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Imagens estão na base do pensamento 
humano. Pensamos por imagens e as forma-
mos antes de nos expressar de diversos 
modos. Imagens podem ser encaradas como 
linguagens e, como tal, contêm códigos 
próprios de comunicação. Como desprezá-las 
como documentos históricos e ferramentas 
didáticas de trabalho? Este texto pretende 
oferecer sugestões para o(a) professor(a).
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COMO ESCOLHER UMA IMAGEM?1

EXISTE IMAGEM ILUSTRATIVA? IMAGENS SÃO REFLEXOS DO REAL?

  Para uma metodologia rápida de análise de imagens                        
podemos iniciar com a escolha de uma imagem significativa. 
Importante destacar que a imagem não pode ser escolhida 
simplesmente porque ilustra determinados conteúdos.                   
Isso seria pedir muito pouco às imagens. A rigor, por sua                   
potência e presença, nenhuma imagem é apenas ilustrativa. 
Imagens contêm muito mais do que elementos de apoio às 
fontes escritas. Por outro lado, imagens também não devem 
ser encaradas como uma representação fiel e substantiva da 
realidade, representações diretas que poderíamos chamar de 
miméticas. Imagens necessitam ser problematizadas, subme-
tidas a uma análise de seu conteúdo e forma e, como qual-
quer documento, precisam ser tratadas com rigor crítico e em 
diálogo com outras fontes. Há uma metodologia única para 
análise de imagens? A resposta é não. Este é um roteiro que 
serve como sugestão, portanto. 



  Para uma metodologia rápida de análise de imagens                        
podemos iniciar com a escolha de uma imagem significativa. 
Importante destacar que a imagem não pode ser escolhida 
simplesmente porque ilustra determinados conteúdos.                   
Isso seria pedir muito pouco às imagens. A rigor, por sua                   
potência e presença, nenhuma imagem é apenas ilustrativa. 
Imagens contêm muito mais do que elementos de apoio às 
fontes escritas. Por outro lado, imagens também não devem 
ser encaradas como uma representação fiel e substantiva da 
realidade, representações diretas que poderíamos chamar de 
miméticas. Imagens necessitam ser problematizadas, subme-
tidas a uma análise de seu conteúdo e forma e, como qual-
quer documento, precisam ser tratadas com rigor crítico e em 
diálogo com outras fontes. Há uma metodologia única para 
análise de imagens? A resposta é não. Este é um roteiro que 
serve como sugestão, portanto. 

ROTEIRO PARA 
INTERPRETAÇÃO
DE IMAGENS

2
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ROTEIRO PARA INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS

ROTEIRO PARA INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS

2

  Para facilitar a tarefa, imaginamos um roteiro dividido em 
seis etapas, o que não exclui outras possibilidades de                   
trabalho, mas que pode servir como inspiração aos(às)                     
professores(as) que se lançam a essa instigante tarefa: 

1
OBSERVAR

3
INVESTIGAR

2
PROBLEMATIZAR

Etapa de observação 
inicial e escrita de 

percepção

4
COMO FOI

PRODUZIDA?

Exame de elementos 
de produção da 

imagem

5
COMO CIRCULOU
E FOI RECEBIDA?

Análise de dados 
de circulação e 

recepção da imagem

6
COMO SE RELACIONA

COM OUTRAS IMAGENS?

Diálogo com 
outras obras

Anotação de 
questões 

-  
Problema

Investigação das 
questões

- 
Problema



  Para facilitar a tarefa, imaginamos um roteiro dividido em 
seis etapas, o que não exclui outras possibilidades de                   
trabalho, mas que pode servir como inspiração aos(às)                     
professores(as) que se lançam a essa instigante tarefa: 
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1. OBSERVAR   A primeira tarefa de um professor que lida 
com imagens é a de permitir o contato 
direto com a imagem. Esse contato inicial 
tem o objetivo de captar a percepção de 
quem vê a obra, um primeiro olhar livre de 
referências formais que a condicionem. 
Este ato pode trazer informações novas 
sobre a obra e, no mínimo, facilitar o 

aprendizado a seu respeito, já que vai evocar questionamen-
tos e criar interesse em sua análise. Os gregos costumavam 
chamar esse exercício de ekfrasis e ele era fundamental para 
que se estabelecesse algum tipo de expressão retórica ou 
scrita posterior sobre o assunto. Os antigos definiam a ekfra-
sis como uma técnica de produzir enunciados, apresentando 
as coisas como se os ouvidos as “vissem” em detalhes.               
Por isso é importante mostrar a obra sem dizer inicialmente 
quem é o autor ou qual o título. Perguntar, simplesmente, o 
que veem no trabalho. Para facilitar a discussão posterior, os 
alunos podem escrever um parágrafo sobre a obra, desta-
cando o que mais lhes chamou a atenção. 

  Após uma breve exposição das etapas, trataremos, a cada 
passo e a título de exemplo, de uma imagem bastante                  
presente em nossos livros didáticos: Redenção de Cã (1895), 
do pintor espanhol Modesto Brocos (1852-1936). Brocos 
viveu no Brasil na passagem do Império para a República e 
foi professor da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de            
Janeiro. Sua obra é polêmica e permite o levantamento de 
uma série de questões sobre a história brasileira no período.  
Atualmente, a obra encontra-se exposta no Museu Nacional 
de Belas Artes, no Rio de Janeiro.



  O ideal é que essas duas perspectivas se complementem e 
possam contribuir para uma leitura mais complexa do                 
documento. Não se deve dar informações sobre a obra 
nesta etapa para não dirigir o olhar. Deixar que os alunos se                
expressem livremente e possam indicar de maneira inicial 
sua percepção no primeiro contato com a imagem,              
lembrando-lhes que não existe a apreensão correta, mas 
dados que podem contribuir com a leitura e que lhes serão                   
fornecidos posteriormente. Estudos de recepção de imagem 
mostraram que não existem maneiras absolutas de ler uma 
obra, pois os modos de ler são atos culturais e dependem de 
uma série de correlações individuais e coletivas daqueles 
que a realizam. 

Tomemos como exemplo a obra abaixo:
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Enquanto alunos de artes               
ficarão tentados a observar 
cores, linhas, proporções, 
perspectivas e estilos. 

Observa-se que alunos de 
ciências humanas, habitua-
dos aos textos escritos, verão 
sempre o que está fora da 
imagem: tentarão identificar 
sua base histórica, realizar 
correlações contextuais ou 
mesmo críticas.

