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Resumo 
O trabalho que aqui se apresenta tem por objetivo apresentar algumas 
considerações acerca da construção social dos recursos fotográficos enquanto 
ferramenta auxiliar para a prática pedagógica do ensino de História a partir de uma 
reflexão do próprio conhecimento humano e das representações em imagem ao 
longo da experiência histórica.  Para tanto, o estudo se debruça sobre a obra do 
imigrante japonês Haruo Ohara e sua expressiva obra artística a partir de seus 
experimentos fotográficos produzidos em Londrina, no norte do Paraná, da primeira 
metade do século XX até seu falecimento no ano de 1999 na mesma cidade, onde 
viveu desde o final da década de 20, tendo antes passado pelo interior de São Paulo 
com sua família. O recorte proposto investiga o material produzido entre as décadas 
de 1950 e 1960, levando em consideração o amplo acervo fotográfico de Haruo 
Ohara. Portanto, o alinhamento entre educação e história, arte e fotografia, será aqui 
utilizado para desmembrar e reconhecer estratégias significativas que contribuam 
para o processo de transmissão do conhecimento histórico através da compreensão 
das imagens como construção histórica e cultural, levando em consideração as 
possibilidades de sistematização das imagens ao longo da experiência humana 
como desenvolvimento dos meios de comunicação e consequentemente das formas 
de registro de imagens, tais como o fotografia ou o cinema. A experiência imagética 
como suporte de memória para a transformação da percepção histórica. 
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Introdução 

A composição de uma imagem denuncia ao olhar mais atento sua 

contemporaneidade, apresenta ao observador sua condição, sua composição, seja 

analógica ou digital a partir de um princípio que continua o mesmo no que se refere 

a capitação da imagem com a lente que converge e a imagem exterior. Em 1840, a 

embarcação francesa, L’ Orientale, desembarcou na capital do império trazendo 

consigo um padre de nome Combes, junto a ele a primeira máquina fotográfica, o 

primeiro daguerreótipo de que sem notícia no Brasil. Em uma “crônica da semana”, 
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Machado de Assis, em 1864, relatou tal experiência no Diário do Rio de Janeiro. A 

fotografia, enquanto recurso de documentação e registro da diversidade das práticas 

sociais é cada vez mais presente na estrutura referencial do mundo contemporâneo. 

Nos ajudou a mudar nossa percepção sobre as coisas, dando ao registro um tom de 

efemeridade. Sua instrumentalização, mais ou menos sofisticada no que diz respeito 

a sua manipulação técnica, com intenções artísticas, recreativas ou documentais 

abrange setores de toda a produção humana. A necessidade de reflexão da teoria e 

prática pedagógicas ao pluralismo das formas de consciência do tempo atual, 

colocam diante de professores e pesquisadores o espectro do século XXI e suas 

peculiaridades, fazendo com que a categoria busque identificar novos conceitos, 

novas práticas e possibilidades que possam assim contribuir significativamente para 

o processo de ensino e aprendizagem.  A Historiografia, bem como o ensino da 

História, busca também utilizar-se de tais recursos para ampliar o campo de visão e 

possibilitar à pesquisa e ao ensino referenciais que deixem de lado as 

transformações que se colocam diante de nós. A produção científica do 

conhecimento, como nos aponta Norbert Elias, produz conceitos através de 

abstrações acadêmicas, em épocas históricas distintas, bem como de seu próprio 

desenvolvimento social. Também Max Weber: “Aquele que põe todo o coração em 

sua obra, e só nela, eleva-se à dignidade da causa que deseja servir” (WEBER, 

2005). 

Portanto, o trabalho aqui presente, se coloca sobre as razões e 

problemas que engendram as relações entre a teoria e prática do ensino de História 

a partir da instrumentalização dos recursos fotográficos enquanto instrumento 

documental e de manifestação da percepção e sensibilidade humana, transformando 

a imagem em algo que está para além do registro, mas que manifesta o potencial na 

natureza do ser diante do mundo que o cerca.   
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Metodologia  

                 A fotografia, enquanto discurso histórico-social permite 

transformações estruturais no processo de ensino e aprendizagem durante as aulas 

de História? Vejam: 

“Talvez uma de suas mais poderosas armas tenha sido aliar ao 
discurso plástico a prática da documentação fotográfica, o registro 
dos acontecimentos e das obras que se perderam no tempo e no 
local onde foram feitas. A arte descobriu que a fotografia, ao invés de 
ser uma concorrente, poderia se tornar uma ferramenta de grande 
valia em instalações, performances e/ou land art (arte de paisagem)”. 
(PILEGGI SÁ, 2003) 
 

Desta forma, a utilização frequente da fotografia, desde fins do 

século XIX, apresenta para a arte uma nova possibilidade estética enquanto 

ferramenta de manifestação e expressão humanas. Para a historiografia, por sua 

vez, uma modalidade de registro e aparição de novas fontes de investigação, de tal 

modo que cabe a partir disso, aos historiadores, tomar a existência do registro 

fotográfico como pertinente à análise historiográfica, portanto passível de 

interpretação a partir da utilização de metodologias e teorias específicas, não 

encarando a imagem como detentora, portanto, de uma verdade inequívoca. Como 

nos coloca Edward Carr, o historiador é parte da História. O ponto da procissão em 

que ele se encontra determina seu ângulo de visão sobre o passado (CARR,1961). 

