, mas como o ato de colocar em ordem o visível, de interpretá-lo. Apesar de o 

olhar não estar completamente educado no que respeita à interpretação de imagens, não 

devemos desenvolver a visão de um consumidor passivo, mas de um observador ativo 

que questiona aquilo com que se depara.  

Desta educação do olhar pretendemos projetar novos pontos de vista, mais cons-

cientes, cuja reconstituição do que vê origine uma experiência visual profunda, um co-

nhecimento histórico mais concreto e, ao mesmo tempo, valorize e respeite a diversida-

de de pontos de vista. 

 

1.6. A identidade: entre a nostalgia e a memória 
 
Antes de darmos início ao nosso estudo de caso, será importante expor a impor-

tância da memória enquanto instrumento de construção da identidade. A memória é o 

instrumento vital da identidade, seja individual ou coletiva, por este motivo, é compre-

ensível, que no contexto hodierno, assuma um papel de destaque na nossa vivência quo-

tidiana, como âncora de identidade. Se refletirmos sobre a presente dinâmica da socie-

dade de massas, constatamos facilmente que esta se encontra em permanente rutura com 



 

  42 

o passado e, por isso, cabe à memória garantir que esta relação tempo/espaço resista à 

alteridade e à mudança. É necessário criar Lugares de Memória (Nora, 1993), lugares 

simbólicos e de ritualização, com o objetivo de restaurar o indivíduo fragmentado da 

sociedade do espetáculo já referido anteriormente (Debord, 2012).7 

Le Goff identifica a memória como equivalente à História (Goff, 2000), contudo 

esta perspetiva não é partilhada por vários autores, entre eles Nora que defende o dis-

tanciamento entre a memória social e a História. Para ele, a memória não é estanque, 

está em permanente mutação, é dinâmica e atual, contrariamente à História, que é uma 

representação concreta do passado. Trata-se de um limbo muito estreito, uma vez que a 

História opera sobre a memória tornando-a algo distante e misterioso, mas paradoxal-

mente, algo palpável ao firmar-se em coisas concretas, “a memória é o absoluto e a his-

tória o relativo” (Nora, 1993: 18). Mas porque o tempo da memória coletiva é real, per-

petuado pelas diferentes gerações, ao contrário do tempo histórico, abstrato e construído 

após o tempo vivido.  

Este último ponto revela-se preocupante, pois lembrar o passado e recorrer à 

memória como objeto de estudo não é uma atividade simples e inocente; há uma seleção 

consciente ou inconsciente e uma interpretação dos factos. Paula Godinho debruçou-se 

sobre as teorias de Halbwachs, apontando o perigo da probabilidade de distorção dos 

acontecimentos, mediante o número de vezes, que esses momentos são invocados e re-

constituídos pela memória (Godinho, 2006). 

A fotografia reinventa o olhar, liga a memória, propõe o contacto entre o consci-

ente e o inconsciente, imprime e apreende vestígios da realidade, fixa o detalhe, irradia 

o fragmento e o tempo fugaz, o passado reminiscente.  

“O fragmento da realidade gravada na fotografia representa o congelamento do 

gesto, da paisagem e da perpetuação de um momento, isto é, a memória do indivíduo, 

da comunidade, dos costumes, do fato social, da paisagem urbana, da natureza” (Kos-

soy, 2014: 171). 

A grande ressalva de Maud (Maud, 2008: 140) no que concerne à utilização da 

fotografia para os estudos históricos, reside no facto de a fotografia como representação 
																																																													
7 Indivíduo marcado por uma profunda crise do simbólico, que advém em grande medida da tendência 
moderna para transformar tudo em imagem. 
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não poder dissociada do ato que a fundamenta, muito mais do que uma mensagem que 

se projeta no tempo, esta, atualiza no tempo o referente que a forjou, por isso, mais do 

que representar, a fotografia aponta e indica. Ao historiador ficou reservado o direito de 

poder trabalhar na tradução do olhar, a interpretação é um tanto quanto arbitrária, esco-

lhendo uma linda que busque encontrar uma entre muitas verdades.  

Não é de todo possível compreender o presente sem a História, esta perspetiva 

temporal, permite determinar quadros referenciais coletivos ou individuais, perscrutan-

do a identidade e a memória. A História assume esse papel orientador, permitindo, por 

um lado, aos indivíduos a possibilidade de criarem padronizações culturais dentro dos 

contextos sociais e, por outro, fornecer orientações práticas para que possam tecer uma 

identidade histórica. Em suma, a formação da sua consciência histórica e do seu sentido 

de contingência temporal. 

Para ser capaz de desenvolver a sua consciência histórica, o indivíduo deve ser 

levado a pensar historicamente, contudo, isto acarreta um problema: o conhecimento do 

passado é sempre relativo, estando constantemente sujeito a reinterpretações. A consci-

ência histórica acaba por ser um convocar do passado, de forma permanente e voluntá-

ria, no presente, aliado às vivências quotidianas do indivíduo e à sua identidade coleti-

va, pelo que a História se apresenta sempre singular, sendo dualmente cognitiva e emo-

cional. A fotografia implica um novo sentido de noção de informação por constituir 

uma pequena ficção na era da abundância de imagens.  
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2. Objeto de Investigação 
2.1. Crónica de um projeto anunciado 

 
A fotografia revolucionou a memória coletiva e individual do ser humano, ao 

permitir reviver o passado, num tempo e espaço presente. Isto conduz-nos a outra ideia 

fulcral, de que a fotografia ressuscita sentimentos e por essa razão pode atuar na memó-

ria servindo como um instrumento de rememoração e redescoberta de factos, “perder a 

memória leva igualmente à perda da nossa humanidade ao esquecermos a nossa história. 

A memória não é uma verdade, mas uma construção” (Blaufuks, 2014: 88). 

A investigação desta dissertação foi realizada com alunos do 9.º ano de escolari-

dade, da Escola Secundária de Mirandela, e pretendeu dar continuidade ao estudo de 

caso iniciado no ano letivo 2017/1018 com alunos também do 9.º ano da Escola Profis-

sional de Arte de Mirandela, que culminou com a apresentação do trabalho Cuidado 

com a Propaganda! Trabalhos de alunos sobre imagens pouco inocentes, apresentado 

no 56.º Congresso Internacional de Americanistas em Salamanca, sob orientação da 

Professora Doutora Cláudia Pinto Ribeiro e do qual fui coautora.  

No referido estudo, que gosto de encarar como um laboratório prévio de experi-

ências, depois de duas aulas teóricas que incidiram sobre a importância do documento 

fotográfico, foi pedido aos alunos que realizassem um trabalho arqueológico nos álbuns 

familiares dos seus pais e avós e trouxessem na aula seguinte uma fotografia. Na altura 

(e ainda agora) o princípio da escolha era simples e imperativo, tinha de ser uma ima-

gem que despertasse o punctum proposto por Barthes, ou seja, uma escolha pouco pro-

blematizada e que não implicasse um grande conhecimento prévio do assunto. Esta pri-

meira abordagem constituiu uma forma simples de obrigar o aluno a parar diante de 

uma imagem fotográfica e a tentar compreender o compulsório dessa paragem. Numa 

época eminentemente imagética, caracterizada pela cultura do imediato e do fugaz, é 

necessário refletir sobre o valor da História e enfatizar a construção de modelos de estu-

do que se adeqúem a conceitos para a construção de factos históricos.  

O álbum de fotografias constitui, desde meados do século XIX, um objeto de 

grande importância dentro do contexto familiar, ao converter-se numa célula da memó-
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ria coletiva daquele núcleo que partilha a mesma carga genética e identitária. Ganhou, 

assim, um lugar de honra na sala, onde vai desencadeando relatos íntimos de histórias 

familiares à medida que é folheado. O álbum de família é, portanto, uma máquina con-

tra o esquecimento e uma ferramenta para compreendermos e construirmos as nossas 

referências pessoais. Nesse sentido, de seguida foi-lhes pedido que realizassem um pe-

queno texto, onde explicassem o porquê daquela escolha. Os resultados foram surpreen-

dentes e, na verdade, traduziram-se de forma igualmente importante para o presente 

estudo, uma vez que influenciaram a forma como o inquérito final foi conduzido aos 

alunos de 9.º ano do ano letivo 2018/2019.  

Como concluímos na altura, este exercício tão banal fez com que os alunos fos-

sem confrontados diretamente com o objeto “fotografia”, que parece cada vez mais ob-

soleto face aos novos suportes digitais, sentissem a sua textura, questionassem a sua cor 

e o processo químico inerente à revelação fotográfica mas, acima de tudo, sublinhou 

que o ato espontâneo da seleção de uma imagem raramente é involuntário e desafetado, 

para, finalmente, descobrirem a verdade que está por trás dessa imagem, ao serem histo-

riadores da sua própria vida. 

A segunda etapa do estudo, que intitulámos Fotografias que rasgam frontei-

ras..., tinha como premissa a ideia de que a análise do documento fotográfico na sala de 

aula permite educar o olhar do aluno no sentido de o tornar mais crítico. Por isso, era 

imperativo alertá-lo para a possibilidade da imagem fotográfica que tomamos como 

certa, estar a mentir, uma vez que o digital é facilmente manipulável, mas também no 

passado, isso era passível de acontecer quando os fotógrafos se serviam de vários ins-

trumentos, para construir uma realidade aparente, quer por motivos estéticos, ou por 

razões políticas que respeitassem determinadas ideologias ao serviço da propaganda. 

Não nos esqueçamos que a fotografia, pela sua proximidade ao referente, pode ser fa-

cilmente confundida com a realidade e aceite como uma verdade plena. Devemos incitar 

sempre o aluno a perguntar quem produziu a imagem? Com que intuito foi feita? Quem 

a encomendou? 

