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RESUMO: 
 
São inúmeras as pesquisas em diversas áreas do conhecimento que utilizam a fotografia 
como fonte histórica. No entanto, é preciso pensar em algumas particularidades que esse 
meio carrega consigo para que não se incorra em erros. A imagem fotográfica deve sim ser 
preservada como fonte e meio de conservação do passado, mas é preciso levantar algumas 
questões sobre que tipos de memórias estão sendo conservadas e de que modo podemos 
analisar e interpretar essas representações. O presente artigo propõe essa discussão 
através do levantamento de questões teóricas sobre as possibilidades do uso da fotografia 
como documento histórico e meio de preservação memorial, assim como sobre o 
desenvolvimento da fotografia vinculado a produções culturais, sua história e suas 
aplicações principalmente quando está circula através de periódicos impressos. 
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ABSTRACT: 
 
Numerous studies in various areas of knowledge that use photography as a source history. 
However, we must think of some particularities that carries through to not incur errors. The 
photographic image is Yes be preserved as a source and means of conservation past, but 
we must raise some questions about what kinds of memories are being preserved and that 
can we analyze and interpret these representations. This article proposes that discussion by 
survey of theoretical questions about the possibilities the use of photography as historical 
document and a half preservation memorial, as well as on the development photography 
linked to cultural productions, its history and its applications especially when circulates 
through printed journals. 
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Fotografia e imprensa como representação da realidade 

Desde seu surgimento, a imprensa teve como funções opinar e informar; 

planou por diversas áreas de conhecimento, propagou ideais, atuou como meio 

pedagógico, interagiu com os meios literários e culturais, atuou como meio político-

partidário e ajudou na formação de opiniões. Podemos pensar a imprensa como 

uma forma de escrita capaz de informar sobre os acontecimentos de maneira 

imediata, refletindo assim, formas de pensar e agir da sociedade que representa. As 

várias manifestações impressas, como jornais, periódicos, folhetins, revistas e etc; 

mantiveram um objetivo em comum: informar algo sobre determinada perspectiva. 
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Os periódicos tornaram-se comuns a partir do século XIX, possibilidade essa 

lançada pelo barateamento dos meios de produção, da concentração populacional 

no meio urbano e da facilidade de distribuição - causada principalmente pelo 

desenvolvimento no Brasil dos serviços de Correios e Telégrafos. Em pouco tempo, 

os periódico agregaram a suas páginas ilustrações e fotografias, como forma de 

chamar atenção do público, ironizar certas situações e de legitimar e distinguir certos 

círculos sociais. 

Quanto à invenção da fotografia, podemos considerá-la recente em termos 

históricos se comparada ao surgimento da prensa de Gutemberg no século XV. A 

invenção da fotografia foi uma descoberta múltipla, vários foram seus inventores, em 

várias partes do mundo e em datas distintas. No ano de 1822, Joseph Nicéphore 

Niépce obteve sucesso em sua experiência quando conseguiu fixar a imagem-luz 

em um suporte material, produzindo a primeira imagem fotográfica permanente do 

mundo. Este processo foi chamado de Heliografia1. No entanto, a data do primeiro 

processo considerado como oficial por um governo foi no ano de 1839, tendo sido 

mérito de outro inventor.  Louis Jacques Mande Daguerre aprimorou a técnica 

iniciada por Niépce, tornando-se mundialmente reconhecido. Logo após, sucederam-

se descobertas e aprimoramentos de processos fotográficos diversos, compondo um 

percurso que formou, aos poucos, as noções e técnicas que conhecemos hoje sobre 

fotografia e, que trataremos aqui, por contraste ao meio fotográfico contemporâneo, 

como fotografia tradicional.  

Sobre a fotografia tradicional, pode-se dizer resumidamente, que ela se 

caracteriza pela captura da imagem-luz através de um aparelho provido de material 

fotossensível em seu interior. Para a revelação desta imagem se utilizam 

substâncias químicas que transformam a representação latente no suporte em 

imagem visível. Vários materiais já foram testados e utilizados como suporte, porém 

muitos sofreram modificações durante processo. O papel acabou prevalecendo 

como suporte ideal durante o desenvolvimento da fotografia tradicional. 