HISTÓRIA



  O ideal é que essas duas perspectivas se complementem e 
possam contribuir para uma leitura mais complexa do                 
documento. Não se deve dar informações sobre a obra 
nesta etapa para não dirigir o olhar. Deixar que os alunos se                
expressem livremente e possam indicar de maneira inicial 
sua percepção no primeiro contato com a imagem,              
lembrando-lhes que não existe a apreensão correta, mas 
dados que podem contribuir com a leitura e que lhes serão                   
fornecidos posteriormente. Estudos de recepção de imagem 
mostraram que não existem maneiras absolutas de ler uma 
obra, pois os modos de ler são atos culturais e dependem de 
uma série de correlações individuais e coletivas daqueles 
que a realizam. 

Tomemos como exemplo a obra abaixo:
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  Podem ser destinados alguns minutos para que os alunos 
observem a imagem. Espera-se que aqui eles identifiquem 
o tema, descrevam personagens e o cenário com detalhes. 
É possível perguntar a eles não só o que pensam a respeito, 
mas como se sentem em relação à obra. Ao anotar suas 
percepções, os alunos devem identificar as escolhas do               
artista para representar o assunto. 

Inevitavelmente, eles conseguirão identificar:

SEU
VESTUÁRIO02

É o que se torna informação-chave neste caso.

A COR DA PELE
DOS INDIVÍDUOS NA CENA04

O AMBIENTE
EM QUE SE ENCONTRAM03

QUATRO
PERSONAGENS01
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  Há uma diversidade étnica na obra e os gestos das                
personagens podem fazer com que adivinhem o tema: a 
questão racial. Uma criança branca está sentada no colo de 
uma senhora mulata e ao lado de uma negra que ergue as 
mãos aos céus, como que para pedir ou agradecer. O                 
cenário composto pelas paredes de taipa, ou mesmo pela 
palmeira, poderiam ser indícios de um ambiente rústico do 
interior do Brasil. A dança das mãos e olhares sugerem um 
ato contínuo: o homem branco olha, orgulhoso, para a 
criança que, por sua vez, dirige olhares e gestos para a              
senhora negra que, por fim, olha e clama ao céu. 

“A Redenção de Can” (1895), de Modesto Brocos, óleo sobre tela 199x166 cm. 
Coleção Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ).

  Podem ser destinados alguns minutos para que os alunos 
observem a imagem. Espera-se que aqui eles identifiquem 
o tema, descrevam personagens e o cenário com detalhes. 
É possível perguntar a eles não só o que pensam a respeito, 
mas como se sentem em relação à obra. Ao anotar suas 
percepções, os alunos devem identificar as escolhas do               
artista para representar o assunto. 

Inevitavelmente, eles conseguirão identificar:
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  Se após uma análise e exploração formal de centralidade 
e perspectiva na imagem chegamos a um gesto religioso, 
há possibilidade que este seja um tema da religião. Ao                        
explorarmos as etnias e a relacionarmos às histórias bíblicas 
talvez consigamos adivinhar a história com a qual o pintor 
figurativo quer dialogar: a história da maldição de Cã (Gê-
nesis:7:21). Inicia-se, então, a etapa de anotação das ques-
tões-problema que a imagem evoca. 

  A referência à religião é clara, pois o pintor confere às                    
figuras centrais (mulata e criança) o gesto da trindade. 
Vistos separadamente, há uma evocação à figura da virgem 
e o menino, como podemos comparar.

Na imagem do pintor renascentista J. Bellini (1396-1470) os mesmos gestos 
da “madona brasileira”, de Modesto Brocos: o gesto da Trindade Santa.
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  Muitos dados não poderão ser evidencia-
dos pelo primeiro olhar, embora ele seja 
muito importante para estabelecer o elo di-
dático entre o que olha e a imagem que se 
dá a ler. Assim, a imagem não oferece todas 
as informações em sua aparência, mas insti-

ga questões a partir do primeiro contato. Depois que os 
alunos anotaram sua percepção inicial, começam a surgir, 
naturalmente, questões sobre a obra. É o momento de  for-
necer-lhes os dados conhecidos sobre o trabalho: autoria, 
tema, época em que foi executada. Estes dados, ao contrá-
rio do que se pensa, não aplacam as questões sobre a 
imagem, mas abrem o ver, instigam novas indagações e 
questionamentos, apresentam novas inquietações. 
  No caso em questão, estamos diante da obra do pintor           
espanhol e professor da Escola Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, Modesto Brocos (1852-1936). A tela se              
intitula Redenção de Cã e foi uma obra premiada na           
Exposição Geral de 1895, sendo posteriormente adquirida 
para a pinacoteca da Escola Nacional de Belas Artes 
(ENBA). Dezesseis anos após sua elaboração, em 1911,             
a obra foi levada para o I Congresso Internacional das 
Raças pelo médico e antropólogo do Museu Nacional,            
João Batista Lacerda, para ilustrar uma profecia propalada 
à época: a ideia que em três gerações, o Brasil seria 
branco!  
  A conjunção entre o discurso artístico e o científico se fazia 
notar e relacionava-se à ideologia republicana de formação 
da nação brasileira. 

2. PROBLEMATIZAR 

  Se após uma análise e exploração formal de centralidade 
e perspectiva na imagem chegamos a um gesto religioso, 
há possibilidade que este seja um tema da religião. Ao                        
explorarmos as etnias e a relacionarmos às histórias bíblicas 
talvez consigamos adivinhar a história com a qual o pintor 
figurativo quer dialogar: a história da maldição de Cã (Gê-
nesis:7:21). Inicia-se, então, a etapa de anotação das ques-
tões-problema que a imagem evoca. 

  A referência à religião é clara, pois o pintor confere às                    
figuras centrais (mulata e criança) o gesto da trindade. 
Vistos separadamente, há uma evocação à figura da virgem 
e o menino, como podemos comparar.
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Vamos a algumas questões:

02SE ESTAVA RELACIONADA À HISTÓRIA BÍBLICA
DA MALDIÇÃO DE CÃ, POR QUE O ARTISTA A 
CONSIDEROU COMO UM PROCESSO DE REDENÇÃO? 

03
QUAL O PAPEL DA ESCOLA NACIONAL 
DE BELAS ARTES NO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO
POLÍTICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA? 

01 POR QUAL MOTIVO 
A OBRA FOI PREMIADA? 

04QUAIS AS IDEIAS 
CORRENTES NO FINAL DO IMPÉRIO
E PRIMEIROS ANOS DA REPÚBLICA? 

05 QUEM ERA, AFINAL, MODESTO BROCOS E QUAL 
A RELAÇÃO DE SUA VIDA COM A OBRA E O PENSAMENTO 
QUE PRODUZIU EM SUA NARRATIVA PICTÓRICA? 