A ideia de partir de fotografias que rasgam fronteiras – ideológicas, políticas e 

religiosas – permitiu avaliar o espírito crítico dos alunos quando selecionaram uma fo-
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tografia documental, mas também nos permitiu compreender se os alunos cumpriam 

determinados parâmetros essenciais nas suas pesquisas, elementos acerca da imagem 

em si, como o autor, o local onde foi tirada, a autenticidade ou a manipulação. Desejá-

vamos que contextualizassem a imagem e ampliassem as informações acerca do assun-

to, desvelando a sua perspetiva histórica sobre o mesmo. A análise material da fotogra-

fia ficou aquém do desejado e do que havia sido transmitido pela professora: os alunos 

não fizeram qualquer tipo de referência ao tipo de material da fotografia original, à cor, 

às fontes de divulgação e tiveram até dificuldade em descrever as situações retratadas. 

Contudo, surpreenderam-nos com a interpretação das imagens, pois partilharam ideias 

com os colegas acerca do que aprenderam, criando a já referida narrativa histórica, ten-

tando adivinhar os motivos que levaram o fotógrafo a enquadrar aquela fração de se-

gundo daquela forma. 

Estes dois momentos constituíram os alicerces para o mote do trabalho Cuidado 

com a propaganda! que, num terceiro momento, se focou essencialmente em questionar 

o valor da autenticidade das imagens fotográficas na atualidade. Como já havíamos re-

ferido, a nossa vida é pautada pelo excesso de informação visual, que cria em nós dese-

jos implícitos e pouco ponderados. O paradigma da pós-modernidade recai precisamen-

te nesta literacia, que alfabetiza o ser humano para uma rotina de consumo, num territó-

rio conquistado e controlado pela publicidade (Lipovestsky, 2009) e é fulcral que a es-

cola proporcione aos alunos um lugar para a formação crítica visual.  

Os discentes com o recurso a imagens publicitárias “estáticas” ou em “movimen-

to”, apresentaram aos seus colegas, anúncios que de alguma forma provocam o espeta-

dor, ao camuflarem o óbvio. Desta forma questionaram as ideias implícitas e pouco ní-

tidas dos anúncios publicitários. Os temas selecionados foram recorrentes e o reflexo 

das controvérsias da atualidade (racismo, sexismo, homofobia...). Esta foi, sem dúvida, 

a etapa mais relevante do trabalho para a maioria dos alunos, quando explicaram aos 

colegas o “invisível” por detrás das evidências e quando refletiram sobre as mensagens 

subconscientes disseminadas pela propaganda, indo ao encontro dos princípios que vi-

goram nos documentos normativos que regulam as competências específicas da disci-

plina de História ao “Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 
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diversidade; étnica, ideológica, cultural, sexual” (Aprendizagens Essenciais. História, 

2018: 3). 

A presente dissertação pretende dar continuidade a esta experiência, agora com 

uma nova turma e com novas premissas, numa tentativa urgente de reinventar o espaço 

da aula de História, com vista a preparar os alunos para o mundo contemporâneo. E 

afirmo com toda a certeza a necessidade de os professores estarem preparados para uti-

lizar procedimentos didáticos, que assumam a construção coletiva de conhecimentos, 

mediados pelo uso da Fotografia. 

 

2.2. Escola Secundária de Mirandela – O retorno a casa 

 

Este estudo foi realizado na Escola Secundária de Mirandela, com uma turma de 

9.º ano, com um total de 28 alunos. É com alguma comoção que escrevo sobre o está-

gio, porque como já havia referido no Portefólio Digital, dar aulas foi um “acidente” 

que pensava ser temporário. Contudo, este acidente catapultou-me para uma série de 

aventuras e desventuras curriculares que me trouxeram ao aqui e agora. Ironia do desti-

no, ou não, tornei-me o filho “pródigo”, que num ato de redenção à casa torna. Falo de 

redenção porque quando somos adolescentes assumimos as nossas partidas como algo 

irreparável e tomamos o “para sempre” como certo. Eis-me, então, na escola que duran-

te seis anos foi a minha casa enquanto aluna, agora no papel de professora. Entrei a me-

do, aquelas paredes, embora em obras, eram uma ode declarada ao passado e é impossí-

vel ficarmos indiferentes a um sítio onde fomos tão felizes (poderíamos também aqui 

fazer uma analogia com a fotografia. Contudo, o estágio teve também aquele sabor 

agridoce de me sentir uma estrangeira, que mesmo falando o idioma do país, apesar de o 

ter visitado inúmeras vezes e até ter lá amigos, continua a ser a estrangeira, informada e 

conhecedora, mas ainda assim, uma turista. 

Ora, como conhecedora prévia da realidade escolar de Mirandela, creio que pos-

so afirmar que nos encontramos perante uma escola bastante aberta à comunidade e que, 

apesar da logística associada às obras em execução, proporcionou tanto ao corpo docen-

te como aos seus alunos todas as comodidades necessárias para que o ano letivo decor-
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resse com normalidade. Estou também consciente dos esforços realizados pelo Profes-

sor Hernâni Fidalgo no sentido de garantir todos os recursos necessários para a minha 

prática profissional e que me permitiu dar início e levar a bom porto este relatório de 

estágio.  

 

2.3. O paradigma da alteridade espelhado nos alunos atuais 

 

Todas as turmas com as quais trabalhei durante este ano (desde o 7.º ao 9.º 

anos), foram incríveis no que respeita ao meu acolhimento, pensei que chegaria ao final 

do ano com a parca sensação de integração, mas aconteceu precisamente o oposto. E 

quando colaborei na organização do Sarau Cultural compreendi que já tratava por 

“meus” muitos outros alunos de turmas e níveis distintos. Contudo, os elementos fun-

damentais para a presente investigação foram os alunos do 9.º ano de escolaridade, tur-

ma que designaremos como 9.º X. 

Esta turma era constituída por 28 alunos, 13 do sexo masculino e 15 do sexo fe-

minino, com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos. Apesar da disparidade de 

idades consequente da presença de alguns alunos repetentes, isto não se revelou um 

problema aquando da realização das atividades propostas. Pelo contrário, considerei 

estes elementos bastante participativos e motivados. 

À distância a que já nos encontramos do estágio é fácil romancear as coisas e es-

quecer os aspetos menos positivos, por isso é importante salientar que, apesar do empe-

nho em contexto de aula, da participação dos alunos e da elevada adesão às atividades, 

os gostos pessoais sobre os conteúdos abordados foram imperativos para a realização 

com sucesso das mesmas. 

A disciplina funcionou em blocos de 50 minutos, num total de 2 blocos, segun-

das-feiras entre as 15 horas e 40 minutos e as 16 horas e 30 minutos e quintas-feiras no 

mesmo horário. O bloco atribuído à disciplina de cidadania também constitui uma mais 

valia para a experiência, pois os conteúdos e a experiências realizadas coadunaram-se 

com os objetivos da disciplina e desta forma conquistou-se mais algum espaço para a 

realização dos mesmos.  
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2.4. O visível e o invisível, detalhes que gritam! 
2.4.1. 1.ª Etapa – A revolta silenciosa da intimidade 

 

Como já havia sido referido anteriormente, o presente estudo de caso assumiu a 

oportunidade perfeita para dar continuidade ao trabalho realizado no ano letivo de 

2017/2018.  

Sob o tema O visível e o invisível, detalhes que gritam, convidei em meados do 

1.º período, os alunos do 9.º ano a compreenderem como a fotografia molda o nosso 

conhecimento do mundo. Por meio da leitura mais ou menos atenta de imagens, expli-

cámos aos alunos teorias de representação, identidade e análise visual, mas, também, 

questões éticas associadas à prática fotográfica e à representação de pessoas e ideias.  

Encetamos o trabalho com uma ideia de Richard Salked: foi-lhes pedido que 

“imaginassem um mundo sem fotografia”, sem fotografias de jornais, sem fotografias 

de publicidade, sem fotografias de família... A dado momento, um aluno pergunta “En-

tão, e o Facebook!?”. Sim, sem internet também (Salked, 2014). 

O nosso conhecimento e a nossa compreensão do mundo seriam diferentes? A 

nossa cultura e nós mesmos seríamos moldados por esta ausência de imagens? 

Tão ou mais difícil do que imaginar o nosso dia a dia sem fotografias, é tentar 

adivinhar quantas e a que velocidade são arquivadas. Temos assistido a uma produção 

cada vez maior e acelerada pelo advento das novas tecnologias digitais e, portanto, vi-

vemos de facto numa era saturada de imagens que tanto evidencia a importância da fo-

tografia na comunicação humana, como acaba por anular essa essência, uma vez que 

nos estamos a tornar acríticos em relação a tudo o que nos rodeia.  

E a verdade é que a fotografia está a tornar-se “invisível”. Será que as imagens 

realmente importam? 
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Estas questões aparentemente banais não pretendem propor a teoria do fotográfi-

co como um fim em si mesmo, mas concluir que esta teoria é essencial ao compromisso 

diário que temos com a prática de fotografar. O valor da teoria da imagem reside no 

facto de ela nos oferecer um conjunto de ferramentas para desconstruir este processo, 

para a partir dele melhorarmos o nosso entendimento sobre o mundo de imagens em que 

vivemos, mundo para o qual também contribuímos.  

A nossa compreensão da vida é enquadrada pela moldura do tempo. Mesmo que 

a nossa experiência seja continuamente no presente, o nosso entendimento é invaria-

velmente moldado pela história e pela memória. Uma fotografia é sempre tempo passa-

do, um signo de uma ausência, uma fotografia é História. 

