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Resumo
O presente artigo parte da convicção de que nunca somos indiferentes a uma imagem na
construção do diálogo entre as diferentes linguagens; da premência de valorar a
linguagem imagética, explorando os conceitos de multiplicidade e impermanência
histórica na valorização da história social à necessidade de construir crítica ao modelo
de discurso único na instrumentalização da imagem como recurso metodológico. O
avanço técnico-tecnológico ampliou o acesso as diferentes formas de representação
imagética, multiplicando as opções de visualidade, possibilitando o debate sobre o
poder de compreensão de si e a necessidade de compreensão do outro na era da
conectividade, fator determinante para o uso das diferentes opções imagéticas na
construção do diálogo entre as representações artísticas e o ensino de história.
O texto busca construir narrativas historiográficas a partir dos indícios imagéticos, com
a ressalva de que a imagem, a exemplo de qualquer linguagem, requer leitura adequada
e decodificação pertinente, capaz de ampliar elementos explícitos e implícitos à espera
de compreensão.

PALAVRAS-CHAVE: História, Imagem e Ensino.

Introdução
O valorar da imagem facilitado pela oferta crescente dos meios tecnológicos
na sociedade do espetáculo impõe postura arrojada no uso das diferentes opções
imagéticas, multiplicado pelas possibilidades de visualidade em meio ao debate
crescente sobre a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação e seus
resultados nos diferentes grupos sociais.
Há uma preocupação crescente com a percepção de que a apropriação da
Imagem enquanto recurso educacional, particularmente nos matérias didáticos, não
rompeu a insipiência primaria; prevalecendo os grilhões que determinam ser o múltiplo
conjunto imagético mero instrumento ilustrativo, quebra de página ou note de roda-pé.
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Tal percepção é fruto do acompanhamento da confecção de materiais e projetos
didáticos em diferentes níveis e instituições de ensino; ação -consciente ou não- de
negar o valorar imagético nas relações interpessoais, particularmente entre os jovens nos
diferentes ambientes virtuais disponíveis para a interação, compartilhamento e
construção de novos modelos de relacionais.
O presente trabalho tem por meta construir narrativas historiográficas a
partir dos indícios imagéticos, fazendo recrutamento de diferentes fontes e conteúdo,
valorando a multiplicidade de símbolos contida em cada narrativa, na busca por ampliar
o olhar de cada interlocutor com acesso as linguagens representadas no artigo. É bom
salientar que a imagem, a exemplo de qualquer linguagem, requer leitura adequada e
decodificação pertinente, capaz de valorizar elementos explícitos e implícitos à espera
de serem compreendidos, inexistindo interpretação monossêmica.

A IMAGEM E O TEXTO
Ciente da inexistência de produção inocente.

Consciente de que todo

resultado é fruto das condições de produção, único em seu tempo, e passível de
múltiplas ações de interpretação, busca-se pelo emprego da tela “descobrimentos”
transpor o processo factual e os grilhões da cronologia limitante, articulando no mesmo
palco, o Romantismo, a Literatura de Informação e o olhar crítico de nossos dias. Freitas
(1993) lembra que o ensino de história exige o estreitamento desta ciência com outras
áreas, sendo preciso ter “a consciência aberta para a interdisciplinaridade, ou seja, um
ensino que procure descobrir e/ou estabelecer conexões e correspondências entre as
disciplinas, isto é, entre os diferentes níveis de descrição da realidade”. Freitas (1993,
p. 81)

“Descobrimento do Brasil”
A série de imagens produzidas por Oscar Pereira da Silva sobre o
‘Descobrimento do Brasil’ esta plenamente incorporada ao imaginário nacional -erudito
e popular-

transcende ao texto de Pero Vaz de Caminha pelo poder visual.
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Oportunidade para um olhar apurado que resgate os indícios de verdade contidos no
texto.
Pero Vaz de Caminha, um testemunho ocular da chegada dos primeiros europeus
em solo brasileiro, produziu texto narrativo recheado de marcadores; destaque para o
choque cultural, verdadeiro assombro provocado pela presença de homens -homens
nus- nas terras descobertas.
“Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas
vergonhas.
(...)
A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons
rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura
alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir
suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de
grande inocência.
(...)
Sábado pela manhã mandou o Capitão fazer vela, (...) Ali
acudiram logo perto de duzentos homens, todos nus, com arcos
e setas nas mãos.
(...)Outros traziam carapuças de penas amarelas; e outros, de
vermelhas; e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda
tingida de baixo a cima, daquela tintura e certo era tão bem feita
e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa que a muitas
mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições ficariam com
vergonha, por não terem as suas como ela. (CAMINHA, 1500)