06QUAIS OS ELEMENTOS FORMAIS DA IMAGEM 
QUE CONTRIBUEM PARA SUA NARRATIVA VISUAL
E DIÁLOGO DE LEITURA E RECEPÇÃO?
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3. INVESTIGAR

  Para que ocorra um verdadeiro diálogo com a imagem e 
o aprendizado de seu conteúdo e forma, é necessário que o 
professor instigue o aluno a buscar suas próprias respostas, 
transformando a aula em laboratório de ideias a serem de-
batidas e pesquisa efetiva de situações problematizadoras. 
Nesta etapa, todas as questões levantadas podem ser sub-
metidas à pesquisa sobre o tema. É possível dividir a turma 
e distribuir as questões. A fase de investigação das ques-
tões-problema deve durar alguns dias, o suficiente para que 
os alunos realizem a investigação e se reúnam em fóruns 
presenciais ou virtuais para o compartilhamento dos resul-
tados.
  Importante observar que não podemos ser exclusivamente 
externalistas em nossas tentativas de análise da imagem.         
É preciso partir da própria imagem ou de um grupo de                 
imagens e das questões que elas nos inspiram. Após a pes-
quisa, ficarão evidentes as outras etapas da análise: ques-
tões de produção, circulação e recepção da imagem. 
No caso em questão, a pesquisa vai revelar:



  A pintura de Brocos foi intitulada “redenção” 
de Cã por problematizar um futuro branco 
para o Brasil e inverter, desse modo, a maldi-
ção bíblica. Sob este aspecto, foi premiada em 
1895 por  identificar-se com o que havia de 
mais avançado no debate político e científico 
do período. Brocos era professor da Escola 
Nacional de Belas Artes, um braço do governo 
imperial e, posteriormente, das ideias republi-
canas. Como estrangeiro, compartilhava com 
o ideário “científico” do período e, como bra-
sileiro naturalizado, das aspirações político-
-institucionais a que estava vinculado. Mas, 
como, afinal, a obra foi produzida? Após as 
primeiras respostas, advindas do primeiro 
contato e das pesquisas de situações-proble-
ma, cabe voltar à imagem para um exame 
acurado de seus elementos de produção.
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A Redenção de Cã (1895), de Modesto Brocos

  Para que ocorra um verdadeiro diálogo com a imagem e 
o aprendizado de seu conteúdo e forma, é necessário que o 
professor instigue o aluno a buscar suas próprias respostas, 
transformando a aula em laboratório de ideias a serem de-
batidas e pesquisa efetiva de situações problematizadoras. 
Nesta etapa, todas as questões levantadas podem ser sub-
metidas à pesquisa sobre o tema. É possível dividir a turma 
e distribuir as questões. A fase de investigação das ques-
tões-problema deve durar alguns dias, o suficiente para que 
os alunos realizem a investigação e se reúnam em fóruns 
presenciais ou virtuais para o compartilhamento dos resul-
tados.
  Importante observar que não podemos ser exclusivamente 
externalistas em nossas tentativas de análise da imagem.         
É preciso partir da própria imagem ou de um grupo de                 
imagens e das questões que elas nos inspiram. Após a pes-
quisa, ficarão evidentes as outras etapas da análise: ques-
tões de produção, circulação e recepção da imagem. 
No caso em questão, a pesquisa vai revelar:

Que muitos membros de religiões cristãs e 
judaicas usaram a história para justificar o 
racismo e a escravidão, já que Cã teria sido o 
ascendente de povos Camitas, que teriam 
dado origem às culturas africanas. Cã teria 
sido o pai dos africanos por uma associação 
que se fazia entre seu nome e o significado 
egípcio da palavra negro, o que fez com que 
os povos africanos fossem considerados 
como “povos camitas”. A expansão dessa 
crença não só foi comum durante a Idade 
Média e Moderna na Europa, mas entre os 
defensores da escravidão nos Estados Unidos 
e no Brasil. 

2
Que as questões raciais estavam em voga durante o século 
XIX, período em que a obra de Modesto Brocos foi elabo-
rada. A ascensão da antropologia física e da sociologia de 
matriz evolucionista vai contribuir para o interesse nas 
questões raciais. Descobrirão que no Brasil, em específico, 
travava-se um debate racial vinculado às questões econô-
micas e políticas do final do Império e início da República. 
Havia um interesse explícito em construir aspectos de per-
tencimento nacional, além de estimular a imigração no 
contexto da abolição da escravatura. Dentre os debates 
científicos e interesses políticos, havia setores de defesa do 
branqueamento racial como meio para fortalecer o povo 
brasileiro e a identidade nacional. 

3

1
Detalhes sobre a história bíblica da Mal-
dição de Cã. Na história do Gênesis 
(7:21), Cã se apresenta como um dos 
três filhos de Noé, salvos do dilúvio por 
Javé. Segundo as escrituras, Cã viu Noé 
bêbado e nu em sua tenda e, em vez de 
cobri-lo, foi chamar os irmãos Sem e 
Jafé. Os irmãos ficaram constrangidos e 
cobriram o pai. Envergonhados, se man-
tiveram de costas para não verem sua 
nudez. Ao recobrar a sobriedade, Noé 
soube do ocorrido e amaldiçoou Cã e 
seus descendentes, determinando que 
fossem escravos. Segundo as escrituras, 
os filhos de Noé povoaram a Terra após 
o dilúvio (Genesis 9:19). 
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  O exame dos elementos de produção da 
imagem é fundamental para confirmar ou 
refutar as questões iniciais suscitadas pelo 
primeiro olhar. Não se pode esquecer que a 

linguagem artística possui seus próprios códigos de               
comunicação e examiná-los contribui para que um diálogo 
mais amplo possa ser efetivado. A obra Redenção de Cã foi 
realizada com esmero técnico e de maneira figurativa,             
estratégia comum à maioria dos trabalhos executados na 
Escola Nacional de Belas Artes até aquele momento, 
embora, na Europa, já houvesse o desenvolvimento de 
outras tendências estilísticas, como o impressionismo. 
  Brocos era, também, gravurista e algum flerte com as 
novas tendências só será possível observar de forma                
nuançada em outros trabalhos que produziu. As obras            
figurativas têm pretensão de mostrar a realidade, daí ser 
importante compreender que a intenção do artista era fazer 
um diálogo com o real. Modesto Brocos nos apresenta o         
assunto de maneira inovadora para a época, se                        
observarmos não apenas o aspecto formal da imagem, mas 
a maneira como coloca e interpreta o tema. De maneira 
geral, o pintor está mais relacionado ao  realismo e ao            
naturalismo, estilos mais afinados com a conjuntura do    
progresso técnico e científico do período. No realismo, 
havia uma tendência a retratar elementos do cotidiano,    
personagens comuns que fugiam às cenas mitológicas da 
pintura neoclássica. Por outro lado, era necessário que o 
leitor da obra reconhecesse as figuras como se elas               
contivessem “vida” e fossem, de fato, animadas pelo talento 
do artista. 