Todos os alunos, sem exceção, afirmaram que não conseguiam viver sem Face-

book e pelo menos dois deles apresentaram preocupações quanto à arqueologia do futu-

ro, afirmando 

 

“Eu guardo todas as fotos que tiro, mesmo que fiquem mal, também depois 

quase nunca as vejo. Será que algum dia alguém vai olhar para isto e estudar 

a nossa evolução?” A9 

 

“Eu no Facebook ponho tudo o que quero mesmo que se salve, porque já 

perdi um telemóvel e fiquei sem as coisas e sei o que custa. Além disso, o 

Facebook funciona como uma nuvem e o Instagram como aquilo que eu acho 

que vale a pena destacar. Um dia alguém vai ter muito trabalhinho a ver tan-

tos dados.” A2 

 

Fig. 1 -	 Erik Kessels, 24 hours in photos, 

2011	
 Foto: B. Babic 
 

Kessels recorreu a um milhão de fotografias 

carregadas na internet num período de 24 

horas, para realizar esta instalação no Foam, 

em Amesterdão.  
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De seguida, foi realizado um exercício de “arqueologia” nos álbuns familiares, 

com o intuito de produzir memórias ou mobilizá-las e compreender que a fotografia se 

trata de uma representação construída por meio de uma tecnologia particular, sendo, 

uma mensagem codificada, contrariando a fantasia comum de que quando olhamos para 

ela, estamos a olhar para a realidade através de uma janela. Paradoxalmente, somos por 

momentos especialistas inatos em semiologia. Esta fase é importante, pois aborda as 

formas de compreensão dos alunos sobre os seus álbuns, procurando enfatizar o enten-

dimento e a relevância deste objeto para os seus integrantes, com o intuito principal de 

captar o significado daquela história de família, através das imagens. 

No sentido de preservar a privacidade dos alunos e das suas famílias, uma vez 

que a maioria dos retratos era familiar, não serão aqui divulgadas as imagens apresenta-

das em contexto de aula. Quanto aos comentários realizados, não fugiram muito aos 

realizados no ano anterior. Uns justificaram a escolha das fotografias por serem dicro-

máticas, que lhes sugeriam antiguidade, outros apelaram ao simbólico da imagem e às 

memórias que estas evocavam.  

Destacaremos dois comentários que pela novidade, singularidade e sinceridade, 

são prova de que o século XX democratizou o ato de fixar os momentos familiares e os 

rituais de passagem em fotografias, quase como uma obrigação moral, como um registo 

importante da nossa pseudopresença que perdurará no tempo. 

 

“A minha mãe disse-me que os álbuns estavam guardados em casa da minha 

avó, mesmo assim eu revirei tudo e encontrei um, infelizmente só tinha fotos 

do meu irmão, eu não quis dizer nada porque me iam ralhar por andar a me-

xer onde não devia, mas cá para mim o meu álbum anda perdido… Eu queria 

trazer uma minha, mas trago esta para verem como o meu irmão é parecido 

comigo”. A20 

 

O outro por seu turno, é uma prova de que as tendências sociais contemporâneas 

rumam em direções a padrões mais fluídos de vida, a representações mais diversificadas 

e espontâneas do quotidiano (ou ficções desse mesmo quotidiano), que ultrapassam os 

limites do álbum de família e passam a ser publicadas instantaneamente na internet.  
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A maior parte das imagens produzidas é feita sem nenhuma habilidade ou for-

mação prévia de quem as capta, o que exige apenas que apontemos e disparemos ao que 

tomou o foco da nossa atenção.  

 

“Trouxe esta fotografia porque detesto tirar fotografias e esta deve ser das 

poucas em que me estou a rir. Os meus pais estavam a discutir porque deixei 

cair o gelado na roupa. Teve piada porque nunca discutem e ali não parece-

mos as pessoas perfeitas do Instagram, parecemos só pessoas.” A16 

 

Este último testemunho é de uma inocência atroz, pois parece recusar a ideia de 

que “Toda a fotografia é uma ficção que se apresenta como verdadeira.” (Fontcuberta, 

2010: 13) e, talvez, o encanto que a aluna revelou, se prenda precisamente com o facto 

de a sua fotografia contrariar este paradigma atual da imagem ficcionada e perfeita das 

redes sociais. Aparentemente, esta fotografia envolveu algumas particularidades na sua 

história e narrativa visual, ao não constituir uma passagem somente positiva da trajetó-

ria familiar da aluna.  

As imagens apresentadas pelos alunos, nesta fase, são a prova inequívoca de que 

cada família constrói uma crónica de si mesma através da fotografia, revelando uma 

série de imagens que testemunham a sua coesão enquanto núcleo identitário.  

 

2.4.2. 2.ª Etapa – Olhares inquietos sobre a História 

 

Ao olharmos para a maioria das fotografias, geralmente deixamos de lado a 

consciência de que estamos a olhar para uma representação e, por norma, colocamo-nos 

na posição do fotógrafo que olha diretamente para a cena que acontece diante da sua 

lente. Aqui reside a magia e, paradoxalmente, o mito da fotografia, por ser um meio que 

consideramos um canal direto à realidade.  

Somos frequentemente assolados pela certeza que conhecemos a diferença entre 

realidade e ilusão e depositamos uma confiança determinada naquilo que os nossos 

olhos veem. Desde o seu advento, a fotografia tem funcionado como evidência; no en-

tanto, são também usadas para criar ficções, iludir, manipular opiniões. O trabalho reali-
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zado com os alunos nesta fase vem abordar a relação entre a representação fotográfica e 

o mundo que ela representa, questionando em que medida ela reflete a realidade. 

Após a incursão aos álbuns familiares e de familiarizados com o objeto Fotogra-

fia, no início do segundo período, demos início à etapa que se estenderia ao longo de 

todo o ano letivo e que seria o instrumento didático principal das aulas de História.  

Foi levado para a aula o livro História da Imagem Fotográfica em Portugal, de 

António Sena (Sena, 1998), e estendida sobre a mesa a tabela cronológica que se apre-

senta no final, como índice visual das imagens do próprio livro. Compreendemos pelas 

caras dos alunos que o programa é complexo e pode ser até visualmente confuso; con-

tudo, foi usado a título de exemplo para ser mais fácil interiorizar o proposto e a meta a 

atingir. O livro enunciado serviu de pedra basilar para as pesquisas dos alunos, pois co-

meçaram a valorizar a importância da autoria, do ano de publicação, do arquivo e, dessa 

feita, partirem para questões mais profundas. Longe de querermos diminuir a eloquência 

ou o poder da imagem, devemos reconhecer que, para o espetador ouvi-la falar, fazem-

se necessárias algumas informações. 

  
Figs. 2 e 3 - Programa cronológico e iconográfico da imagem fotográfica em Portugal (Sena, 1998: 448). 

 

 A premissa seria construirmos, ao longo do ano letivo, uma tabela cronológica 

da História do século XX em fotografias. Cada aluno, voluntariamente ou por processo 

de seleção, seria previamente avisado dos conteúdos a lecionar na aula seguinte e traria 

para a aula, em formato digital, uma fotografia que apresentaria à turma: Dedicaríamos 
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algum tempo à sua análise, tentando compreender o que a fotografia representa, o que 

poderíamos apontar sobre os retratados e qual teria sido a finalidade da mesma. Os alu-

nos deduziram noções a partir de significantes convencionais. Porém, após os conteúdos 

serem lecionados, a fotografia voltaria a ser analisada e discutida em conjunto. Facil-

mente concluímos que muitos dos signos apontados são ambíguos e que os alunos criam 

significados em vez de os procurarem. Como já havia sido referido no início deste rela-

tório, na análise de uma imagem, o professor deverá procurar envolver os alunos na 

subjetividade aparente e no potencial da fotografia para estimular a imaginação, permi-

tindo ao aluno criar esquemas mentais conscientes e críticos. A interpretação de uma 

fotografia está sujeita ao conhecimento e a hipóteses que são externas à imagem em si e 

a verdade da fotografia reside em mostrar a aparência de uma cena, num determinado 

momento, de um determinado ângulo ou enquadramento. 

Deveremos ressalvar que o resultado aqui apresentado é meramente ilustrativo 

daquilo que foi a experiência e que não representa a sua totalidade, pois a ideia era ex-

por o friso no átrio escolar8. 

Será também importante referir que, ao longo de todo o processo, os alunos sele-

cionaram inúmeras imagens que não figuram no trabalho final, por não cumprirem os 

requisitos mínimos pedidos. Poderíamos considerar este facto preocupante, mas deve-

mos encará-lo como um momento sério de aprendizagem, já que no final do ano, grande 

percentagem dos alunos apresentava preocupações elementares como identificar o autor 

da fotografia, o ano da sua publicação, o local onde foi tirada, por considerarem esses 

dois elementos essenciais à sua contextualização. 

																																																													
8 Tal não foi possível, uma vez que no final do ano letivo o mesmo ainda se encontrava em remodelações 
profundas não existindo um espaço alternativo para o fazer.  
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Fig. 4 – Gráfico do questionário realizado no final do ano letivo aos alunos. 

 

 

 
Figs. 5 e 6 – Programa cronológico criado na aula de História com recurso às imagens trazidas pelos 

alunos. 
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Como podemos observar, a parte do programa que lhes foi mais apelativa cor-

respondeu aos domínios Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial e Do segundo 

pós-guerra aos anos de 1980. Todavia, a maioria das fotos sobre a grande depressão 

não integra esta apresentação, pela já referida falta de dados imateriais essenciais à in-

ventariação do objeto fotográfico, tais como o autor, o local retratado e a data, os moti-

vos ou intenções da captura e até a possibilidade do autor ter conferido um título à 

mesma. Os alunos ignoraram, ainda, a análise material dos originais (material da foto-

grafia, coloração, local de divulgação e até alguma dificuldade em descrever as situa-

ções retratadas). 

