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Resumo 
 
A cada dia cresce o número de pesquisadores que utilizam a fotografia como ferramenta 
de pesquisa para a recuperação de dados históricos de lugares, organizações ou sagas 
familiares. O uso do termo “ferramenta” se justifica em razão de poder a fotografia ser 
utilizada de várias formas e com diversas finalidades. De mera “ilustração”, antigamente, 
ela conquistou espaços e foi alçada à condição de documento, status já devidamente 
reconhecido pela academia, e, agora, galga degraus para ser reconhecida como fonte de 
pesquisa e como metodologia de coleta de dados. O objetivo deste trabalho é historiar a 
vanguarda da Universidade Estadual de Londrina (UEL) na criação de propostas 
metodológicas de análise e de coleta de dados, com o uso da fotografia, bem como de sua 
consolidação como ferramenta de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Universidade Estadual de Londrina (UEL); Fotografia; Fotografia e 
Memória; Intencionalidade de comunicação no fotojornalismo; Gatilho da memória.  
 
 
 
Introdução 
 
Em 1997, a Universidade Estadual de Londrina criou o Curso de Especialização em 

Fotografia: Práxis e Discurso Fotográfico, a primeira pós-graduação Lato sensu 

exclusivamente voltada para o estudo da fotografia no Brasil. Em sua proposta de criação, 

o curso elencava em seus objetivos: a) desenvolver o “pensar” fotográfico; b) gerar – e 

publicar – conhecimentos sobre fotografia; c) formar docentes para o ensino da fotografia 

em todos os níveis da educação; d) reciclar profissionais para o mercado de trabalho; e f) 

transformar Londrina em um fórum avançado de discussão e produção sobre visualidades, 

especialmente sobre fotografia. 

Considerando os objetivos do curso de especialização e visando a criação futura 

de um programa de pós-graduação Stricto sensu, em 2005, a UEL lançou a revista 

Discursos Fotográficos, para dar vazão à produção dos docentes e discentes da instituição 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia do XVII Encontro de Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Doutor e pós-doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). Professor e 

pesquisador da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Coordenador do Curso de Especialização em 
Fotografia: Práxis e Discurso Fotográfico. Líder do Grupo de Pesquisa Comunicação e História, 
cadastrado no CNPq. E-mail: pcboni@sercomtel.com.br  
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e democratizar os resultados parciais e finais de pesquisas concluídas – ou em 

desenvolvimento – sobre fotografia. Hoje, a Discursos Fotográficos é considerada a mais 

importante revista de visualidades do país, a mais bem ranqueada pelo sistema de 

avaliação Qualis-Capes em diversas áreas do conhecimento.  

Com a proposta de regionalizar as pesquisas que objetivavam a recuperação de 

dados históricos para a preservação da história e da memória, em 2006, foi criado o Grupo 

de Pesquisa Comunicação e História, cadastrado no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e certificado pela instituição de 

origem (UEL). Nesse grupo3, a fotografia sempre foi o ponto de partida para a realização 

de pesquisas históricas, ou seja, seus membros pesquisam a recuperação de fragmentos e 

desdobramentos históricos a partir das informações iconográficas contidas na superfície 

bidimensional de um recorte espaço-temporal da realidade de tempos passados.  

Por fim, em 2007, a UEL conseguiu a aprovação, junto à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação, com área de concentração em comunicação visual, considerada a 

primeira pós-graduação Stricto sensu voltada exclusivamente para a visualidade, com 

ênfase em fotografia. A partir de 2008, com a oferta regular do mestrado, o número de 

pesquisadores e de pesquisas sobre fotografia cresceu exponencialmente. Estudantes de 

todo o país vêm à Londrina para cursar o mestrado em comunicação. “Com isso, 

pesquisadores de fotografia estão se espalhando por instituições de ensino superior de 

diversos estados e a UEL tem se consolidado como um ‘celeiro’ da pesquisa e da 

formação de pesquisadores em fotografia no Brasil” (BONI, 2015, p.17-18).  

Para além da organização burocrática (formalização do curso de especialização, 

da revista Discursos Fotográficos, do grupo de pesquisa, e da criação do mestrado em 

comunicação), concomitantemente, os pesquisadores desenvolviam experiências formais 

e informais que somavam importantes resultados para consolidar a UEL na vanguarda da 

pesquisa em fotografia no Brasil, como a proposta metodológica de análise fotográfica 

denominada "o percurso gerativo da intencionalidade de comunicação” e a proposta 

metodológica de coleta de dados para pesquisa com o uso da fotografia como disparadora 

do gatilho da memória, que serão relatadas na sequência.    