4. COMO FOI PRODUZIDA?
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  O exame dos elementos de produção da 
imagem é fundamental para confirmar ou 
refutar as questões iniciais suscitadas pelo 
primeiro olhar. Não se pode esquecer que a 

linguagem artística possui seus próprios códigos de               
comunicação e examiná-los contribui para que um diálogo 
mais amplo possa ser efetivado. A obra Redenção de Cã foi 
realizada com esmero técnico e de maneira figurativa,             
estratégia comum à maioria dos trabalhos executados na 
Escola Nacional de Belas Artes até aquele momento, 
embora, na Europa, já houvesse o desenvolvimento de 
outras tendências estilísticas, como o impressionismo. 
  Brocos era, também, gravurista e algum flerte com as 
novas tendências só será possível observar de forma                
nuançada em outros trabalhos que produziu. As obras            
figurativas têm pretensão de mostrar a realidade, daí ser 
importante compreender que a intenção do artista era fazer 
um diálogo com o real. Modesto Brocos nos apresenta o         
assunto de maneira inovadora para a época, se                        
observarmos não apenas o aspecto formal da imagem, mas 
a maneira como coloca e interpreta o tema. De maneira 
geral, o pintor está mais relacionado ao  realismo e ao            
naturalismo, estilos mais afinados com a conjuntura do    
progresso técnico e científico do período. No realismo, 
havia uma tendência a retratar elementos do cotidiano,    
personagens comuns que fugiam às cenas mitológicas da 
pintura neoclássica. Por outro lado, era necessário que o 
leitor da obra reconhecesse as figuras como se elas               
contivessem “vida” e fossem, de fato, animadas pelo talento 
do artista. 1

  No centro da composição encontramos a mãe e a criança 
pequena no colo. As mãos das figuras retratadas estabele-
cem elos de contiguidade entre o homem à direita do 
quadro, a mãe com o bebê e a senhora idosa à sua direita. 
Este movimento ocorre na forma inversa ao do sentido de 
leitura convencional do olho, da direita para a esquerda, o 
que nos estimula a ideia da remissão redentora. São mãos 
que descansam, abençoam e agradecem pelo ato exposto 
no quadro: o nascimento de uma criança branca, fruto da 
miscigenação das raças.

  Lidas da direita para a esquerda, as mãos 
que descansam, abençoam e agradecem                       
estabelecem um elo composicional entre as 
figuras e reforçam o sentido da remissão do 
pecado de Cã, figura bíblica redimida na 
representação pictórica de Modesto Brocos.             
A criança havia nascido branca, a senhora 
idosa dá “Graças a Deus”.

Então, vejamos. 

A Redenção de Cã (1895), de Modesto Brocos
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2
  As linhas imaginárias pla-
nejadas na composição do 
quadro se cruzam e dirigem 
o olhar do espectador para 
a figura central: a criança, 
personagem ícone da tran-
sição entre as raças.

A Redenção de Cã (1895), de Modesto Brocos

  Por outro lado, há escolha de cores que reforçam a suges-
tão da leitura da cor da pele das personagens, dispostas à 
frente de um fundo vertical claro (a parede amarelada) e a 
zona escura do vão da porta, opções que evidenciam a cor 
negra da senhora idosa e destacam a cor clara da pele do 
homem sentado. O portal de madeira que estabelece o 
limite entre essas duas zonas, clara e escura, é exatamente 
a linha em que se posiciona a cabeça da criança, indicando 
que ela não pertence a nenhuma das duas zonas, mas é 
fruto do encontro entre as duas, um encontro de raças. O 
reforço à figura central também se dá pelas sutis linhas dia-
gonais imaginárias que o pintor estabelece em sua compo-
sição. Uma formada pelo olhar do homem e a cabeça da 
criança e que são completados pelo gesto diagonal da 
perna esticada do bebê e, ainda, na linha ascendente da 
roupa pendurada no varal. Outra linha une o rosto da se-
nhora ao corpo do bebê e passa pela inclinação do braço 
do homem e sua perna cruzada. 
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Faça um passeio virtual pelas galerias do 
Museu Nacional de Belas Artes através  da 
plataforma digital Google Arts & Culture e 
conheça,  o quadro  A Redenção de Cã 
(1895), de Modesto Brocos, além disso o 
MNBA já tem um acervo de 3.300 obras em 
alta resolução.

  Duas linhas imaginárias que, em contraposição, dirigem o 
olhar para o centro da figura, a criança que segura uma 
esfera (no caso, uma fruta), correlação clara com o simbo-
lismo do reinado de Jesus sobre o mundo e que nos é apre-
sentado em iconografias semelhantes. Em gesto típico dos 
ícones bizantinos, Jesus tem o globo em uma das mãos e 
abençoa com a outra. Estas imagens povoaram a Europa 
durante a Idade Média e se apresentaram em pinturas, 
afrescos e esculturas em períodos posteriores.
  Além dos aspectos já destacados, é possível avaliar as 
cores escolhidas pelo pintor com a predominância dos tons              
terrosos e do amarelo, o que poderia indicar um certo tom 
anedótico no quadro. Modesto Brocos também produziu 
livros de ensino de artes e uma ficção literária. Se possível, 
seu pensamento pictórico pode ser investigado em relação 
à sua obra escrita. Deve-se, também, identificar as condi-
ções de produção da obra, se foi uma encomenda ou 
mesmo a quem ela interessava. 