Quanto à interpretação das imagens, foi mais promissora, uma vez que o profes-

sor assumiu o papel de orientador e até moderador de opiniões. A grande maioria dos 

alunos conseguiu realizar inferências válidas para a compreensão da História, reforçan-

do o que aprenderam com aquela imagem, justificando a sua importância dentro de um 

determinado contexto histórico e de produção. O espetador só poderá ler a imagem e 

interpretá-la corretamente quando o contexto da sua produção é revelado. Dado o po-

tencial deste elemento, há uma forte responsabilidade ética por parte do fotojornalista 

ou do fotógrafo documental, pois, se as suas fotos pretendem registar eventos, é neces-

sário que elas mostrem, na medida do possível, o que teríamos visto se estivéssemos no 

lugar do fotógrafo.  

A imagem que mais nos tende a comover é a que nos convence da sua neutrali-

dade. No entanto, não podemos esquecer o paradoxo. A fotografia é na verdade, um 

instrumento tão poderoso, pois muito do que vemos nas imagens constitui uma encena-

ção feita para ser representada. 

Outro aspeto que nos surpreendeu foi o caminho trilhado pelos alunos na recusa 

do facilitismo propositadamente semeado pela professora, ao enunciar fotógrafos que 

eternizaram a História em imagens célebres, como Dorothea Lange ou Nick Ut. As se-

guintes imagens são exemplo disso. 
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Fig. 7 - Imagem apresentada 
pelo aluno A16 
 
Robert Capa,  
Tropas Norte Americanas a 
chegar a Omaha Beach no dia 
que ficou conhecido como 
Dia D. 
Normandia, França, 06 de 
junho de 1944 
 
Internacional Center of Pho-
tography/Magnum Photos 

Fig. 8 - Imagem apresentada 
pelo aluno A21 
 
Horace Nicholls 
O exército Americano na 
Grã-Bretanha (uma banda 
militar, toca numa parada em 
Winchester High Street no 
dia do armistício). 
11 de novembro de 1918 
 
Imperial War Museum Pho-
tograph Archive Collection 

 
 
 
Fig. 9 - Imagem apresentada 
pela aluna A4 
 
Philip Jones Griffiths 
A batalha por Saigão.  
Vietnam, 1968 
 
Magnum Photos 
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Ainda nesta fase, e debaixo da alçada de um tema que nos é familiar Portugal: 

Do Autoritarismo à Democracia, trouxemos para a aula o livro Carlos Gil um fotógrafo 

na Revolução, ato cimentado no grande interesse revelado pelos alunos acerca deste 

momento histórico. Este livro, apresentado informalmente aos discentes, revelou-se um 

bom instrumento de trabalho, porque para além da importância das imagens dentro do 

contexto fotográfico português, apresenta ainda o preciosismo inicial de indicar o tipo 

de película a partir das quais estas foram ampliadas9, elemento de identificação material 

pouco usual nas pesquisas realizadas por eles. 

Uma vez que o livro constituía, por si só, a pesquisa que normalmente os alunos 

realizariam em casa, resolvemos aproveitar o momento para avaliar apenas que tipo de 

signos lhes chamavam mais a atenção – os icónicos, indiciais ou simbólicos? E nesse 

sentido, foi-lhes pedido que fossem observando todas as imagens, escolhessem uma e 

explicassem sumariamente o porquê da sua escolha. A margem de erro das respostas é 

aqui alargada, uma vez que o juízo de gosto é subjetivo. 

Devido à subjetividade do exercício, pairavam no ar muitas dúvidas quando às 

capacidades interpretativas das fotografias. Porém, quando debruçados sobre os resulta-

dos, fomos confrontados com respostas que não esperávamos. E, mesmo sabendo que os 

alunos dificilmente atingiriam de forma literal a iconologia ou até mesmo a narrativa da 

imagem, obtivemos, ainda assim, algumas respostas que deram lugar à surpresa.  

Pelo menos quatro alunos alcançaram sem qualquer dificuldade os objetivos 

propostos, chegando mesmo a explanar conteúdos e até os antecedentes do aconteci-

mento fotografado. Porém, a maioria da turma ficou, segundo os critérios definidos por 

E. Panofsky, pelos níveis de conhecimento pré-iconográfico e iconográfico. As respos-

tas foram bastante dispersas e pouco pensadas, limitando-se ao óbvio das imagens e 

realizando uma conexão simples entre os significantes e o que eles representam. Como 

não nos focámos apenas numa imagem, os resultados não foram registados com rigor. 

Porém, destacaremos quatro testemunhos que apontaram os sentimentos que a fotogra-

																																																													
9 “Todas as fotografias deste álbum foram ampliadas a partir de películas de 35mm, negativo integral”, 
com exceção de alguma páginas que a coordenação da edição numera e ainda algumas fotografias que 
eram “originalmente diapositivos a cores, foram reproduzidas a preto e branco.” (Gil, 2004) 
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fia escolhida transmitiu e identificaram situações no espaço e no tempo, demonstrativas 

da riqueza destas interpretações.  

A aluna A18 citou a professora, relacionando essa afirmação com os conheci-

mentos prévios adquiridos em contexto de aula. No plano subjetivo, a aluna quase se 

colocou no lugar dos apoiantes da campanha eleitoral, conseguindo sentir a envolvência 

e a energia do momento e, por fim, associou isso a uma luta que é de todas as mulheres. 

 

 
  

Os testemunhos seguintes demonstraram um sentido de oportunidade apurado 

por parte dos alunos, que realizaram logo, a um nível pré-iconográfico, a descrição dos 

elementos presentes na fotografia, e ainda procuraram o verdadeiro significado destas, 

ao analisar os objetos retratados para as dotar de um contexto. Podemos mesmo afirmar 

que estes alunos atingiram o último nível (da iconologia) referido por Panofsky, ao con-

seguirem recuperar informações às quais lhe acrescentaram conhecimentos, numa pers-

petiva mais direcionada para a interpretação e não apenas para a descrição. 

	

Fig. 10 – Imagem selecionada pelo aluno 

A18 

 

“A professora diz sempre que votar, 

mais do que um direito, é um dever, 

principalmente para nós mulheres. Esta 

imagem da campanha presidencial da 

Maria de Lurdes Pintasilgo simboliza o 

poder que as mulheres podem ter. Gosto 

da maneira como ela aparece no meio 

das bandeiras que abanam cheias de 

energia.” 

 

A18 
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Fig. 11 – Imagem selecionada pelo aluno 

A9 

 

“Escolhi esta foto por ser fácil encontrar 

nela dados de uma época. Conseguimos 

ver que a moda era muito diferente, até 

os cabelos, fazem lembrar os penteados 

do meu tio mais velho quando era novo. 

O jornal chamava-se República e as 

notícias de destaque têm todas a ver com 

a revolução. Se este tipo de fotografia se 

chama fotojornalismo, então esta é uma 

foto de uma notícia dentro de outra notí-

cia.” 

 

A9 

Fig. 12 – Imagem selecionada pelo aluno 

A15 

 

“Escolhi esta fotografia, porque quando 

imaginei uma revolução, pensava numa 

confusão de pessoas no meio da rua e esta 

imagem é o oposto, vemos um soldado 

sozinho e as ruas parecem calmas. E ainda 

há o cartaz da parede que nos mostra praia, 

sol e calor, tudo coisas que não têm nada a 

ver com a guerra. Mas, por outro lado, 

Moçambique era uma colónia portuguesa 

naquele tempo e também é giro mostrar 

isso aqui!” 

 

A15 
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Estes quatro exemplos atestam a importância da bagagem dos saberes, retida pe-

los observadores, pois conseguem ir além da primeira análise e realizar também o en-

quadramento do contexto fotografado. 

De uma forma geral, todos os alunos reconheceram que estavam perante fotogra-

fias que retratavam o pré e o pós-25 de abril de 1974, souberam enunciar algumas no-

ções que tinham, algumas fruto de preconceitos, outras adquiridas em aulas prévias e, 

por fim, todos souberam ser determinados na escolha de uma fotografia, apesar de nem 

todos saberem justificar devidamente essa escolha, evidenciando dificuldades na aplica-

ção de conceitos estudados na aula. O exemplo seguinte é ilustrativo desse bloqueio, um 

aluno que não realizou mais do que uma breve e sintética descrição e não tentou sequer 

mobilizar conhecimentos para a realizar. 

 

Fig. 13 - Imagem selecionada pelo aluno A4 

	

“Esta senhora deve ter sido presa por apare-

cer nua na rua naquele tempo. As pessoas 

parecem um bocado chocadas. Hoje se o 

fizermos também vão pensar que somos 

malucos, as ideias devem ser parecidas ainda 

Mas é um bom símbolo da liberdade, como 

num quadro que vimos no 8.º ano. A mulher 

frágil mas ao mesmo tempo forte à frente do 

homem forte, mas se calhar fraco por trás da 

farda.” 

 

A4	
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Em suma, o conhecimento prévio do assunto retratado nas fotografias foi deter-

minante para o sucesso da atividade. Os resultados mais fracos incorporaram apenas 

breves descrições, sendo que alguns alunos ainda realizaram descrições de factos. A 

nível iconográfico, sentimos que os alunos conseguiram remeter os conhecimentos pre-

liminares como suporte para as suas respostas, mas apenas os alunos A4, A9, A15 e 

A18, conseguiram atingir o nível de análise iconológica. 