Considerada como um produto consequente da Revolução Industrial, a 

técnica fotográfica surgiu unindo os progressos da ciência com o universo das 

linguagens artísticas. Na efervescência de grandes mudanças e inovações do 

Século XIX, a fotografia reforçava o ideário da emergente sociedade burguesa por 
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reflexos do seu desenvolvimento. Conforme Observam H. W. Janson e Antony F. 

Janson, 

O fato de essa nova técnica ter um aspecto mecânico era particularmente 
apropriado. Era como se a revolução industrial, tendo alterado para sempre 
o modo de vida do homem, tivesse agora que inventar seu próprio método 
de registrar-se a si própria. (1996, p. 425).  

Nesse contexto de grandes transformações sociais, desenvolvimento de 

novas tecnologias e de novas linguagens artísticas, o ideário moderno assumido 

pela sociedade de então, conduziu o homem a produzir novos bens de consumo, 

gerados a partir de processos frios e mecanizados. Assim como a promoção do lucro 

por meio da expansão do mercado, no qual as modernas invenções indicam novas 

percepções em relação ao espaço-tempo do homem perante a vida e a sociedade.  

Como resultado, a sociedade pós-revolução industrial, modificou sua estrutura 

formal e sua produção simbólica cultural consoante com uma nova ideologia liberal 

econômica. Com o advento das imagens técnicas e, principalmente após a descoberta 

da fotografia, os parâmetros de julgamento e percepção dos produtos culturais 

sofreram alterações; o original se tornou múltiplo e a produção adquiriu caráter 

seriado, possibilitando assim, um maior acesso da população ao consumo de 

imagens. Para Walter Benjamin (1985, p. 168) a reprodutibilidade da fotografia 

facilitada por meio das máquinas, popularizou e massificou as imagens, trazendo para 

o espectador uma cópia atualizada do objeto reproduzido operando uma forma de 

democratização, que a partir desse momento promoveu o acesso às imagens, antes 

privilégio de poucos, devido, principalmente a seu alto custo de realização. 

A rápida popularização da fotografia ocasionou ampla utilização, ela passou a 

ser aplicada a várias áreas do conhecimento, adquirindo caráter multidisciplinar. 

Quando se insere no universo artístico, desperta e influência mudanças nas relações 

de percepção e plástica visual. Nas ciências serve como meio documental, na 

sociedade passa a ilustrar textos variados como jornais, periódicos entre outros, já na 

família, passa a fazer parte do ambiente privado através dos retratos e instantâneos.  

 Não obstante, o caráter material da imagem fotográfica pode ser entendido 

como fruto do trabalho humano de produção cultural simbólica, pautado como uma 

mensagem segmentada no plano da forma da expressão e da forma do conteúdo. 

Sendo assim, a fotografia não se torna única em seus significados, ela se mostra 
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múltipla e intensamente negociada pelas ações do fotógrafo e, posteriormente, 

através da mensagem ou da finalidade de sua atuação no meio social. A imagem 

fotográfica tradicional atesta que em determinado momento diante da objetiva, o 

objeto fotografado realmente esteve presente, logo, ela fornece um possível relato 

do que aconteceu, a partir de um olhar específico. Segundo Gombrich: 

[...] a imagem visual não é uma simples representação da realidade e sim 
um sistema simbólico, desvendado pelo indivíduo que em função de sua 
cultura e de sua história pessoal, incorporou modos de representação e 
potencialidades de leitura que lhes são próprios. (1986, p. 323).   

Já Boris Kossoy, assegura que: “a imagem fotográfica fornece provas, 

indícios, funciona sempre como documento iconográfico acerca de uma dada 

realidade. Trata-se de um testemunho que contém evidências sobre algo” (1999, 

p.33). Para ele, a fotografia se apresenta impregnada de múltiplas interpretações, 

dependendo também do lugar onde se encontra. No meio impresso, por exemplo, 

uma simples legenda pode mudar todo o significado inicial da imagem.  