       Foram selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa 

fotografias produzidas por Haruo Ohara entre 1950 e 1960 para uma primeira 

seleção de imagens, levando em conta aqui o grande acervo do fotógrafo imigrante 

que conta com milhares de negativos ao longo de sua obra. A construção visual da 

estética em preto e branco, as sutilezas do cotidiano da família, as crianças, os 
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objetos em contraste com a luz do dia em diferentes momentos da exposição solar, 

a expressão em cada rosto, revelam a possibilidade de uma história das 

subjetividades, do sensível, identificando categorias e utilizações dos sentidos que 

nos permitem formar uma imagem do outro e dar forma ao imaginário social. Trata-

se, de forma objetiva, da representação da trajetória de uma família de imigrantes 

japoneses em terra distante, tal qual foi também, nesse sentido, a aventura de tantos 

que no Brasil chegaram na primeira metade do século XX. As imagens de Haruo 

retratam a experiência cotidiana, seja no ambiente agrícola do campo ou nas 

imagens capturadas de uma Londrina embrionária que dava os primeiros passos na 

formação do ambiente urbano.  

Em seu livro, Educação, Imagens e Mídia, Cristina Costa, atenta 

para a necessidade de uma educação que reveja seus paradigmas letrados e 

adentre o campo das imagens e das linguagens tecnológicas:  

“É nesse cenário que a educação tem que rever seu         paradigma 
letrado e adentrar o campo das imagens e das linguagens 
tecnológicas para que possa ultrapassar as barreiras que separam 
duas culturas: uma, eurocentrada, iluminista e burguesa, baseada na 
escrita como forma de produção e controle do conhecimento; e outra, 
globalizada, massiva, baseada em múltiplas linguagens e tecnologias 
de comunicação, dentre as quais se afirmam de forma hegemônica 
os meios audiovisuais”. (COSTA,2005.)  
 

Portanto, a investigação propõe a análise do acervo de Haruo Ohara 

à luz do significado, do sentido do campo das imagens e do universo das 

manifestações visuais como componente da educação, levando em conta a 

presença da fotografia há mais de 170 anos no Brasil, porém observando que 

“mudaram as técnicas, os processos e a nossa forma de ver e estar no mundo, mas 

o que continua inalterado é o momento mágico do ato de selecionar, de recortar” 

(SANTOS, 2010). 

 

Resultados e Discussão  



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

Do ponto de vista da percepção e utilização da imagem no ensino de 

História, a fotografia assumiu, juntamente com outras modalidades e ferramentas 

oriundas da inserção da tecnologia no processo de aprendizagem, um papel 

cotidiano na ação da docência. O recurso visual está hoje presente e a recuperação 

dessa categoria implica principalmente em um desafio para o historiador: 

“Considerando-se a fotografia como uma construção social, pretende-se identificar 

os usos e funções sociais que lhe foram atribuídos no universo escolar” 

(ABDALA,2013). 

De que maneira o uso das imagens contribui para o processo de 

ensino e aprendizagem? Há resultados significativos quando nos dispomos de 

fotografias com conteúdo histórico em sala de aula? A fotografia insere-se enquanto 

fonte histórica pertinente para o aprendizado? O professor de História está apto ao 

uso de tais ferramentas? Quais são as disciplinas e metodologias auxiliares ao 

desenvolvimento do trabalho? São esses alguns dos questionamentos pertinentes a 

investigação em questão no que tange ao entrelaçamento ente fotografia e 

educação. Por outro lado, a fotografia enquanto objeto e discurso específico nos 

remete a reflexão do objeto em si e das relações para com este estabelecidas:  

“Hannah Arendt assinala que, para Benjamin, o colecionador tem, 
em sua "atitude", algo do revolucionário: "Colecionar é a redenção 
das coisas que complementa a redenção do homem", uma vez que 
os objetos libertam-se do jugo de sua utilidade. Ao comentar a 
declarada tentativa de Benjamin de "capturar o retrato da história nas 
mais insignificantes representações da realidade, seus fragmentos", 
chama a atenção para sua admiração por dois grãos de trigo que 
integravam a seção judaica do Museu Cluny, "no qual uma alma 
piedosa escreveu o Shemá Israel inteiro." Observa que, para ele, 
"quanto menor o objeto, mais este lhe parecia capaz de conter, da 
forma mais concentrada, tudo o mais." Algo do gênero deve passar-
se com a fotografia e sua pequena história. Toda a história, afinal, 
não seria necessariamente maior que um ou dois grãos de trigo”. 
(LISSOVSKY,1995).         
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Desta forma, a filósofa chama a atenção para a tentativa sensível de 

Walter Benjamin em buscar capturar um fragmento histórico nessas então chamadas 

insignificantes representações da realidade, como o frasco pequeno do perfume 

inebriante que concentra o sopro da experiência humana.  