 

2.4.3. 3.ª Etapa – De turistas a fotógrafos 

 

Cada fotógrafo parte em busca do seu olhar, segue atento, oportuno e, por vezes, 

até inconveniente. Não dá descanso ao obturador, que incessante e mecanicamente, vai 

obedecendo às suas ordens. 

Fotografar implica cerrar os olhos, treinar o cérebro, meditar enquanto se busca 

o enquadramento, mostrar firmeza nas mãos. Fotografar é um ato pontual que luta con-

tra o tempo, mas também o define. O fotógrafo é um colecionador de segundos, mostra 

que o mundo é comum a todos, mas a capacidade de o interpretar, essa sim, é individu-

al. Vemos e revemos as nossas imagens, aliás, somos reféns delas e nem sabemos, so-

mos reféns dessa procura constante daquele instante que poderá revelar o todo e conter 

nele as memórias do mundo. 

A última etapa do nosso trabalho com os alunos pretendeu incutir-lhes a consci-

ência de que fotografar não é um ato banal. E que esse gesto tão simples implica talento 

	
	
Fig. 14 – Imagem selecionada 
pelo aluno A26 
 
“Escolhi esta fotografia porque 
estão todos felizes a festejar.” 
 

A26 
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para conseguir a fotografia que mais ninguém obteve. Assim, ao sairmos para fotogra-

far, questionamos o mito do real, supostamente, uma fotografia é sempre o real, mesmo 

quando é só parte dele, ou quando o reproduz de forma falsa. 

 

“A fotografia pode ser uma montagem do real, operação que se realiza tanto 

na cabeça do fotógrafo como em todos os momentos subsequentes, o olhar, a 

tomada de vistas, a revelação, a impressão e a edição. Em qualquer destes 

momentos se pode intervir no real.” (AAVV, 2005: 7) 

 
 
O objetivo de sair e fotografar foi a forma mais imediata dos alunos compreen-

derem que a fotografia pode e deve ser tratada como um meio de informação. Possui 

funções estéticas relevantes e que, tal como um texto, tem o seu autor, a sua dimensão, 

o seu equilíbrio e o seu significado. Todas as fotografias foram captadas com os tele-

móveis dos alunos e posteriormente analisadas na aula, onde entrámos em debate com 

todas as imagens selecionadas, as tomámos como referências e tirámos delas algum 

sentido.  

Cada um de nós, na sociedade de imagens na qual vivemos, possui uma memó-

ria, seja ela voluntária ou involuntária, capaz de organizar as imagens e selecionar uma 

para visualizar o que normalmente lemos, ouvimos e vemos, ancorando-o ao que assi-

milamos anteriormente. Os resultados estão à vista. 
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Nos casos seguintes, os alunos afirmam a possibilidade de uma cadeia de 

transmissão entre gerações, ou seja, o conhecimento que deixamos para o futuro. Uma 

imagem não é necessariamente produzida para o presente, mas muito possivelmente 

para o futuro onde poderá ser recontextualizada. 

 

 

	
Fig. 15 – Fotografia da autoria do aluno A11 

 

“Passo todos os dias nesta rua e até atravesso 

para o outro lado, porque esta casa está em 

muito mau estado, a cair mesmo, nunca tinha 

perdido tempo a ler a placa. Hoje quando 

parei para a fotografar percebi que o nosso 

maior pintor viveu ali. É um bocado estranho 

ser uma placa de homenagem, quando a casa 

está a cair.” 

	
A11 
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Fig. 16 e 17 – Fotografias da autoria do aluno A6 

 

“Nas aulas falamos muitas vezes da importância do enquadramento, depois de ter 

tirado umas dez fotografias, acho que a da esquerda ficou bem. A igreja não parece 

torta, as cores estão mais vivas e os raios de sol dão destaque à torre da igreja. Um 

dia mais tarde se alguém encontrar isto, vai ver que foi um passeio numa manhã 

bonita de primavera. 

E é bem verdade aquilo da fotografia ser uma manipulação, á mesma hora, no 

mesmo sítio e com o mesmo telemóvel consegui fazer fotografias todas diferentes.” 

 

A6 



 

  66 

 
 

 

Ou, ainda, que o valor da fotografia, enquanto recordação, ou desencadeadora de 

sentimentos, está dependente da informação em torno do seu conteúdo. 
 
  

 

 

Fig. 18 – Fotografia da autoria do aluno A12 

 

“Esta é a foto que destaco, porque gostei da 

História por trás deste pormenor. Esta rua é 

das mais apertadas de Mirandela, a casa em 

questão é super pequena e este pormenor que 

grita deve passar diariamente despercebido às 

pessoas. A realidade é que esta rua é medie-

val e esta é uma casa de cristãos-novos, a 

cruz na fachada da casa, apesar de quase não 

se notar, grita essa realidade de quem ali 

viveu.” 

A12 

	
Fig. 19 – Fotografia da autoria do aluno A19 

	
	
	
	
“… No meio da destruição ainda podemos 

encontrar beleza.” 

	

A19 
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Os três exemplos seguintes, não tendo como objetivo evidente a manipulação, 

devem ser entendidos como tal. Se, por um lado os alunos saíram à rua, encontraram um 

tema que lhes interessou, enquadraram e dispararam - isso é prova sumária da esponta-

neidade da sua ação - por outro lado, privilegiaram o controlo do resultado. Em suma, 

realizaram uma imagem, mas decidiram dotá-la de um conteúdo expressivo e construir 

uma retórica. Portanto, segundo a desconstrução do termo manipulação, proposta por 

Otto Steinert, 

 

”(...) enquadrar é uma manipulação, enfocar é uma manipulação, selecionar o 

momento do disparo é uma manipulação... A soma de todos esses passos se 

concretiza na imagem resultante, uma “manipulação” sem paliativos. Criar 

equivale a manipular e o próprio termo “fotografia manipulada” constitui 

uma flagrante tautologia. A noção de “manipulação” ficava assim reabilitada, 

desprovida de intenção perversa, passava a adotar um tom ostensivamente 

neutro. Definitivamente, a manipulação se apresentava como uma condição 

sine qua non da criação.” (cit. In Fontcuberta, 2010: 84) 

 

 

  

Fig. 20 – Fotografia da autoria do aluno A7 

	

 

“Esta poderia ser uma rua qualquer dos anos 60 

ou 70 do século XX, é preciso ter cuidado ao 

olhar para as imagens.” 

 

A7 
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Fig. 21 – Fotografia da autoria do aluno A25 

	

“No primeiro PowerPoint sobre a fotografia, 

havia lá uma frase que dizia Toda a fotogra-

fia é uma ficção que se apresenta como ver-

dadeira. Na altura não percebi lá muito bem 

a frase, mas agora vejo que estou a fazer uma 

ficção, pois a minha fotografia parece antiga 

e mesmo assim é verdadeira.” 

 

A25 

Fig. 22 – Fotografia da autoria do aluno A6 

 

“A professora de Português está sempre a dizer 

O céu é o limite e para sermos criativos, então 

resolvi brincar com isso e mostrar-lhe que às 

vezes para lá chegarmos temos muitas barreiras 

para saltar.” 

 
A6	
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Outro aluno deu sentido à expressão “O passo entre a realidade que é fotografa-

da porque nos parece bela e a realidade que nos parece bela porque é fotografada é bre-

víssimo” (Blaufuks, 2014: 112). 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminamos com o testemunho que mais nos impressionou, pois por trás da 

brincadeira e da provocação, escondeu uma sátira sobre o papel que a fotografia deve 

assumir hoje. Numa era em que nada é evidente, de espaços virtuais que substituem a 

experiência, os conceitos de verdade e falsidade perderam a sua validade, tudo é verda-

deiro e falso ao mesmo tempo, este facto irá impor um novo código de relação com a 

imagem e com os sistemas de transmissão de conhecimento, que neste paradigma tem 

tendência a reconduzir as funções sociais das tecnologias que produzem imagens. Este 

aluno projetou neste enquadramento a sua bagagem cultural, os seus preconceitos e a 

sua memória coletiva, da qual emergem estímulos fundamentais. Esta imagem também 

serviu, em contexto de aula, para alertar os alunos para a necessidade de compreende-

rem as fotografias, assimilarem que se tratam de mensagens ambíguas e que “o sentido 

final só depende da plataforma cultural, social, institucional ou política” (Fontcuberta, 

Fig. 23 – Fotografia da autoria do aluno A9 

 

“Gosto desta fotografia porque tem muitas 

linhas verticais bem definidas e a justiça 

destaca-se a olhar para a cidade, só que aqui 

não conseguimos perceber isso, além disso 

parece maior que o palácio dos Távoras”. 

 

A9 
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2010: 92) em que se encontram inseridas, “Essa ambiguidade, essa indefinição do senti-

do, é justamente o que possibilita o jogo da manipulação. O olhar do espectador recria 

sempre a significação, mas esse olhar pode ser orientado em qualquer direção.” 

(Fontcuberta, 2010: 92) 
  

 
 

 

Foi através deste exercício pessoal que reconhecemos no estudo da fotografia as 

suas limitações, traduzidas no perigo da sua utilização, na riqueza porém ambígua da 

interpretação dos alunos e, por fim, a noção de que são necessários dois momentos de 

análise, um anterior e outro posterior à contextualização das mesmas. Os alunos foram, 

sem dúvida, os grandes agentes que moldaram estas experiências e perceber que as me-

tas que idealizamos, nem sempre são atingidas ou seguem os esboços que desenhamos, 

poderia ser desanimador, mas concluímos que há sempre espaço para sermos surpreen-

didos.  