Tais princípios sobre o documento fotográfico também são encontrados em 

outras reflexões. Para Roland Barthes a fotografia remete “sempre ao seu referente” 

(1984, p. 15); mas não se torna unicamente simbólica devido a sua subjetividade e 

complexidade indicial, mas marca um recorte do espaço e do tempo do ato 

fotografado. Philippe Dubois (1993) defende que “as fotografias propriamente ditas 

quase não tem significação nelas mesmas: seu sentido é exterior, é essencialmente 

determinado por sua relação efetiva como o seu objeto e com sua situação de 

enunciação” (DUBOIS, 1993, p. 45). 

Com o reconhecimento das imagens como documento, o caráter de verdade 

e coerência estabelece relação dialógica com o pesquisador, a fotografia 

testemunha a existência de um possível passado, mas não sustenta uma realidade. 

Como diz Dubois (1993), primeiramente ela é índice e depois pode vir a ser 

semelhante (ícone) ou até mesmo adquirir sentido (símbolo).  

Portanto, estas características “permitem considerar a fotografia não como 

duplicação do real, mas como transformação do real, produzida pelo ato fotográfico” 

(DUBOIS, 1993, p. 52). Como já mencionado, a mensagem da imagem fotográfica 

dependerá do meio onde estiver vinculada, como também, de quem está recebendo 

a sua informação. Para Boris Kossoy: 
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As imagens visuais sempre propiciam diferentes leituras para os diferentes 
receptores que as apreciam ou que dela se utilizam enquanto objetos de 
estudo. [...] A imagem fotográfica, com toda a sua carga de “realismo”, não 
corresponde necessariamente à verdade histórica, apenas ao registro 
(expressivo) da aparência. (1999, p. 45). 

 E sobre esta aparência visual fixamos vários marcos de uma sociedade pós-

revolução industrial, nos quais uma das principais funções da imagem fotográfica foi 

a de documentar o espaço urbano e os vários tipos humanos, guardando 

materialmente um passado escolhido para se perpetuar para o futuro, cabe a nós, 

portanto, no momento presente conservá-lo, mas, sem jamais deixar de lado o 

elemento crítico. A fotografia possibilitou a apreensão de momentos de 

transformações sociais que atingiram as cidades em sua organização espacial e que 

provocaram diversas alterações urbanas. Conforme Zita Rosane Possamai: 

A penetração da tecnologia em várias esferas da vida das pessoas passava 
a modelar também sua percepção do mundo. A cidade apresentava-se 
fugidia ao transeunte apressado ou que a observava dos automóveis e trens 
em velocidade. A fotografia, então, foi acolhida como necessária num 
espaço urbano no qual as máquinas e procedimentos mecânicos ditavam o 
ritmo e onde velocidade e mobilidade solapavam os quadros tradicionais de 
referência. (2008, p. 71).  

A imagem fotográfica proporcionou a possibilidade do registro - com perfeição 

de detalhes e rapidez -; de cenas que se desejavam guardar, ocasiões sociais para 

recordar, como documento ou mesmo objeto memorial. Entretanto, a sugestão de 

verdade, característica relacionada à fotografia, elabora uma certeza simbólica 

ilusória, pois seus códigos visuais adaptados da pintura geram uma espécie de 

paradigma sobre a imagem fotográfica.  

Para o pesquisador deve ficar claro como seu objeto de pesquisa se apresenta 

em determinada situação, ou seja, qual a relação da imagem fotográfica com o suporte 

onde está impressa e com o seu contexto geral. No caso do trabalho com fotografias 

publicadas em periódicos e sempre importante considerar elementos extrínsecos a 

própria imagem, como por exemplos quem e porque razão aquela representação surge 

no periódico, que tipo de veiculo textual é esse se comparado a seus pares,  existem 

legendas ou textos, em que página está a imagem e em que posição, são alguns dos 

elementos que podem modificar extremamente a leitura de uma imagem  

Os possíveis significados indicam inúmeras leituras e várias probabilidades 

para a decifração da mensagem. No entanto, como podemos observá-las quando as 
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imagens estiverem vinculadas ao texto impresso? O que uma imagem fotográfica 

entre contextos e ideologias2 pode dizer além do que já é visto em sua forma plana e 

imóvel? A imagem fotográfica, na maioria das vezes, se mostra evasiva, deixando 

lacunas e gerando perguntas.  