Antes da realização da análise da obra de Oscar Pereira tantas vezes reproduzida
em materiais didáticos é necessário realizar uma análise das condições de produção,
objetivando a uma melhor compreensão do resultado visual obtido. Possibilitando
apontam-se, por meio deste procedimento, possíveis contradições da obra em relação às
evidências históricas ou do real contexto gerador. Nas palavras de Peter Burke “Se
quisermos relocalizar essas pinturas no contexto histórico em que foram feitas
precisamos conhecer seus patronos, inclusive governantes [ ... ]” (BURKE, 2005, p. 19)
Oscar Pereira da Silva produziu a série mediante encomenda do historiador
Afonso d’Escrangnolle Taunay, diretor do recém criado Museu Paulista, para fazer
parte deste acervo, em meio às comemorações do Centenário da Independência do
Brasil; momento de nacionalismo a flor da pele, com um projeto de construção da
identidade e memória nacional. Ou seja, é fruto de financiamento público de objetivo
determinado, dispensando críticas ou colocações complementares que de nada valeriam
para este trabalho.
Na tela há forte oposição entre a narrativa dos nativos em Caminha e a
representação em Oscar Pereira. A ênfase dada aos aspectos de nudez dos nativos
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desaparece nas obras do pintor, cedendo às influências, desta feita “entram em jogo o
saber, os afetos, as crenças, que, por sua vez, são muito modelados pela vinculação a
uma região da história (a uma classe social, a uma época, a uma cultura).” (AUMONT,
1993. p. 77). É possível afirmar que não foi possível transcrever o texto diante das
condições histórico-sociais das primeiras décadas do século XX.

Imagem 01
“Desembarque de Cabral em Porto Seguro” - 1922
óleo sobre tela
Museu Paulista de São Paulo