 

 

 

Fig. 24 – Fotografia da autoria do aluno 

A14 

	

“Só se ouvem notícias na TV de política e 

do estado do país, achei piada a estar um 

partido político na parede e ao lado um 

sinal de STOP, é mesmo a pedi-las. (...) 

Além disso, em Mirandela, quando foram 

as eleições da Câmara, toda a gente ficou 

admirada por o PS ter ganho, foi um es-

cândalo.” 

A14 
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2.5. Análise do questionário Todas as memórias do mundo!  

 

Ao longo do ano letivo 2018/2019 fomos compreendendo a importância da ima-

gem fotográfica para o ensino da História. Parte da sua eficácia prendeu-se com o facto 

de ela constituir um meio muito mais atrativo para os alunos pouco adeptos dos longos 

textos propostos nos manuais escolares. Elas enriqueceram o conhecimento apresentado 

pelas fontes escritas, sobretudo, pela curiosidade acerca daquilo que elas representavam. 

Pudemos constatar isso diante da seguinte questão colocada no inquérito realizado no 

final do 3.º período: 

 
Fig. 25 - Gráfico das respostas dadas pelos alunos no inquérito final.10 

 
																																																													
10	O presente inquérito foi realizado com recurso à plataforma GoogleForms, pelo que, apenas foi possí-
vel realizar um printscreen do mesmo. Desta forma as opções de resposta à pergunta “Ao longo deste ano, 
foste contactando com imagens fotográficas. Das seguintes opções, quais são as que se aproximam mais 
da tua experiência com os documentos fotográficos em contexto de aula?” são as seguintes: 

• A História é a perpetuação de algo, a fotografia por sua vez, é a sua memória intacta. 
• A fotografia deve ser sempre compreendida dentro das circunstâncias que a produziram. 
• As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpretação e a imaginação histórica. 
• A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma interpretação da realidade. 
• Deveremos questionar sempre a fotografia, pois é uma realidade aparente, sujeita à manipulação do fotó-

grafo. 
• Quando fotografamos valorizamos algo e testemunhamos a inevitável dissolução do tempo.	
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A percentagem de alunos que respondeu As palavras são por vezes densas. A fo-

tografia promove a interpretação e a imaginação histórica não deixa margem para dú-

vidas relativamente ao impacto positivo do uso da fotografia como fonte nas aulas de 

História. Vemos que, independentemente da idade, o aluno quando confrontado com 

fotografias foi obrigado a pensar e a construir uma narrativa que justificasse a função 

daquela imagem e as suas implicações. 

Pudemos observar, também, que os alunos consideraram que A fotografia é a va-

lorização do que vale a pena ser observado, é uma interpretação da realidade. E, de 

facto, é satisfatório que eles tenham valorizado esta hipótese, pois desta forma concluí-

mos que o uso das imagens fotográficas constituiu um excelente recurso para entender-

mos que existe sempre uma intenção por trás de qualquer documento, o fotógrafo nunca 

é neutro, ao escolher o que interessa ser fotografado, o melhor ângulo para captar esse 

instante e a melhor iluminação.  

Por outro lado, no enquadramento teórico do relatório refletimos sobre a análise 

barthesiana da fotografia, concluindo que esta assenta em dois conceitos essenciais: o 

studium e o punctum. O primeiro apresenta-se como uma composição geral, ou seja, o 

gosto por algo, já o segundo, é um impulso, a facada que nos obriga a olhar (Barthes, 

2006). Assim, temos uma ação combinatória entre razão/sentimento e compreen-

são/apreciação à qual anexamos o conhecimento. Quando indagámos os alunos sobre o 

sentimento transmitido pelas fotografias, fomos confrontados com respostas que nos 

indiciam um plano mais particular do que histórico, como se pudessem ser encaradas 

como um mapa, um mapa do envelhecimento e da passagem do tempo. 
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Fig. 26 – Respostas dos alunos ao inquérito final. 
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As imagens são ricas, pois permitem-nos conhecer lugares que provavelmente 

jamais visitaremos e mesmo que contrariemos essa probabilidade, poderão estar com-

pletamente adulterados pela máscara do tempo. 

No seguimento da questão anterior, fizemos outra pergunta que pretendeu anali-

sar a dimensão sensorial imediata dos alunos em relação à fotografia. Numa perspetiva 

que privilegiou a simbiose entre sensação e emoção, justificando o facto de que a com-

ponente emocional pode ajudar a dar significado às imagens. Mas também, porque esta 

dimensão é relegada muitas vezes para segundo plano.  

Assim, pudemos concluir que a fotografia consegue alcançar um sem número de 

possibilidades pedagógicas, se permitirmos aos alunos darem primazia ao que valorizam 

numa imagem, para de seguida os instigarmos a analisá-la.  

 
 
Fig. 27 - Gráfico das respostas dadas pelos alunos no inquérito final. 
 

Tendo em conta que atualmente, uma das grandes preocupações do ensino, se 

prende com a função da escola e o trabalho que ela deve realizar enquanto formadora de 

cidadãos conscientes, “a utilização de linguagens diferenciadas pode levar o aluno a um 

processo de aprendizagem mais interativo, prazeroso, que tenha significado, que lhe dê 

condições de se posicionar criticamente frente a questões e problemas que a sociedade 

traz.” (Litz, 2009: 7). Conseguimos perceber que a maioria dos professores não trabalha 

a fotografia com os alunos e os poucos que ousam trabalhar com essa ferramenta, utili-

zam-na apenas como meio complementar de ilustração dos textos que o manual apre-
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senta. Ao pouco tempo que os professores têm para trabalhar conteúdos, aliamos tam-

bém, a falta de interesse por parte dos alunos em compreender a sua importância. 

Este estudo constituiu um esforço para levar para a sala de aula a fotografia e 

avaliar a sua aplicabilidade ao ensino da História. Tivemos um feedback bastante positi-

vo por parte de todos os alunos, que responderam à questão “Consideras que as ativi-

dades realizadas ao longo do ano letivo contribuíram para despertar um olhar mais 

crítico sobre a fotografia?”. Assegurando na sua justificação, um interesse muito maior 

pelos conteúdos lecionados e uma participação mais ativa durante a exposição de ideias, 

fatores que nos levam a acreditar que houve uma maior apreensão do que estava a ser 

ensinado. 



 

  76 

 
Fig. 28 – Justificação dada pelos alunos à questão proposta no gráfico anterior. 
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A emoção, a imaginação, o enigma, foram três pontos de partida possíveis para o 

planeamento destas aulas. Os alunos mostraram uma empatia na compreensão dos te-

mas e são eles que o confirmam nas respostas do inquérito em anexo.  

Os resultados positivos são inequívocos, tanto quanto à análise e interpretação 

das fotografias, como ao facto de compreenderem melhor os assuntos abordados nas 

aulas. Neste prisma é igualmente importante, os alunos terem assumido que as aulas 

foram mais interessantes e que a imagem os ajudou a recordar mais facilmente conteú-

dos programáticos.  

Numa perspetiva docente, afirmamos que a motivação e abertura para a compre-

ensão dos temas foi agilizada, uma vez que os alunos se sentiram parte desses mesmos 

temas, através de projeções afetivas e da imaginação narrativa.  
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3. Considerações finais 

 
A historiografia é uma ciência progressiva, uma vez que tenta fornecer pontos de 

vista cada vez mais profundos para acontecimentos que também não são estanques. A 

História, ao contrário de outras ciências, não rejeita as velhas interpretações, pelo con-

trário, estas são incluídas pelas novas versões.  

Num momento em que a disciplina de História vê reduzida em um terço a sua 

carga horária curricular semanal, este relatório pretendeu refletir sobre o valor da Histó-

ria, partindo do lugar que ela ocupa no ensino e as finalidades que lhe são atribuídas na 

educação. 

Ao longo do presente relatório de estágio salientámos a necessidade concreta de 

criar instrumentos operatórios, que dotassem os nossos alunos a nível intelectual e me-

todológico para a pesquisa e estudo históricos. Desta forma, pudemos enfatizar a cons-

trução de modelos de estudo, que se adequaram a conceitos para a construção dos factos 

históricos.  

Foi importante definir algumas ideias no enquadramento, que deram força ao 

que tentámos pôr em prática no estudo de caso. É importante não esquecer que vivemos 

atualmente na cultura do imediato, a eternidade vê-se por isso condenada a um espaço 

exíguo no quotidiano do ser humano. Tal situação poderia provocar consequentemente 

uma desvalorização da curiosidade histórica e do passado; contudo, isso não se verifi-

cou nas aulas. A produção de conhecimento histórico tem-se acentuado, o que vem 

comprovar que, se por um lado se vive uma cultura do instante, o indivíduo reage e 

opõe-se a ela, procurando os seus vínculos e resistindo à inquietude provocada pela ace-

leração histórica. Talvez esta seja a finalidade e o lugar que devemos atribuir ao ensino 

da História. Contrariar as interrogações de um passado silencioso, de hipotéticas expli-

cações simplistas caso o registo deste não existisse.  

Quando assistimos ao avanço de populismos e das fake news, quando a partici-

pação cívica dos nossos jovens apresenta baixos níveis de participação, deparamo-nos 

com a necessidade de despertar o interesse histórico das crianças e jovens para impedir 

visões ingénuas e deformadas do mundo e, ainda, contrariar a ausência de referências 
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que conduzem a uma dissociação das raízes culturais em que se apoia a identidade soci-

al.  