As formas constituintes das imagens são culturais, mas assumem funções 

diferenciadas em cada suporte. Essas imagens fotográficas portadoras de várias 

leituras carregam consigo um pequeno pedaço do que um dia foi significativo para os 

sujeitos envolvidos naquele processo. Essas imagens projetam, principalmente por 

estarem vinculadas ao meio impresso e popular, um desejo de serem vistas, um desejo 

de serem apreciadas e com o tempo tornam-se fontes, monumentos a memória.  

 Fotografia no Meio Impresso como Produto Cultural 

Ao orientar o historiador sobre como utilizar imagens nas pesquisas 

documentais, Peter Burke (2004) indica que elas atuam como evidências de um 

passado, encarando-as como “testemunhas dos estereótipos, mas também das 

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

o mundo de sua imaginação” (2004, p. 323). Este pensamento se relaciona com a 

função da imagem em representar “aspectos da realidade social que os textos passam 

por alto”, mesmo considerando que a imagem não represente a realidade e sim 

distorção desta, evidenciando “fenômenos que muitos historiadores desejam estudar, 

tais como mentalidades, ideologias e identidades” (BURKE, 2004, p. 37). Considerando 

o exposto, podemos sugerir que a imagem estando vinculada ao meio impresso deixa 

de ser mera ilustração e passa adquirir significado como representação. 

O conceito de representação que será utilizado por nós dialoga com a obra de 

Roger Chartier. Para ele, uma determinada realidade social, por mais diversa que 

seja, é construída, pensada e oferecida a ler; podendo ser compreendida como “[...] 

esquemas intelectuais, que criam as figuras graças às quais o presente pode 

adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço é decifrado” (CHARTIER, 

1990, p. 17). Segundo Gomes (2009, p. 25), citando Chartier (1990), a 

representação se estabelece como um sistema de classificações e exclusões, que 

constituem as configurações sociais e conceituais próprias de um tempo ou de um 

espaço. As representações podem produzir estratégias e práticas sociais impondo 
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uma autoridade em detrimento de outras, logo, não exercendo um discurso neutro, 

mas sim discursos que podem legitimar ações, escolhas e práticas dos sujeitos.  

Outra definição pertinente é apresentada por Bejarano e Morales (SEL (org), 

2005), ao relacionarem imprensa, fotografia e representação, entendendo 

representação como “a construção social que designa significado aos indivíduos e 

aos grupos dentro e fora de um espaço social. Designar significado é situar o sujeito 

em termos de identidade, valor, prestígio, situar na estrutura social, status, gênero, 

etc.3” Portanto, as imagens fotográficas podem ser entendidas como representações 

de idéias e formas sociais que apresentam um conjunto de sentidos organizados por 

sujeitos inseridos no meio social. Podemos entender que existem então questões 

relacionadas à disputa de poder, de distinção social e de mundo que se deseja 

apresentar como verdadeiro, envolvidas na escolha das imagens publicadas. 

Quando a imagem fotográfica transfere-se para a publicações periódicas, todos 

os seus possíveis significados acabam sendo balizados pelo local de sua aplicação. A 

imagem perde seu estatuto de artefato singular e se mistura a outra produção cultural, 

adquirindo novas especificidades. Deste modo, o que a imagem indica para a 

pesquisa documental são ganchos com o real, leituras de uma cena realizada durante 

certo momento, certo tempo e por certa pessoa; sujeita a fatores externos, sobretudo, 

na sua inserção no meio público através da imprensa, assim a possibilidade de 

padronização de leituras reduzidas às questões formais, se mostra insuficiente. 