“O Navio Negreiro”
Toda produção não apenas é fruto de seu tempo, é fruto do conhecimento e visão
de seu tempo. Autores produzindo em meio à realidade comum têm visões diferentes, a
partir de suas formações e intencionalidades de produção. Desenvolver a mesma
temática não significa expor os mesmo fatos, e o fato de abordar o mesmo tema não é
garantia de atingir a intencionalidade primaria. O saber interfere em nosso olhar; é
necessário estar preparado para entender a proposta e seus desdobramentos; ter códigos
que possibilitem a decodificação e interpretação da ação desenvolvida, sabendo que o
expectador é atuante e produzirá leituras a partir de suas condições e realidade.
Olhares distintos de temática análoga podem ser observadas nos trabalhos
desenvolvidos pelo poeta Antonio Frederico de Castro Alves e de Johann Moritz
Rugendas, pintor e desenhista alemão que esteve por duas vezes no Brasil.
Castro Alves, brilhante e inflamado orador produziu peça ímpar, conduzindo-o a
um círculo raro dos homens capazes de compreenderem -a partir do conhecimento e da
reflexão- a realidade em que estavam inseridos, transformando-se em agentes de seu
tempo e instrumento de ação transformadora. Univerzação com força de denúncia social
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e humanística presente na terceria fase do Romantismo Brasileiro: Abolicionismo.
Mormente em “O Navio Negreiro”, canto de liberdade inspirado no pensamento
Condoreiro:
I
'Stamos em pleno mar...
(...)
Albatroz! Albatroz! águia do oceano, Tu que dormes das nuvens entre as
gazas, Sacode as penas, Leviathan do espaço, Albatroz! Albatroz! dá-me
estas asas.
II
Que importa do nauta o berço, Donde é filho, qual seu lar? Ama a cadência
do verso Que lhe ensina o velho mar! Cantai! que a morte é divina! Resvala o
brigue à bolina Como golfinho veloz. Presa ao mastro da mezena Saudosa
bandeira acena As vagas que deixa após.
(...)
III
Desce do espaço imenso, ó águia do oceano! Desce mais ... inda mais... não
pode olhar humano Como o teu mergulhar no brigue voador! Mas que vejo
eu aí... Que quadro d'amarguras! É canto funeral! ... Que tétricas figuras! ...
Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu Deus! Que horror!
IV
Era um sonho dantesco... o tombadilho Que das luzernas avermelha o brilho.
Em sangue a se banhar. Tinir de ferros... estalar de açoite... Legiões de
homens negros como a noite, Horrendos a dançar...
Negras mulheres, suspendendo às tetas Magras crianças, cujas bocas pretas
Rega o sangue das mães: Outras moças, mas nuas e espantadas, No turbilhão
de espectros arrastadas, Em ânsia e mágoa vãs!
(...)
Se o velho arqueja, se no chão resvala, Ouvem-se gritos... o chicote estala. E
voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia, A multidão faminta cambaleia, E chora e
dança ali! Um de raiva delira, outro enlouquece, Outro, que martírios
embrutece, Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,(...): "Vibrai rijo o chicote,
marinheiros! Fazei-os mais dançar!..."
(...)
V
Senhor Deus dos desgraçados! Dizei-me vós, Senhor Deus! Se é loucura... se
é verdade Tanto horror perante os céus?! Ó mar, por que não apagas Co'a
esponja de tuas vagas De teu manto este borrão?... Astros! noites!
tempestades! Rolai das imensidades! Varrei os mares, tufão!
(...)
São os filhos do deserto, Onde a terra esposa a luz. Onde vive em campo
aberto A tribo dos homens nus... São os guerreiros ousados Que com os tigres
mosqueados Combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje
míseros escravos, Sem luz, sem ar, sem razão. . .
São mulheres desgraçadas,(...)
(...)
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VI
Existe um povo que a bandeira empresta P'ra cobrir tanta infâmia e
cobardia!... (...) Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta, Que
impudente na gávea tripudia?
...
Auriverde pendão de minha terra, Que a brisa do Brasil beija e balança,
Estandarte que a luz do sol encerra E as promessas divinas da esperança...
(...)
Fatalidade atroz que a mente esmaga! Extingue nesta hora o brigue imundo O
trilho que Colombo abriu nas vagas, Como um íris no pélago profundo! Mas
é infâmia demais! ... Da etérea plaga Levantai-vos, heróis do Novo Mundo!
Andrada! arranca esse pendão dos ares! Colombo! fecha a porta dos teus
mares! (Castro Alves, O Navio Negreiro)

Rugendas teve sua obra editada no Brasil com o título de Viagem pitoresca
através do Brasil, e foi autor de incansável: produziu e viajou muito a busca de
elementos, informações e paisagens. Representou os diferentes cenários e realidades
latino-americanas, construindo uma multiplicidade de valores e elementos implícitos
e/ou explícitos a partir de seu olhar de europeu viajante. No que concerne a litografia
“Negros no fundo do porão – (O Navio Negreiro – 1835) não temos nem de longe as
marcas das desgraças narradas por Castro Alves. Quais seriam os motivos? _Uma
hipótese seria sua vasta produção, fruto de seus vinte anos de viagem pelo continente
americano, associado à preocupação paisagística predominante na fase de produção
desta obra. Não se pode descartar o fato de que Rugendas teve pouco ou nenhum
contato com a realidade dos navios tumbeiros, salvo quando atracado e vazio. Desta,
provavelmente, derivaria o aspecto (quase) bucólico da tela, quebrado apenas pela
retirado de um dos elementos desfalecidos.