O próprio lugar da História no currículo escolar é outro problema que tem sido 

levantado. A inércia na sala de aula e a afirmação de que o ensino da História recorre a 

conceitos e a uma estrutura demasiado complexa, que acaba por chocar com os interes-

ses dos alunos, constituem os pontos críticos apresentados. Não desmentiremos as difi-

culdades apresentadas no domínio de conceitos abstratos como tempo e espaço, nem tão 

pouco o recurso a uma linguagem muitas vezes específica, diferente da do contexto ho-

dierno do aluno. Por isso, cabe ao professor instigar o interesse dos alunos para possibi-

lidades mais vastas e desconhecidas, reconhecendo o nível de desenvolvimento de cada 

criança e desenvolvendo uma ação pedagógica em função disso.  

Em suma, com os objetivos que foram sendo traçados ao longo do ano letivo 

2018/2019, foi possível delinear um caminho de pesquisa que procurou incorporar as 

noções teóricas e práticas do casamento entre Fotografia e História. Relação que poderá 

contribuir para uma futura construção, de instrumentos de aprendizagem que facilitem o 

processo educativo e a assimilação de conteúdos de forma eficaz e assertiva. Tentámos 

salientar as potencialidades da fotografia como medium, ao permitir o uso de séries ou 

meta-narrativas, de momentos reais ou ficcionados, imortalizados numa fração de espa-

ço e tempo, testemunho imensurável da dissolução do tempo, de memórias, de identida-

de e alteridade. 

Terry Barret propôs uma metodologia de análise do fotográfico que passa por 

quatro etapas: a descrição, a interpretação, a avaliação e a teorização. Interessaram-nos 

para este estudo as duas primeiras.  

“Descrever é um processo de recolha de dados ou listagem de factos. Descrições 

são respostas a questões: O que está aqui? Estou a olhar para quê? O que é que eu sei 

com certeza sobre esta imagem? As respostas são identificações sobre o óbvio e o não 

óbvio.” (Barret, 2006: 16). Descrever foi a operação mais objetiva do juízo crítico dos 

alunos, uma vez que se limitaram a enunciar o fragmento da realidade sem ajuizar inter-

pretações. Esta etapa foi importante para preparar o terreno a críticas mais profundas, 
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mas, acima de tudo, por ser algo fácil de atingir com um público que ainda não tem uma 

maturidade visual muito desenvolvida. 

No que concerne ao ato de interpretar, este pressupôs elucidar o significado pre-

ciso das imagens. A interpretação implicou a posse de informações desde o conheci-

mento do contexto em que a fotografia foi produzida, à época da sua produção e, ainda, 

a intenção do autor. “A interpretação ocorre quando a atenção e discussão avançam para 

além da informação, refletindo sobre assuntos significativos do conteúdo.” (Barret, 

2006: 43). Assim, quanto mais exaustiva for a descrição por parte dos alunos, mais rica 

se torna a interpretação das imagens a seguir. 
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Anexo I – Modelo de inquérito realizado aos alunos de 9.º ano na plataforma 

Google Forms a 19 de junho de 2019. 
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Anexo II  
TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS À QUESTÃO 3 DO INQUÉRITO 

SOBRE A FOTOGRAFIA TODAS AS MEMÓRIAS DO MUNDO! 

“Os fotógrafos são contadores de Histórias. Quando observas uma foto, o que é a foto-

grafia te transmite?” 

Aluno Resposta 
A1 Curiosidade em saber o que está a transmitir a foto. 

A2 Saudade. 

A3 Transmite harmonia o silêncio dela. 

A4 Porque gosto de comparar o passado com o presente. E imaginar o entre-

tanto.  

A5 Depende da foto...  

A6 Porque gosto de olhar para o passado que já não existe, mas que continua 

ao nosso alcance. Tudo é passado. 

A7 Uma foto transmite um sentimento de curiosidade, pois sempre que vemos 

alguma queremos saber a história ou o acontecimento que está por detrás 

dela. A essência das cores e as figuras da imagem ajudam-nos a fazer a 

uma pequena reflexão do tema que poderá estar presente na foto.  

A8 Nostalgia. 

A9 No caso de muitas fotos vistas na aula, foram fortes e transmitiram senti-

mentos negativos. Foi um choque de realidade. 

A10 Porque tudo pode ser fotografado e guardado e isso dá-me uma certa segu-

rança. 

A11 Boas vibrações. 

A12 Na minha opinião , as fotografias transmitem um sentimento de nostalgia, 

olhar para uma foto é mais do que simplesmente ver algo que aconteceu, é 

relembrar um momento bom ou mau que alguém quis guardar, recordar 

uma cena que pode não se repetir ou uma pessoa que nunca mais podere-

mos ver.  

A13 Porque gosto de olhar e reviver o passado. 

A14 A recordação de um momento. E o que esse momento captado poderá 

transmitir.  

A15 Gosto das cores e do facto de serem muitas vezes fotos pessoais de mo-

mentos únicos da minha vida. 
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A16 Porque gosto de ver aquilo que existiu e que desta forma ficou congelado 

no tempo. 

A17 Faz-me ter consciência do passado. 

A18 Quando eu observo uma fotografia essa fotografia é o reflexo de algo 

histórico, que aconteceu, já passou. Temos a mesma visão que o fotógrafo 

teve ao tirar a foto. Quando é uma fotografia familiar, gosto de comparar 

o passado com o presente.  

A19 A fotografia é uma maneira útil para guardar memórias e isso transmite 

me segurança, o saber que me posso esquecer de algo, mas tenho a posse 

dessa memória. 

A20 A fotografia informa coisas que eu não consigo compreender facilmente 

com palavras porque não gosto de ler. 

A21 Porque gosto de ver o passado ali congelado. Tudo é passado. 

A22 As fotos são sempre nostálgicas transmitem-me tristeza ao ver como era a 

realidade de antigamente e ao saber que aquele momento não se vai voltar 

a repetir no tempo.  

A23 Há qualquer coisa de triste na fotografia, o perceber que aquele momento 

não se vai repetir. 

A24 Sentimentos diversos, alegria, saudade e uma ponta de tristeza. 

A25 Um momento ou um acontecimento que já aconteceu e não se vai voltar a 

repetir. 

A26 Recordações. 
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Anexo III 
TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS À QUESTÃO 4 E 5 DO 

INQUÉRITO SOBRE A FOTOGRAFIA TODAS AS MEMÓRIAS DO MUNDO! 

“O que valorizas imediatamente quando olhas para uma fotografia?” e “Justifi-
ca a tua resposta.” 

Aluno Resposta Justificação 
A1 Fotografias de casualidades. 

 

Porque gosto de registar momen-

tos aleatórios. 

A2 Não valorizo nada. Não respondeu. 
A3 Equilíbrio das cores. Porque para mim as cores têm 

significados e dão-lhe expressivi-

dade. 

A4 O caráter pessoal da imagem. Há sempre elementos com os 

quais me identifico.  

A5 Equilíbrio das cores. As cores dão-lhe um ar mais real, 

como se realmente a realidade 

estivesse ali congelada.  

A6 Imagens a preto e branco. Porque consigo focar-me melhor 

nos pormenores. 

A7 Fotografias de casualidades. 

 

Não respondeu. 

A8 O caráter pessoal da imagem. Gosto de procurar dados autobio-

gráficos nas fotos.  

A9 O caráter pessoal da imagem. Acho que procuramos sempre 

alguma referência nossa. 

A10 Imagens a preto e branco. Imagens preto e branco porque 

nos levam até ao passado, mesmo 

quando são atuais. Por isso a 

fotografia é uma manipulação. 

A11 Imagens a preto e branco. Porque não gosto de fotos a cores. 

A12 Equilíbrio das cores. Acho muito bonito fotografias 

que tenham cores sólidas como 

uma foto onde os elementos se-

jam todos de uma cor só mas, 

ainda assim, a mistura de cores 

deixa a harmonia da imagem mais 

bela e muitas vezes é a cor que 
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nos ajuda a definir um ambiente. 

Mas também porque se aproxima 

mais da realidade aparente.  

A13 Imagens a preto e branco. Faz com que pareça "vintage". 

A14 Imagens a preto e branco. Gosto de imagens a preto e bran-

co porque são o reflexo de uma 

época mas também podem ser 

atuais, o que torna a fotografia 

um bocado abstrata.  

A15 Equilíbrio das cores. A cor aproxima a fotografia do 

real. 

A16 O caráter pessoal da imagem. Porque mesmo que não sejam 

fotos familiares, procuro sempre 

alguma coisa pessoal nelas, algo 

com o qual me identifique. 

A17 Faz-me ter consciência do pas-

sado. 

Nas fotografias eu gosto de anali-

sar os detalhes que o autor deci-

diu abordar , pequenas coisas que 

fazem parte da sua compressão do 

mundo , cada fotógrafo tem o seu 

carácter e descobri-lo é o que eu 

mais gosto. 

A18 Fotografias de anónimos Gosto de ver fotografias de pes-

soas que não conheço, porque 

gosto de imaginar aquele momen-

to e construir uma história. 

A19 Imagens a preto e branco. Eu gosto das fotografias a preto e 

branco porque gosto de "relem-

brar" o tempo que eu nunca vivi e 

nunca vou viver. 

A20 O caráter pessoal da imagem. A fotografia é como um espelho. 
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A21 O caráter pessoal da imagem. Porque procuramos sempre algo 

pessoal nas fotografias. Mesmo 

nas que não nos dizem nada. 

A22 O caráter pessoal da imagem. Porque as fotografias mostram-

me os detalhes todos de um mo-

mento que talvez nem tenha valo-

rizado. 

A23 Equilíbrio das cores. Porque as cores são apelativas e 

aproximam a imagem da realida-

de. 

A24 O caráter pessoal da imagem. Os detalhes e tudo da foto em si, 

porque me lembram coisas que já 

tinha esquecido. 

A25 Cenas que deixem adivinhar 
movimento 

Porque me deixa construir uma 

ideia do que poderá ter aconteci-

do a seguir. 