A fotografia, apesar de representar alguma cena ou cenário, é imprecisa na 

constituição de seus símbolos e valores. Ao mesmo tempo ela apresenta e cria 

diferentes leituras, pois quem observa impregna-lhe sentidos próprios de apreciação 

e decodificação. Desta forma, as imagens que transitam pelo nosso cotidiano, 

mostram-se escorregadias quando tentamos fixar significados em sua forma e 

intenção. Além do caráter subjetivo de apreciação, as imagens podem ser 

entendidas como objetos materiais, artefatos componentes da produção cultural de 

uma sociedade impregnados de sua memória, atuando portanto, como monumento, 

constituindo-se como patrimônio no sentido atribuído ao termo por Françoise Choay 

(2001). A autora ao falar sobre monumento afirma que “a natureza afetiva de seu 

propósito é essencial: não se trata de apresentar, de dar uma informação neutra, 

mas de tocar, pela emoção ume memória viva” (CHOAY, 2001, p. 17). Um dos usos 
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da fotografia utilizada no meio impresso, é justamente apresentar uma 

representação sem intenção de neutralidade. 

Ao relacionar cultura e sociedade, Giddens (2005, p. 38), afirma a cultura 

pode ser entendida como “formas de vida dos membros de uma sociedade ou de 

grupos dentro da sociedade”, onde ela possibilita além do sentimento de 

identificação entre os membros, um conjunto de valores e normas que são regidos 

de acordo com o meio social. A sociedade, portanto, é organizada “em relações 

sociais estruturadas, de acordo com uma cultura”   (GIDDENS, 2005, p. 38). Logo, 

“nenhuma cultura poderia existir sem sociedades. Mas igualmente, nenhuma 

sociedade poderia existir sem cultura” (GIDDENS, 2005, p. 38). Entre os vários 

produtos dessa cultura, as representações visuais possibilitam, além da expressão, 

uma comunicação que é mediada por referências e experiências compartilhadas 

entre os membros e a sociedade. É importante também para pensarmos a imagem 

como produto cultural, utilizarmos os conceitos da Cultura Visual desenvolvidos por 

Ulpiano Bezerra de Menezes (2003.  

Para Menezes (2003), a cultura visual poderia ser considerada uma 

subcategoria da cultura material e “teria que ser estudada não como o conjunto de 

coisas e contextos materiais de que serve o homem na sua vida social, mas como a 

dimensão física, empírica, sensorial, corporal, da produção/reprodução social” e 

também como “mediação de significados e valores4”. Portanto, o visual não deve ser 

decodificado e entendido fora dessa cultura, ou seja, as imagens podem se constituir 

como evidências presentes e materiais, “como coisas que participam das relações 

sociais e, mais que isso, como práticas materiais5.”  

Por conseguinte, Fernando Hernandez, outro autor que trabalha com esta 

temática, sugere que para entender a cultura visual devemos: 

Em primeiro lugar, reconhecer que vivemos inundados de uma 
extraordinária variedade de imagens (e imaginários) visuais. Mas esse 
reconhecimento não nos leva a “lê-los”, a partir de uma decomposição 
analítico-compositiva do tipo formal (linhas, texturas, etc.). (...) Prestar 
atenção à compreensão da cultura visual implica aproximar-se de todas as 
imagens (sem os limites demarcados pelos critérios de um gosto mais ou 
menos oficializado) e estudar a capacidade de todas as culturas para 
produzi-las no passado e no presente com a finalidade de conhecer seus 
significados e como afetam nossas “visões” sobre nós mesmos e sobre o 
universo visual que estamos imersos. (HERNANDEZ, 2000, p. 51). 
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Compreender que as imagens fotográficas impressas possibilitam uma 

aproximação com o passado como portadoras de intenções e desejos, nos assegura 

um olhar para a sociedade daquele tempo, representada neste caso, através dos 

periódicos ilustrados. Ao percebermos essa evidência, temos que levar em conta a 

característica intrínseca da fotografia, destarte, uma imagem técnica realizada para 

consumo específico de uma sociedade. 