Imagem 02
Negros no fundo do porão [O Navio Negreiro] - 1835
litografia (colorida a mão) Johann Moritz Rugendas
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IMAGEM: INDÍCIO HISTÓRICO
A possibilidade de trabalhar imagens enquanto indício histórico rompe com o
tradicionalismo histórico baseado em fontes históricas; em que haveria a possibilidade
de ‘fonte limpa’, livre das contaminações. Indícios (BURKE, 2004) incorporam a
multiplicidade dos manuscritos, livros, mobílias, paisagens e imagens.
“Em resumo, imagens nos permitem ‘imaginar’ o passado de forma mais
vívida. Como sugeriu o critico Stephen Bann, nossa posição face a face com
uma imagem, nos coloca ‘face a face’ com a história’. (...) Embora os textos
também ofereçam indícios valiosos, imagens constituem-se no melhor guia
para o poder de representações visuais nas vidas religiosas e políticas de
culturas passadas.” (BURKE, 2004, p.17)

A possibilidade de indício na reconstrução do processo histórico social de uma
época, o que pode ser visto na tela “Paço Imperial” de J.B. Debret, e na foto “Paço
Imperial”

de Luis Compte, ambas reproduzidas a seguir. Com base nela, pode-se

depreender a existência de problemas e características muitas vezes desprezadas pelas
abordagens em texto. Torna-se, assim, possível ao cientista social, refutar unicidades
discursivas e analíticas superficiais ou tendenciosas. Observe que a história é, em
essência, interdisciplinar, trabalhando com a multiplicidade.
Ao declinar o olhar sobre as obras, tem-se uma movimentação de pessoas no
Paço Imperial denunciando a rotina imperial e suas atividades. Na tela, por ser colorida
e fruto de um trabalho encomendado a um artista que já estava no Brasil há uma década,
tem-se a sensação de uma organização, uma percepção de normalidade, de rotina
cotidiana -elementos de que não há relato histórico equivalente. A foto, instantâneo da
realidade, é fruto da ação de um olhar de passagem, de um fotógrafo estrangeiro
(capelão francês do navio escola L’Orientale) que produziu as três primeiras fotografias
em solo brasileiro em janeiro de 1840, realizando uma ‘exposição’ para demonstrar o
feito, após apresentá-las ao Imperador D. Pedro II. Note que toda ordem construída por
Debret cai por terra, com as pessoas aos montes a observar a saída imperial do Paço.

Imagem 03
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Largo do Paço - [ Paço Imperial ] Aquarela sobre papel
Jean Baptiste Debret (1830)

Imagem 04

Paço Imperial - fotografia
Luis Compte - (1840)

“IMAGEM-DENÚNCIA: Fotografia”
Não se deve partir da idéia tão difundida de que a imagem fala por mil palavras,
dispensando estas últimas. Em verdade a imagem tem facilidade em expor certos
aspectos da atividade humana com mais facilidade -e impacto, porém sem dispensar o
uso das palavras em complemento, valorização das idéias e/ou fatos. É preciso estar
ciente da necessidade de se apresentar a fotografia “tanto como imagem/monumento
quanto como imagem/documento; tanto como testemunho direto quanto como
testemunho indireto do passado.” (MAUAD, 1996, p. 74)
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Principalmente quando cumpre a função de expor realidades ou denunciar fatos,
“resíduo de realidade sensível impressa na imagem fotográfica. (...) a fotografia é
considerada como testemunho: atesta a existência de uma realidade.” (MAUAD, p. 78)
Belo exemplo do poder imagético-fotográfico é “Batida no Morro” de Luis
Morier -imagem de 1982- no Rio de Janeiro, que ganhou o mundo, ilustrando a ação
das forças públicas, e suas práticas operacionais, a época. Não que o assunto/tema
(Batida no Morro) contemple novidade ou notícia. O poder imagético ganho força
graças ao arbítrio empregado no tratamento dispensado na ação rotineira. Salvo
exemplos lastimáveis da história colonialista-escravista, fruto do capitalismo primário
dos séculos XV ao XIX, só se faz uso desta modalidade de violência em poucos lugares
do mundo. Acreditando sempre que em nenhum signatário dos Direitos Humanos, pelo
menos não abertamente.
O volume de indagações teve como foco principal a responsabilidade do Estado
frente à violência, em país governado pela ditadura militar. Muito se falou da herança
colonial escravista e suas práticas abusivas contra os povos tribais africanos e
americanos submetidos ao modelo exploratório europeu, lastreado no acúmulo
monetário. Tentativas de justificar a ação partiram de quase todos os envolvidos, sem
realmente expor algo minimamente aceitável. Falou-se, inclusive, em falta de algemas
para a operação -um despropósito.