Escaneie ou clique 
no QR code para
acessar.

https://bit.ly/3W9IIRl


Modesto Brocos

  No caso em questão, a obra Redenção de Cã comparece 
nos livros didáticos como expressão do racismo no final do 
Império. Defender o embranquecimento da população 
seria uma maneira de negar a diferença étnica, combinan-
do-as em um resultado final em que predominasse o tipo 
europeu, elemento fundamental para “melhorar a raça”.  
O século XIX esteve recheado de teorias pseudo-científicas 
que defendiam um “racismo científico”, fundamentos hoje 
completamente abandonados pelo pensamento acadêmi-
co.  É por esse motivo que a obra do professor Brocos me-
receu o Prêmio do Salão de Belas Artes de 1895. Por conter 
um discurso polêmico, mas inovador para o período, 
Brocos apresentava a aspiração da mentalidade política, o 
branqueamento das raças que conferisse uma identidade 
própria à sociedade brasileira. 
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  Para que a análise dos dados de produção 
de uma obra seja completa, é necessário              
investigar sua recepção, a maneira como foi 
lida e recebida pelos espectadores. Para que 

isso ocorra, é imperativo saber o que ocorreu com a obra 
depois de produzida. Houve cópias, estampas, foi usada 
como ilustração em livros? Qual a fortuna crítica da obra e 
como se deu sua apropriação pelos discursos político,                
publicitário e artístico? Estes elementos são fundamentais 
para que se estabeleça um sentido na obra, pois quando é 
produzida, há um espectador implícito imaginado pelo                  
artista, mas esse leitor almejado da obra só a realiza de 
maneira cultural e muitas vezes de maneira insuspeita pelo 
autor. É por esse motivo que conhecer o pintor e suas                     
intenções é um esforço válido e importante, mas insuficiente 
para conferir significados à obra. Uma imagem só pode ser 
pensada no âmbito de sua recepção, ato cultural 
que envolve muitasvariáveis em sua análise. 

5. COMO CIRCULOU E FOI RECEBIDA?



  Observe-se que o pintor cerca a obra de elementos                   
tipicamente nacionais, como o cenário rústico e as                  
vestimentas das personagens. Além disso, os tipos étnicos, 
tão caros às discussões do período, estavam ali                          
representados. Para alguns, Brocos é um dos primeiros         
pintores a tratar o tema do negro em sua obra de forma         
específica e como temática central. Brocos consegue captar 
a atmosfera republicana e o debate racial da sua época e, 
com opções claramente etnocêntricas, apresenta o                
branqueamento como uma remissão do pecado racial.  

A obra foi, ainda, recepcionada 
no I Congresso Internacional das 
Raças, em julho de 1911, na 
cidade de Londres. Levada ao 
congresso pelo então diretor do 
Museu Nacional do Rio de              
Janeiro, João Batista Lacerda,             
a pintura era elucidativa da ideia 
defendida por Lacerda:  a de que 
a saída do Brasil estava em uma 
política de branqueamento das 
raças. Para Lacerda, havia uma 
“boa relação” entre senhores e 
escravos no Brasil. Além desse 
fato, o País se encontrava                      
“completamente aberto” ao                  
recebimento de imigrantes. Contracapa de “Papers on inter-racial 

problems communicated to the First 
Universal Races Congress”, organizado
por Gustav Spiller (1911a).
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  Observe-se que o pintor cerca a obra de elementos                   
tipicamente nacionais, como o cenário rústico e as                  
vestimentas das personagens. Além disso, os tipos étnicos, 
tão caros às discussões do período, estavam ali                          
representados. Para alguns, Brocos é um dos primeiros         
pintores a tratar o tema do negro em sua obra de forma         
específica e como temática central. Brocos consegue captar 
a atmosfera republicana e o debate racial da sua época e, 
com opções claramente etnocêntricas, apresenta o                
branqueamento como uma remissão do pecado racial.  

A obra foi, ainda, recepcionada 
no I Congresso Internacional das 
Raças, em julho de 1911, na 
cidade de Londres. Levada ao 
congresso pelo então diretor do 
Museu Nacional do Rio de              
Janeiro, João Batista Lacerda,             
a pintura era elucidativa da ideia 
defendida por Lacerda:  a de que 
a saída do Brasil estava em uma 
política de branqueamento das 
raças. Para Lacerda, havia uma 
“boa relação” entre senhores e 
escravos no Brasil. Além desse 
fato, o País se encontrava                      
“completamente aberto” ao                  
recebimento de imigrantes. 
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  Sob este aspecto é possível explorar os discursos de                 
viajantes e de membros de academias artísticas e de                       
ciências, para realizar a contraposição com concepções 
mais contemporâneas sob as quais o quadro é recebido: 
como um exemplo importante da conjuntura que explica as 
origens do racismo à brasileira. As formas de exclusão 
social e de racismo no Brasil adquirem feições próprias e 
estão relacionadas à ideologia do branqueamento e à 
teoria da “democracia racial”. Neste ponto da análise, estes 
aspectos do racismo à brasileira podem ser debatidos.

  Quando realizamos a análise de uma 
imagem, devemos nos preocupar em                        
realizar o diálogo com outras obras para 
cumprir três tarefas essenciais: 

6. COMO SE RELACIONA COM OUTRAS IMAGENS?

1 2

3

COMPREENDER O DIÁLOGO
DA OBRA COM OS ESQUEMAS, 
A TRADIÇÃO PICTÓRICA.

IDENTIFICAR, 
NA COMPARAÇÃO COM 
OBRAS DA MESMA ÉPOCA, 
O SUBSTRATO CULTURAL DA
REPRESENTAÇÃO PICTÓRICA.

EVIDENCIAR 
QUALQUER ASPECTO DE ANÁLISE
NA COMPARAÇÃO COM OBRAS
DE QUALQUER ÉPOCA.



  

  Em relação à primeira tarefa, é possível comparar figuras 
da obra Redenção de Cã com repertórios pictóricos medie-
vais e modernos, como já realizamos em etapas anteriores. 
Todavia, neste caso, é também importante investigar como 
o negro era representado na pintura brasileira até a elabo-
ração da obra por Modesto Brocos. Fora as representações 
da população negra e escrava realizada por J.B.Debret 
(1768-1848), o negro brasileiro não foi muito representado 
nas academias. Como modelo das instituições constitutivas 
de civilidade e instrução, a Academia Imperial de Belas 
Artes e depois Academia Nacional de Belas Artes será 
sempre uma entidade fortemente influenciada pela estética 
europeia e seus ideais de ensino clássico das chamadas 
belas artes. As representações de tipos nacionais só serão 
valorizadas após o modernismo que, por meio de Mário de 
Andrade, destaca apenas um pintor como representante do 
povo brasileiro: Almeida Júnior (1850-1899). 
  Contemporâneo de Modesto Brocos, Almeida Júnior se 
tornou famoso por suas representações do caipira, como o 
famoso quadro Caipira Picando Fumo (1893). O negro 
comparece na obra de Brocos não apenas em Redenção de 
Cã, mas na obra Engenho de Mandioca (1892), ou mesmo 
em outras telas, como Crioula de Diamantina (s.d.) e A 
Mandinga (s.d.).  
  O discurso visual sobre o negro em Modesto Brocos pode 
ser, ainda, comparado a obras de outros artistas da época, 
como Ernest Hébert (1817-1908) ou Victor Frond 1821-
-1881). Encontraremos também esquemas semelhantes em 
Eugène Delacroix (1798-1863). Em todos eles vamos en-
contrar substratos de composição (luminosidade, formas, 
cores) comuns ao nosso pintor espanhol. É possível, ainda, 
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pesquisar a recepção das obras de Brocos em jornais de 
época e realizar diálogos profícuos entre a formação do          
racismo à brasileira e o discurso artístico e científico do 
Brasil no século XIX.
  Na experiência de lidar com a imagem é importante             
ressaltar que todas as etapas aqui sugeridas nem sempre 
podem ser executadas de igual modo, por diversas             
questões, que incluem a disponibilidade de documentos e 
inferências possíveis. Todavia, é importante ressaltar que 
imagens possuem elementos significativos para que se           
estabeleçam análises complexas sobre as sociedades             
humanas e suas formas expressivas. Imagens são docu-
mentos que devem ser tratados com rigor e atenção.