Como imagem de consumo, ela possui sua gênese reprodutível nos 

processos pré-fotográficos, onde a litogravura ocupava lugar de destaque no meio 

impresso. Segundo Fabris (1997), as “raízes do consumo fotográfico” já estão 

presentes na técnica litográfica, “que corresponde a uma série de demandas e 

exigências geradas pela Revolução Industrial, (...) a produção de imagens vê-se 

obrigada a pautar-se por novos requisitos: exatidão, rapidez de execução, baixo 

custo, reprodutibilidade” (1997, p. 12). Devido à ordem das operações necessárias  

para obtenção da imagem e através da sua infinita possibilidade de reprodução e 

exatidão, a fotografia caracteriza-se primeiramente como uma imagem técnica, que 

ao longo do tempo, sofreu diversas variações em suas funções na sociedade.  

A aplicação da imagem fotográfica impressa em livros e jornais ocorre desde 

18426 em jornais europeus. Segundo Amar, “estas gravuras afastam-se 

frequentemente do original, reinterpretadas pela inclusão de personagens, veículos, 

nuvens no céu, preenchendo os vazios resultantes da técnica fotográfica” (2007, p. 

47). Os textos escritos exerciam o predomínio na informação, assegurando a imagem 

como mera ilustração. De início, estas imagens (fotografias de imprensa) são 

transferidas do meio social para a aplicação no periódico, possuindo muitas vezes, 

outras utilizações particulares. Posteriormente, começa a se desenvolver a fotografia 

jornalística, “que se compreende como o resultado de uma prática que se adaptou às 

solicitações da imprensa ilustrada” (MICHELON, 2000, p.147) e que só irá se 

estabelecer plenamente no séc. XX. As imagens fotojornalísticas são vinculadas 

diretamente com reportagens escritas, deste modo, o fotógrafo se especializa em 

captar imagens no momento ou logo após os fatos acontecerem, porém passado o 

instante, torna-se impossível reconstruir as cenas de interesse jornalístico imediato.  

A seleção do uso da imagem que possibilita a impressão em um periódico, 

geralmente tem como responsável, o editor da publicação. Deste modo, o processo 
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é resultado de uma divisão de trabalho, onde podemos encontrar o fotógrafo, o 

gravador responsável em transferir a imagem do papel para o clichê de impressão, o 

diagramador, e por fim o editor.  

Talvez, a imagem fotográfica leve consigo um conjunto de significados 

particulares, porém quando contornada pela escrita, adquire outra relação que não a 

sua primeira, quando a fotografia se constituía como um corpo único. Assim, estando 

vinculada e diagramada a uma página escrita, sua representação passa a ser 

ponderada através de um discurso, onde o visual relaciona-se com o textual. Nesta 

relação, Kossoy afirma que: 

Desde sempre as imagens foram vulneráveis às alterações de seus 
significados em função do título que recebem, dos textos que “ilustram”, das 
legendas que as acompanham, da forma como são paginadas, dos 
contrapontos que estabelecem quando diagramadas com outras fotos 
etc.(1999, p. 54).  

Essa expansão das imagens por meio das páginas impressas, percorre 

lugares além do seu destino habitual - álbum familiar e arquivos. Assim, as 

fotografias acabam impregnadas pela aspiração de serem vistas e de informarem 

um desejo ou mesmo um ideário através do poder de sua visualidade. Desta 

maneira, os novos processos de reprodução fotomecânica expandem também as 

relações entre a comunicação humana. Freund (1983) apud Kossoy assegura que:  

A fotografia abriu uma janela para o mundo. Os rostos dos personagens 
públicos, os acontecimentos que têm lugar no mesmo país e além das 
fronteiras se tornam familiares (...). A fotografia inaugura os mass media 
visuais quando o retrato individual se vê substituído pelo retrato 
coletivo”.(KOSSOY,  888). 

Através das colunas sociais, das notícias regionais, ou dos retratos 

impressos, os periódicos possibilitam uma maior identificação do leitor com o seu 

meio social perante um público maior do que o seu grupo rotineiro. O historiador 

Benedict Anderson (1993) assinala que a imprensa periódica foi um poderoso meio 

cultural para confortar uma idéia de comunidade entre amplos setores da população. 