A26 Equilíbrio das cores. Porque dão mais emoção e rea-

lismo. 
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Anexo IV 
TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS À QUESTÃO 6 DO 

INQUÉRITO SOBRE A FOTOGRAFIA TODAS AS MEMÓRIAS DO MUNDO! 

“Ao longo deste ano, foste contactando com imagens fotográficas. Das 

seguintes opções, quais são as que se aproximam mais da tua experiência com os 

documentos fotográficos em contexto de aula?” 

Al
uno 

Resposta 

A1 Deveremos questionar sempre a fotografia, pois é uma realidade apa-

rente, sujeita à manipulação do fotógrafo. 

A2 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

A3 A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma 

interpretação da realidade. 

A4 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

 

Deveremos questionar sempre a fotografia, pois é uma realidade apa-

rente, sujeita à manipulação do fotógrafo. 

A5 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

A6 Porque gosto de olhar para o passado que já não existe, mas que conti-

nua ao nosso alcance. Tudo é passado. 

A7 A História é a perpetuação de algo, a fotografia por sua vez, é a sua 

memória intacta. 

A8 A História é a perpetuação de algo, a fotografia por sua vez, é a sua 

memória intacta. 

 

As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

 

Quando fotografamos valorizamos algo e testemunhamos a inevitável 

dissolução do tempo. 

A9 Quando fotografamos valorizamos algo e testemunhamos a inevitável 

dissolução do tempo. 

A10 A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma 
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interpretação da realidade. 

A11 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

 

A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma 

interpretação da realidade. 

 

Deveremos questionar sempre a fotografia, pois é uma realidade apa-

rente, sujeita à manipulação do fotógrafo. 

A12 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

A13 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

A14 A História é a perpetuação de algo, a fotografia por sua vez, é a sua 

memória intacta. 

 

A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma 

interpretação da realidade. 

A15 A História é a perpetuação de algo, a fotografia por sua vez, é a sua 

memória intacta. 

A16 A fotografia deve ser sempre compreendida dentro das circunstâncias 

que a produziram. 

 

Deveremos questionar sempre a fotografia, pois é uma realidade apa-

rente, sujeita à manipulação do fotógrafo. 

A17 Quando fotografamos valorizamos algo e testemunhamos a inevitável 

dissolução do tempo. 

A18 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

 

Deveremos questionar sempre a fotografia, pois é uma realidade apa-

rente, sujeita à manipulação do fotógrafo. 

A19 A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma 

interpretação da realidade. 

A20 A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma 

interpretação da realidade. 
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A21 A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma 

interpretação da realidade. 

A22 Quando fotografamos valorizamos algo e testemunhamos a inevitável 

dissolução do tempo. 

A23 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 

A24 Quando fotografamos valorizamos algo e testemunhamos a inevitável 

dissolução do tempo. 

A25 A fotografia é a valorização do que vale a pena ser observado, é uma 

interpretação da realidade. 

A26 As palavras são por vezes densas. A Fotografia promove a interpreta-

ção e a imaginação histórica. 
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Anexo V 
TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS À QUESTÃO 7 E 8 

DO INQUÉRITO SOBRE A FOTOGRAFIA TODAS AS MEMÓRIAS DO MUNDO! 

“Que elemento consideras essencial na análise de um documento foto-
gráfico?” e “Justifica a tua resposta.” 

A
luno 

Resposta Justificação 

A1 Data. Porque assim sabemos em que altura 

foi tirada essa foto e podemos con-

textualiza-la imediatamente.  

A2 Local onde foi tirada. Para termos uma recordação daquele 

lugar que temos receio de esquecer.  

A3 Elementos técnicos (ex.: cor, 
tamanho, tipo de impressão, 
entre outros...). 

Porque tudo isso importa para cata-

logar algo.  

A4 Elementos técnicos (ex.: cor, 
tamanho, tipo de impressão, 
entre outros...). 

Porque a técnica nos diz muito sobre 

uma época. E é importante para a 

catalogação. 

A5 Temática. Porque o que interessa é o conteúdo.  

A6 Local onde foi tirada. Curiosidade de ver o local.  

A7 Local onde foi tirada. Não respondeu. 

A8 Elementos técnicos (ex.: cor, 
tamanho, tipo de impressão, 
entre outros...). 

Porque também a técnica nos deixa 

adivinhar muito sobre uma época, 

sem ser aquela informação fácil e 

direta. 

A9 Data. Porque nos dá um dado valioso de 

uma época. 

A10 Elementos técnicos (ex.: cor, 
tamanho, tipo de impressão, 
entre outros...). 

Porque também a técnica nos deixa 

adivinhar muito sobre uma época. 

A11 Autor. Na minha opinião está pergunta 

deveria ter a possibilidade de seleci-

onar mais do que uma opção porque 

é muito importante saber o autor, 

data e local porque são os dados 

básicos para saber quem, quando e 

onde ... 
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A12 Autor. Mesmo que as pessoas não conside-

rem as fotografias como arte, ela é-o 

e não dar os créditos à pessoa que a 

tirou é uma falta de consideração por 

ela. 

A13 Local onde foi tirada. Porque se por exemplo gostarmos 

daquele cenário podemos visita-lo. 

A14 Elementos técnicos (ex.: cor, 
tamanho, tipo de impressão, 
entre outros...). 

Gosto de fotografias com a cor vi-

brante. Apesar de nas respostas ante-

riores ter salientado o gosto por fotos 

a preto e branco.  

A15 Elementos técnicos (ex.: cor, 
tamanho, tipo de impressão, 
entre outros...). 

Porque são importantes para perce-

ber as fotografias originais. 

A16 Elementos técnicos (ex.: cor, 
tamanho, tipo de impressão, 
entre outros...). 

A cor é importante porque torna as 

fotos mais apelativas.  

A17 Data. Porque sem a data não conseguimos 

saber a exatidão da fotografia e o que 

queriam registar aquele/s momento/s. 

A18 Data. Pela objetividade desse elemento.  

A19 Data. Porque é um dado essencial. 

A20 Local onde foi tirada. Porque é um dado importante para 

situar as fotos. 

A21 Local onde foi tirada. Porque é um dado muito importante 

para a analisar. 

A22 Data.  Porque isso é algo que não podemos 

mudar e algo que vai ficar para a 

história.  

A23 Elementos técnicos (ex.: cor, 
tamanho, tipo de impressão, 
entre outros...). 

Os elementos técnicos são importan-

tes para catalogar as fotos. 
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A24 Data.  É importante saber a data porque 

sem ela não é fácil o enquadramento 

imediato da foto. 

A25 Local onde foi tirada. Porque o local indica tudo sobre o 

acontecimento e o momento. 

A26 Data. Porque é o dado mais óbvio. 
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Anexo VI 
TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS À QUESTÃO 9 E 10 

DO INQUÉRITO SOBRE A FOTOGRAFIA TODAS AS MEMÓRIAS DO MUNDO! 

“Consideras que as atividades realizadas ao longo do ano letivo contri-
buíram para despertar um olhar mais crítico sobre a fotografia?” e “Justifica a 
tua resposta.” 

A
luno 

Resposta Justificação 

A1 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque São mais fáceis de compre-

ender.  

A2 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

É sempre bom ver fotos antigas 

aprendamos muito com elas.  

 

A3 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque são atividades relevantes e 

apelativas para quem gosta de obser-

var fotos !! 

A4 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

 

Sim aprendi a observar e identificar 

fotografias históricas, o que me deixa 

feliz quando vou a um museu ou 

vejo alguma fotografia e saber como 

interpretá-la ! 

A5 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque a professora explica bem.  

 

A6 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque são mais fáceis de analisar. 

 

A7 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Não respondeu. 

A8 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque gostei destas aulas mais di-

nâmicas. 

 

A9 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque acho um trabalho interessante 

e para conhecer um pouco melhor o 

mundo. 
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A10 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque gostei destas aulas dinâmi-

cas. 

 

A11 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

É uma maneira de aprender mais 

facilmente. 

 

A12 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

 

Eu gosto muito destes trabalhos onde 

temos de puxar pela nossa cabeça e 

atiçar a criatividade que há em nós 

por isso esperava continuar com este 

tipo de coisa. 

A13 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

 

Porque assim podemos ter uma expe-

riência mais rica em termos de cons-

trução de uma narrativa dos aconte-

cimentos. 

A14 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

 

Gostei da experiência de fotografar e 

dar primazia a uns elementos em vez 

de outros. Percebi a importância do 

enquadramento.  

A15 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Foram aulas mais dinâmicas. 

 

A16 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque todos os momentos devem 

ser valorizados e a fotografia é a 

prova viva disso. 

A17 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

 

Porque acho importante para a soci-

edade de hoje em dia , para a socie-

dade ter consciência do que se pas-

sou no passado. Porque o presente é 

construído nele. 

A18 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

 

Sim! Principalmente se for uma 

fotografia histórica. Olhar sempre 

quem a tirou, quando foi e aonde foi!  



 

  103 

A19 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque são aulas menos chatas e 

mais dinâmicas. 

 

A20 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Foram aulas mais divertidas. 

 

A21 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque assim as aulas são mais di-

nâmicas.  

 

A22 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque pelas imagens dá para com-

preender melhor a história. 

A23 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

São aulas produtivas e interessantes. 

 

A24 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

É importante compreendermos a 

sociedade e o nosso passado de for-

ma tão clara. 

A25 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

E sempre bom rever momentos do 

passado. Tudo é passado. 

 

A26 Sim e espero continuar a traba-

lhar este tipo de documentos na 

sala de aula. 

Porque são aulas mais divertidas. 

 

	
	