Veja as obras:

Crioula de Diamantina (s.d), de 
Modesto Broco, óleo sobre ma-
deira, 37,00 cm x 27,50 cm.

A Mandinga (s.d.), de Modesto 
Brocos, óleo sobre tela, 45,00 
cm x 34,00 cm.

Engenho de Mandioca (1892), 
de Modesto Broco, óleo sobre 
tela 56,00 cm x 75,80 cm.

Caipira picando fumo 
(1893), de Almeida Júnior, 
óleo sobre tela 202 cm x 141 
cm.

Escaneie ou clique 
no QR code para
acessar.

https://bit.ly/3hFevv0
https://bit.ly/3hD6p6j
https://bit.ly/3WAUVz4
https://bit.ly/3YDf3Ck
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1. O QUE É UM TEMA SENSÍVEL

IMAGENS SENSÍVEIS, COMO LIDAR?3

  Trataremos aqui de uma importante demanda para o 
ensino de História: a abordagem dos temas sensíveis na 
sala de aula. Como espaço de construção do conhecimento
histórico, a demanda não pode ser ignorada, uma vez que 
a não consideração de determinados temas como sensíveis 
pode conduzir a interpretações que não atendem à expan-
são de perspectiva, apenas reforçando determinado imagi-
nário, resultando na reprodução de discursos viciados. 
  A pesquisadora Darlise Gonçalves (2022), em artigo
publicado no site “História da Ditadura” , aponta que
atualmente há um receio de parte dos docentes em abordar 
os temas sensíveis em sala de aula, uma vez que vivemos 
um período marcado fortemente pelo negacionismo e 
também pela vigilância e perseguição à prática docente         
ultimamente vivenciadas no Brasil. 

Escaneie ou clique no 
QR Code e veja a 
entrevista completa de 
Darlise Gonçalves:

https://bit.ly/3UuTyA8
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  Isso ocorre em função da ação orquestrada de grupos
conservadores que se veem como habilitados para
decidirem o que deve ou não constar no currículo e, ainda 
mais, como deve ser transmitido. A pesquisadora ainda 
aponta que a falta de materiais de apoio, além do pouco 
acesso dos profissionais da educação à produção
historiográfica recente, são situações que dificultam o
reconhecimento da complexidade do tema, bem como sua 
abordagem nas aulas de História. 
  Ao questionar “o que é um tema sensível?” e “é sensível 
para quem?”, a pesquisadora aponta três dimensões a se 
levar em conta: a vivacidade na sociedade, os embates de 
memória sobre o tema e sua presença no espaço
público. Além do fato de que tais temas não atingem ou 
sensibilizam todos os grupos sociais da mesma maneira. 
  Assim, ainda que busquemos a compreensão dos
chamados temas sensíveis em sua complexidade, os
alocamos aqui especialmente no que tange aos eventos
trágicos ocorridos no século XX, uma vez que esse debate
iniciou-se a partir dos estudos do Holocausto e estendeu sua
capacidade explicativa para as violências praticadas pelos 
Estados autoritários que se formaram e ascenderam na 
América Latina no contexto da Guerra Fria. Os temas
sensíveis abarcam um novo regime de historicização, pois 
são fortemente construídos a partir da memória, com
relação fundamental para a construção do conhecimento 
histórico sobre as violências extremas e a barbárie das          
perseguições étnicas, religiosas, racistas e políticas
ocorridas no século XX.

Trataremos aqui de uma importante demanda para o 
ensino de História: a abordagem dos temas sensíveis na 
sala de aula. Como espaço de construção do conhecimento                   
histórico, a demanda não pode ser ignorada, uma vez que 
a não consideração de determinados temas como sensíveis 
pode conduzir a interpretações que não atendem à expan-
são de perspectiva, apenas reforçando determinado imagi-
nário, resultando na reprodução de discursos viciados. 

A pesquisadora Darlise Gonçalves (2022), em artigo                   
publicado no site “História da Ditadura” , aponta que                   
atualmente há um receio de parte dos docentes em abordar 
os temas sensíveis em sala de aula, uma vez que vivemos 
um período marcado fortemente pelo negacionismo e 
também pela vigilância e perseguição à prática docente         
ultimamente vivenciadas no Brasil. 
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  Dessa forma, percebemos, por exemplo, que o período 
compreendido como Ditadura Militar (1964-1985) brasilei-
ra pode ser considerado um tema sensível, pois presencia-
mos a evocação no espaço público do período, muito em 
virtude das batalhas de memória que o compõem. Leva-se 
em conta que nem todos os grupos sociais hão de se sensi-
bilizar da mesma forma, uma vez que é de conhecimento o 
que alguns grupos sociais, especialmente setores militares, 
fazem da época, negando seu caráter violento e antidemo-
crático, oferecendo argumentos frágeis do ponto de vista 
metodológico.
   A pesquisadora Verena Alberti (2021) observa que ensinar 
temas sensíveis exige um debate que ultrapasse o caráter 
violento que eles possuem e devem ser trabalhados com se-
renidade e rigor metodológico. 
  Projetamos ser fundamental reconhecer as especificidades 
que envolvem o ensino de temas sensíveis, mesmo com as 
dificuldades relacionadas ao tema que trata de torturas, ex-
termínios e assassinatos. Não se trata de transformar as 
aulas em relatos de violências e horrores, ou de incorrer 
opostamente, analisando-os friamente, criando uma pers-
pectiva por demais analítica. Reforça-se que justificar esses 
períodos, perigosamente, pode gerar a noção de que são 
legítimos, pois ocorreram “razões” para seus estabeleci-
mentos. Assim, é preciso entender o contexto amplo que en-
volve suas ocorrências, bem como, a partir de uma tempo-
ralidade que lhe é específica, compreender que estão sujei-
tos ao embate de memórias, além de refletir sobre de que 
formas tais períodos ainda estabelecem Influência nos dias 
atuais.