Constituir-se como leitor de algumas destas formas literárias permitia criar um laço 

comum entre as pessoas desconhecidas e distantes. Anderson qualifica o periódico 

como “gênero do capitalismo impresso”, portanto, um instrumento fundamental para 

conformar as nações modernas e imaginárias como comunidades integradas 

homogêneas e com interesses comuns. 
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Nesta afirmativa, segundo Sandra M. Szir, os periódicos constituem-se como 

um dos “primeiros dispositivos que puseram ao alcance de um bom número de 

pessoas representações visuais que satisfaziam a curiosidade e o desejo de ver e 

possuir imagens7” (2009, p. 01). Além do interesse jornalístico, a imagem pode ser 

utilizada com outras intenções, representando visualmente um recorte de uma 

sociedade, desejos de comportamento, aspirações e anseios de outrem. Dentro 

dessa perspectiva, Mauad defende que:  

A fotografia pode, por um lado, contribuir para a veiculação de novos 
comportamentos e representações da classe que possui o controle de tais 
meios, e, por outro, atuar como eficiente meio de controle social por meio da 
educação do olhar. (1994, p. 04). 

Os periódicos se constituem como meios importantes de controle da 

informação. São frutos de determinado contexto de produção cultural, possuem valor 

simbólico e podem atuar na formação de opiniões hegemônicas na sociedade. A 

perspectiva de educação através da linguagem visual, promovida pela associação 

entre fotografia e meios técnicos de produção, indica para os detentores do poder, 

um caminho para o controle social através da escolha das representações. O que 

acarretaria também em controle sobre os domínios da memória. Sendo assim, 

entende-se a fotografia neste contexto como objeto de memória, que exerce 

influência importante nas ações de esquecer, lembrar e guardar, coexistido com a 

possibilidade de uma democratização do olhar, pois qualquer pessoa pode vir a 

possuir ou visualizar o exemplar onde estas estão publicadas. 

A possibilidade de uma aproximação com aquilo que foi e que se deixou para 

trás, volta a surgir através de um olhar distanciado. Por conseguinte, o pesquisador 

dos documentos fotográficos precisa forjar para si o perfil de um verdadeiro 

investigador, aquele que passo a passo vai descobrindo novos signos, novas pistas 

e novos sentidos.  

A imagem fotográfica se tornou palpável através das páginas impressas dos 

periódicos, adquiriu um formato leve, alcançou a todos, e se conformou como um 

pequeno monumento portátil, seguindo o raciocínio de Zita Rosane Possamai (2008, 

p.74) onde as imagens ao lado da escrita, “constituem-se nas chamadas memórias 

artificiais que vieram a contribuir para o esmaecimento da função memorial dos 

monumentos das sociedades urbanas”, passando a serem mediadoras “entre o 
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indivíduo e sua memória”. Afinal, a função primordial do monumento é reiterar a 

memória, e pelo que se pode observar em diferentes periódicos, este designo se 

mostra permanente. Conservar essa memória e de fundamental importância, mas 

também o é, possuir as ferramentas necessárias para decodificá-la.  

 

Notas de Rodapé 

1 Gravura feita pelo sol. (IZAR,1981, p. 33). 

2 Ideologia entendida como concepção de mundo, crenças e valores morais que se manifestam em todas as 
esferas da vida, mais precisamente, posições assumidas dentro de um determinado contexto sócio-histórico que 
dão sentido às palavras. (ORLANDI, 2003). 

3 Tradução da autora. 

4MENEZES, 2003. 

5 Idem. 

6 Os autores, Heloise Costa e Renato da Rodrigues da Silva (2004), indicam a data de 1880, justificando que 
“somente nas duas últimas décadas do século XIX tenha se tornado de fato viável do ponto de vista técnico e 
econômico” (p. 98), a impressão de fotografias em meio-tom. 

7 Tradução da autora. 
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