Imagem 05
“Batida no Morro” fotografia
Luis Morier (1982)
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“IMAGEM: Versões & Fotografia”
A historiografia brasileira tem se valido da fotografia enquanto força de
representação histórica há mais de um século, desde a presença de D. Pedro II no front
da Guerra do Paraguai. A consagração da imagem fotográfica se deu no retorno dos
primeiros repórteres a cobrirem a ‘guerra civil de Canudos’. O movimento dos
‘fanáticos de Antonio Conselheiro’ contou com ampla cobertura fotográfica, inclusive a
serviço do Exército Brasileiro, produzindo com base no farto material imagético
justificativa à destruição total do movimento messiânico. Foram as imagens, em
associação com as palavras, que construíram um movimento que só existiu na versão
oficial.
Em 1961, ano de profusões, indecisões, conturbações e conflito -principalmente
na esfera política, consagrou um fotografo (Erno Schneider) pelo momento mágico que
eternizou: o presidente Jânio da Silva Quadros, trocando as pernas (veja Imagem).
Histórias e anedotas sobre o titubear político, as confusões mentais e paixões etílicas do
famoso presidente nunca faltaram. Faltava o instante congelado -consagrado- do maior
populista de nossa história política enrolado em suas pernas.
“Surpreendido por um ruído, Jânio se vira e é flagrado pela câmera
atenta de Erno Schneider em uma pose inusitada: cada perna parece
querer ir para um lado, os pés também indicam sentidos opostos, um
desequilíbrio que sugere a iminência de uma queda, ou de um nó”.
(MAUAD, 2008, pág. ??????)

Toda imagem é histórica. (MAUAD, 1996, p.98) por eternizar um momento e
possibilitar a reconstrução de um momento. Em especial a foto de Erno Schneider, que
ganho o prêmio Esso de jornalismo de 1962, tem o fato de ser expressão autônoma,
capaz de transmitir idéias e despertar opiniões (e versões) dissociadas do fato verídico
da cobertura jornalista. A foto feita nas ruas de Uruguaiana (RS) quando da visita do
presidente argentino Artur Frondizi. A apropriação histórica da imagem foi quase
imediata, pela força do dizer (Jânio, Ambíguo por excelência), dispensando o uso das
palavras. Sabendo que
“No conjunto iconográfico a fotografia não se beneficia, junto aos
historiadores, do mesmo interesse ou do mesmo status que as outras
imagens. [...] Salvo raras exceções, reserva-se a fotografia unicamente
o status de ilustração, de simples corroboração da escrita, [...]. Raras
são as obras, mesmo recentes, que a utilizam nessa perspectiva.”
(GRANET-ABISSET, 2002, pág. ??????).
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Logicamente que existem várias versões ao fato fotográfico. No afã da crise de
1961 surgiram -erroneamente- no mínimo duas versões para o dia e local da imagem:
01- Dia da renúncia de Jânio (25 de agosto), já no aeroporto, embarcando para Paris;
02- Na emblemática condecoração de Ernesto Che Guevara com Ordem do Cruzeiro.
As versões sobre o fato corroboram com a necessidade de que é preciso fazer um
minucioso levantamento das condições de produção e das intencionalidades das
produções imagéticas, buscando evitar erros e confusões histórico-jornalísticas.

Imagem 06
“Jânio”, fotografia de Erno Schneider (1961)
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Considerações Finais
Praticamente todos os povos, em diferentes faces de tempo e espaço
produziram imagens (de seu espaço geográfico, econômico, político e social).
Crianças deixam-se seduzir diante das imagens em movimento na TV.
Técnicas são desenvolvidas visando à melhoria da produção, reprodução,
manipulação e divulgação das Imagens; ampliando a necessidade de
pesquisas capazes de desmitificar as produções, na busca dos indícios de
verdade contidos em cada obra. É preciso construir um conjunto de
informações que possibilitem anular a crença de que Imagem é fruto de uma
ação inocente, viabilizando um olhar consciente de que toda produção é fruto
de seleção e/ou distorções.
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