2. DITADURA MILITAR NO BRASIL COMO TEMA SENSÍVEL



35

2. DITADURA MILITAR NO BRASIL COMO TEMA SENSÍVEL   É possível perceber, que, atualmente, outros espaços para 
a discussão sobre o passado foram abertos, como no caso 
das redes sociais, com imenso poder de profusão e sem 
controle metodológico. Ainda assim, os estudos de temas 
sensíveis ajudam a desvelar problemas presentes no nosso 
cotidiano, como formas de preconceitos em variadas                 
esferas, que atravessam o ensino de História. Ao auxiliar os 
docentes com sugestões para a compreensão do tema,          
possibilita-se o entendimento do presente por parte dos                
estudantes, pois são problemáticas facilmente percebidas 
em nossa sociedade. 

Escaneie ou clique 
no QR code para
acessar.

Veja o acervo on-line com vasto 
material sobre a ditadura militar: 
repressão, resistência, educação, 
cultura, justiça de transição, entre 
outros. Há uma seção de apoio 
aos educadores.

https://memoriasdaditadura.org.br/
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  A proximidade temporal dos eventos históricos que                    
consideramos como temas sensíveis permite a ocorrência 
de um arcabouço específico de imagens sobre o período: 
as fotografias. Ainda que, obviamente, essas não sejam as 
únicas formas de registro imagético do período, as                     
fotografias compõem importante função nos estudos sobre 
os eventos trágicos do século XX e possuem, portanto,                                
especificidades em sua análise. De caráter polissêmico, a 
fotografia não constitui um objeto neutro, ou seja, como 
outras formas de registro ou confecção visual, está                    
permeada de escolhas do fotógrafo que vão desde a 
câmera até o enquadramento, apresentando-se, assim, 
como recorte de uma realidade. 
  Vamos exemplificar agora o uso de imagens do Holocaus-
to e da ditadura militar em alguns livros didáticos, eleitos 
por conta do grande alcance que possuem, uma vez que 
foram contemplados pelo último edital do Programa Nacio-
nal do Livro e do Material Didático (PNLD) de 2020: Histó-
ria, Sociedade & Cidadania (2018), Projeto Araribá – Histó-
ria (2018) e Vontade de Saber – História (2018). Juntas, as 
três coleções correspondem a pouco mais de 61% das 
obras adotadas pela rede pública nacional, salientando 
que esses números correspondem às obras adquiridas para 
o 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Além do fato da importância do livro didático para a cultura 
escolar nacional, que se constitui como artefato de uso           
habitual nas aulas do ensino básico. Cabe aqui uma             
ressalva: analisar imagens em livros didáticos significa 
compreendê-las como parte da própria construção da         
narrativa escolar textual, ou seja, são elementos que não só 
complementam, mas constituem o próprio texto do livro          
didático. 

3. FOTOGRAFIAS NO USO DOS TEMAS SENSÍVEIS
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  Acerca do Holocausto, as três obras trazem fotografias de 
judeus chegando ou já instalados nos campos de                       
concentração, porém de forma não personificada. Chama 
a atenção o não uso de imagens de vítimas em extrema              
debilidade física ou de cadáveres. Essa prática fora muito 
utilizada em obras anteriores e compunham o conjunto de 
imagens-guia do Holocausto, especialmente nos livros               
didáticos. Essa “superação”, se assim podemos nomear, 
parece apontar para uma compreensão que vá além da de-
núncia do horror e do choque, todavia com bastante campo 
para expansão dos panoramas. Nas Figuras 1, 2 e 3,                   
observamos algumas fotografias eleitas pelos livros                 
didáticos citados. 

  A proximidade temporal dos eventos históricos que                    
consideramos como temas sensíveis permite a ocorrência 
de um arcabouço específico de imagens sobre o período: 
as fotografias. Ainda que, obviamente, essas não sejam as 
únicas formas de registro imagético do período, as                     
fotografias compõem importante função nos estudos sobre 
os eventos trágicos do século XX e possuem, portanto,                                
especificidades em sua análise. De caráter polissêmico, a 
fotografia não constitui um objeto neutro, ou seja, como 
outras formas de registro ou confecção visual, está                    
permeada de escolhas do fotógrafo que vão desde a 
câmera até o enquadramento, apresentando-se, assim, 
como recorte de uma realidade. 
  Vamos exemplificar agora o uso de imagens do Holocaus-
to e da ditadura militar em alguns livros didáticos, eleitos 
por conta do grande alcance que possuem, uma vez que 
foram contemplados pelo último edital do Programa Nacio-
nal do Livro e do Material Didático (PNLD) de 2020: Histó-
ria, Sociedade & Cidadania (2018), Projeto Araribá – Histó-
ria (2018) e Vontade de Saber – História (2018). Juntas, as 
três coleções correspondem a pouco mais de 61% das 
obras adotadas pela rede pública nacional, salientando 
que esses números correspondem às obras adquiridas para 
o 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Além do fato da importância do livro didático para a cultura 
escolar nacional, que se constitui como artefato de uso           
habitual nas aulas do ensino básico. Cabe aqui uma             
ressalva: analisar imagens em livros didáticos significa 
compreendê-las como parte da própria construção da         
narrativa escolar textual, ou seja, são elementos que não só 
complementam, mas constituem o próprio texto do livro          
didático. 

FERNANDES, Gabriel Dias. Ditadura                  
Militar em Tempos Negacionistas: uma 
análise do tema em livros  didáticos. 
Dissertação (Mestrado) - Universida-
de Federal de Goiás, Faculdade de 
História (FH), Programa de Pós-gra-
duação em Ensino de História, Goiâ-
nia, 2022.

Escanei ou clique no QR Code 
para acessar o trabalho completo 
Ditadura Militar em Tempos 
Negacionistas: uma análise do 
tema em livros didáticos. 

https://bit.ly/3VwiloT


38

Fonte DIAS, Adriana 
Machado; GRINBERG, 
Keila; PELLEGRINI, Marcos 
César. Vontade de Saber – 
História. 9º ano. 1ª ed. São 
Paulo: Quinteto Editorial, 
2018.

 Figura 2 - Imagem utilizada na obra
"Vontade de Saber"

Fonte: BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade & 
Cidadania. 9º ano. 4ª ed. São Paulo: FTD, 2018.