“O fotógrafo lê as imagens de sua autoria ao produzir, pelo registro 
fotográfico, representações da realidade. Desse modo, antes de ler 
imagens fotográficas, ele lê a realidade. Por outro lado, para ler a 
realidade ele precisa ter sensibilizado seu olhar, lendo outros 
registros fotográficos. Além disso, essa observação indica que o 
fotógrafo não produz registros simplesmente de modo mecanizado, 
mas estuda a realidade e suas referências objetivas e subjetivas 
antes de efetuá-los. Consciente ou não, esse processo está no cerne 
da fotografia. Muitos autores, tais como Boris Kossoy, Miriam Moreira 
Leite, Annateresa Fabris e Armando Martins de Barros, já 
mencionaram a ideia de uma “alfabetização do olhar”. Ao propor uma 
análise das fotografias escolares, Rosa Fátima de Souza também 
trata dessa questão e recorre a esses autores.  (LISSOVSKY,1995).   
 

 A pesquisadora Raquel Duarte Abdala, nos sugere dessa maneira, 

o referencial para o que chamam alguns autores de “alfabetização do olhar”, ou 

ainda a possibilidade de análise de imagens fotográficas a partir da construção de 

padrões de representação social. A fotografia assume, desta maneira, um caráter de 

suporte de memória e, consequentemente, dotado de um tipo específico de narrativa 

e linguagem, capazes de serem lidas e compreendidas. Em sua Pequena História da 

Fotografia, Walter Benjamin questiona o leitor: “Não se tornará a legenda a parte 

mais essencial da fotografia? ”. Portanto, a leitura e questionamento interpretativo da 

fotografia se faz na observação e desconstrução de tais imagens.                     

Amparado por tal suporte de pesquisa, a análise da obra de Haruo 

Ohara permite, a partir de suas possibilidades de aplicação pedagógica, relacionar 

seu acervo fotográfico a um ambiente de compreensão do fenômeno histórico e das 

práticas sociais enquanto produtor de um discurso específico e da memória coletiva. 

Segundo Ricardo Oria, “a preocupação com a preservação da memória histórica é 

um fenômeno que vem caracterizando um número considerável de instituições 

públicas ou privadas”. (ORIA,2004).  

Do ponto de vista da sala de aula, portanto, temos diante de nós 

uma importante ferramenta de trabalho para a construção da memória.                 

Jacques Le Goff nos atenta para a memória coletiva e sua forma científica, a 

História, nas quais se aplicam dois tipos específicos de materiais: os monumentos e 
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os documentos. A fotografia, nesse sentido, possui um caráter documental, e se 

constitui, portanto, como um monumento. (LE GOFF,2003). 

 

 

 

Conclusões  

      Michel Foucault, em sua análise arqueológica dos saberes, 

considera como arquivos o conjunto das práticas discursivas, considerando a 

verdade como uma produção histórica: “O grande problema que se vai colocar não é 

mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o limite; não mais o fundamento que se 

perpetua, e sim as transformações que valem como fundação e renovação dos 

fundamentos”. (EIZIRIK,2002.) Assim, a investigação arqueológica propõe a 

configuração histórica da verdade para que sejam estabelecidos os limites de seus 

modos de produção em saberes atrelados ao pensamento de uma determinada 

época.  

      Por fim, concluímos que a imagem nos reporta a uma forma 

específica de reconhecimento do mundo e das possibilidades de compreensão do 

mesmo, como afirma Cristina Costa: 

“Se a visão se desenvolve de forma espontânea em nossa relação 
com o mundo, o uso da linguagem visual na educação exige 
planejamento e aprendizado. Exatamente pelo caráter emotivo, 
ambíguo e afetivo das imagens, pelo delas nos tomarem desde o 
primeiro olhar e por poderem nos enganar, o seu uso na educação 
envolve informação, conhecimento, preparo e gestão, como deveria 
ser com todas as atividades educativas” (COSTA,2005)  
 

É essa complexidade do processo cognitivo de construção do 

imaginário que desperta o interesse do presente trabalho, através de bagagem de 

memória, conhecimento, experiência e afetividade a partir da relação estabelecida 
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entre imagem e educação, entre história e memória e seus possíveis 

desdobramentos no processo histórico.  
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