Figura 1 - Imagem utilizada na obra 
"História, Sociedade & Cidadania"



39

  Percebemos que, enquanto duas obras optam por                      
fotografias da época do Holocausto, uma traz uma                      
fotografia que não somente retrata o período, mas também 
os dias atuais. O registro do ano de 2015 colocou vítimas 
de Auschwitz, à época crianças, com imagens que datam de 
1945 e que as retratam. Após 70 anos, Miriam Ziegler, 
Paula Lebovics, Gabor Hirsch e Eva Mozes Kor  se reuniram 
e se reconheceram na fotografia dos finais da Segunda 
Guerra Mundial. Essa é uma especificidade do uso de                  
imagens para a análise dos temas sensíveis: há a                        
possibilidade das vítimas ou de seus parentes próximos                
estarem ainda vivos, o que exige cautela com a exposição 
de identificações e mais ainda com a utilização de imagens 
que exponham de forma extrema a violência sofrida por 
esses homens e essas mulheres . 

Fonte DIAS, Adriana Machado; GRINBERG, Keila; PELLEGRINI, 
Marcos César. Vontade de Saber – História. 9º ano. 1ª ed. São 
Paulo: Quinteto Editorial, 2018.

 Figura 3 - Imagem utilizada na obra "Araribá"

Escaneie ou clique no QR code e acesse 
a reportagem de David Charter para o 
jornal britânico “The Times”, sobre as 
identificações das pessoas na fotografia.

https://bit.ly/3F0yPP7


  Já no caso da ditadura militar, os livros didáticos História, 
Sociedade & Cidadania, Projeto Araribá – História e               
Vontade de Saber – História, optam por fotografias de            
manifestações, populares e culturais, aparatos militares, 
dos presidentes generais e de perseguidos políticos e             
militantes políticos. 
  Em um aspecto comparativo com o tratamento visual dado 
pelos livros didáticos ao Holocausto, é possível perceber a 
pessoalização, como, por exemplo, no caso do operário 
Manoel Fiel Filho (Figura 4), que aparece em duas coleções. 

   Isso se dá em função, claro, deste ser um tema sensível da 
História nacional, o que proporciona maior acesso às fontes 
e esforço de grupos de familiares e civis por políticas de              
reparação, processo ainda em andamento no nosso país.
  Uma das coleções opta por retratar com imagem outra 
vítima emblemática, o jornalista Vladimir Herzog (Figura 5).   

Fonte: Reprodução /JF Diorio/AE. 
Disponível em: https://politica.estadao.-
com.br/blogs/fausto-macedo/procurado-
ria-denuncia-sete-por-morte-de-fiel-filho/

Figura 4 - Manoel Fiel Filho
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  Já no caso da ditadura militar, os livros didáticos História, 
Sociedade & Cidadania, Projeto Araribá – História e               
Vontade de Saber – História, optam por fotografias de            
manifestações, populares e culturais, aparatos militares, 
dos presidentes generais e de perseguidos políticos e             
militantes políticos. 
  Em um aspecto comparativo com o tratamento visual dado 
pelos livros didáticos ao Holocausto, é possível perceber a 
pessoalização, como, por exemplo, no caso do operário 
Manoel Fiel Filho (Figura 4), que aparece em duas coleções. 

   Isso se dá em função, claro, deste ser um tema sensível da 
História nacional, o que proporciona maior acesso às fontes 
e esforço de grupos de familiares e civis por políticas de              
reparação, processo ainda em andamento no nosso país.
  Uma das coleções opta por retratar com imagem outra 
vítima emblemática, o jornalista Vladimir Herzog (Figura 5).   

  Após a simulação de suicídio, e a divulgação de foto do 
corpo de Herzog por parte dos agentes da repressão, essa 
imagem posteriormente compôs livros didáticos no sentido 
de demonstrar o trabalho grotesco e violento da ditadura 
militar, mas expondo Herzog sem vida. 
  É óbvia a importância de ressaltar a violência da ditadura, 
mas o uso de imagens tão impactantes envolve várias              
dimensões que precisam ser meticulosamente pensadas,    
especialmente quando tratamos de sua inserção em uma 
narrativa escolar pensada para pré-adolescentes. Primeiro, 
é uma exposição das vítimas e, como evento recente, de 
suas famílias. 
  É possível tratar dos casos de violência sem precisar ilustrar 
as barbáries, tornando a narrativa apelativa.

Fonte: Reprodução /Instituto Vladimir Herzog
Disponível em: http://bit.ly/3gXNcf6

Figura 5 - Vladimir Herzog
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  A imagem do suicídio forjado de Herzog circulou e fora 
amplamente utilizada como recurso didático. Hoje,                       
reconhecemos ser essa uma estratégia de ensino limitada, 
pois propomos uma abordagem dos temas sensíveis que          
ultrapasse a delação e a repulsa, mas os compreenda em 
seus aspectos mais complexos, como por exemplo, sua                
permanência como demanda viva nos dias atuais e,                      
portanto, como processo ainda não encerrado. Essa “virada 
da chave” ocorreu muito em função do aumento do                    
interesse sobre esses temas no espaço público e na própria 
academia.  

Sugestão de acervo fotográfico 
dos 70 anos da Libertação de 
Auschwitz. 

Escaneie ou clique 
no QR code para
acessar.

https://bit.ly/3ESFzhO
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  A imagem do suicídio forjado de Herzog circulou e fora 
amplamente utilizada como recurso didático. Hoje,                       
reconhecemos ser essa uma estratégia de ensino limitada, 
pois propomos uma abordagem dos temas sensíveis que          
ultrapasse a delação e a repulsa, mas os compreenda em 
seus aspectos mais complexos, como por exemplo, sua                
permanência como demanda viva nos dias atuais e,                      
portanto, como processo ainda não encerrado. Essa “virada 
da chave” ocorreu muito em função do aumento do                    
interesse sobre esses temas no espaço público e na própria 
academia.  

Os temas sensíveis estão na ordem do dia. Representam      
demandas importantes para o ensino de História, pois são, 
muitas vezes, “espinhosos” e influenciados por diversos 
agentes, além de estarem sujeitos a tratamentos extremos: 
ora possuem grande visibilidade no espaço público,              
ora passam por uma invisibilidade, justamente por serem 
cronologicamente próximos de nossos dias e, portanto,          
exigindo uma operação historiográfica diferente dos demais 
eventos. Nesse sentido, o uso de imagens para o ensino de 
temas sensíveis pode se materializar a partir de uma            
perspectiva que valorize uma compreensão para além da 
violência e do espanto, e se aloque, primeiramente, com a 
eleição de imagens adequadas a esse objetivo, permitindo, 
assim, a aplicação metodológica e abertura de uma análise 
mais completa e profícua. 

Sugestão para conhecer 
mais sobre a história de 
Vladimir Herzog. 

Escaneie ou clique 
no QR code para
acessar.

https://vladimirherzog.org/
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