 

                                                 
3 A partir deste momento, todas as vezes que utilizarmos o termo grupo, ele será uma referência direta ao 

Grupo de Pesquisa Comunicação e História. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3

 

A intencionalidade de comunicação, uma proposta metodológica de análise  

 

Uma das primeiras contribuições dos pesquisadores da UEL à análise fotográfica foi a 

criação da proposta metodológica para aferir a intencionalidade de comunicação do 

fotógrafo no momento do clic. Em tese, ela propõe uma inversão do percurso utilizado na 

tradicional análise fotográfica, principalmente a voltada especificamente para o 

fotojornalismo. Pela metodologia tradicional, o pesquisador parte do produto final (a 

fotografia) para a frente para realizar a sua análise, ou seja, sua análise se baseia na 

representação fotográfica. A partir de uma fotografia, por meio de alguma metodologia 

de análise ou por simples percepções pessoais, ele procede a análise, que, naturalmente, 

será extremamente subjetiva, pois a mensagem fotográfica é composta de códigos 

abertos, não simbolicamente convencionados e não formalmente preestabelecidos.  

Em busca de alguma objetividade, a proposta metodológica para aferição da 

intencionalidade de comunicação prevê a inversão do percurso analítico, ou seja, ao invés 

de partir do produto final (fotografia) para frente, o pesquisador partiria para trás 

(percurso gerativo da fotografia), para apurar qual era a intencionalidade de comunicação 

do fotógrafo no momento do clic. Evidentemente, pelas características não 

convencionadas e não preestabelecidas da linguagem fotográfica, o resultado dessa 

análise também será subjetivo, mas com um grau de subjetividade muito menor – e de 

objetividade muito maior – que o da análise tradicional.  

Ela propõe que o pesquisador, de posse da fotografia para análise, a desconstrua 

para aferir os elementos da linguagem fotográfica (plano, ângulo, textura, iluminação, 

contraste, cor, perspectiva, tridimensionalidade, elementos de significação e outros) e os 

recursos técnicos (especialmente as lentes e suas características visuais no resultado final 

da fotografia, como afastamento ou proximidade de planos, foco seletivo e outros) 

utilizados em sua composição. Assim, a partir da soma dos conceitos academicamente 

aceitos dos elementos da linguagem fotográfica e das características visuais obtidas pelo 

uso dos recursos técnicos, é possível uma aproximação bastante confiável de qual era a 

intencionalidade de comunicação do fotógrafo no momento do clic. É possível deduzir 

que significado ele havia construído da realidade antes de, nela, proceder um recorte 

espaço temporal. Mais: com esse recorte e com suas escolhas, é possível aferir, com 
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algum grau de objetividade, o que o fotógrafo desejava traduzir da realidade que ele 

presenciou a seus leitores, que não estavam presentes no momento da tomada fotográfica.  

 
 
 
A proposta metodológica pressupõe o estudo do percurso gerativo da ação do 
fotógrafo – suas escolhas técnicas e de linguagem –, no ato fotográfico, para 
apurar qual era – ou se aproximar o máximo possível da – intencionalidade de 
comunicação ao registrar um determinado recorte espaço-temporal da 
realidade. O que ele quis dizer – traduzir – para o leitor com o fragmento visual 
que recortou da realidade que estava presenciando (BONI, 2017a, p. 143). 
    

A ousadia da proposta da intencionalidade de comunicação, quando começou a 

ser aplicada, no início dos anos 2000, foi desafiar a inexistência bibliográfica – e o não 

reconhecimento acadêmico – de obras sobre a linguagem fotográfica (ou imagética, em 

sentido amplo). Mesmo assim, a proposta insistia na existência de uma linguagem 

fotográfica, mesmo que não reconhecida oficialmente, afinal, se a fotografia permite uma 

leitura (ou “n” leituras), naturalmente deve haver uma escrita, pois a leitura é uma 

derivação da escrita. A proposta defendia que a linguagem fotográfica era de 

conhecimento dos e de uso constante pelos fotógrafos; e seu domínio poderia facilitar, 

direcionar, aproximar, ou mesmo induzir o leitor a ler em uma fotografia o que o fotógrafo 

estava pensando (e querendo transmitir a seus leitores) ao fotografar determinado evento 

em determinado espaço e tempo. 

 
Optar pelo melhor plano, escolher o melhor ângulo, selecionar o plano de foco, 
atentar às regras de composição [...], inserir ou preterir elementos de 
significação, contrastar mais ou menos acentuadamente os tons, acentuar ou 
não a textura, abrir perspectivas, explorar a profundidade de campo, criar 
efeitos de tridimensionalidade, e tantas outras possibilidades, constituem um 
rol de códigos informais do qual o fotógrafo lança mão para ‘escrever’ sua 
mensagem de comunicação (BONI, 2003, p. 186).   
      

Com esses recursos analíticos, é possível afirmar que, hoje, parcial ou 

integralmente, a intencionalidade de comunicação do fotógrafo pode ser apurada se 

tomarmos o produto final (a fotografia) e o desconstruirmos para identificar quais foram 

os recursos técnicos e os elementos constitutivos da linguagem fotográfica utilizados no 

momento do clic.  

 
Considerando os conceitos e as aplicações de cada recurso técnico e de cada 
elemento constitutivo da linguagem fotográfica, é possível fazer um exercício 
de aproximação para desvendar qual era a intencionalidade de comunicação do 
fotógrafo, de tal forma que, se ele fotografou um profissional em plano médio 
e em ângulo de contramergulho, é possível inferir que ele pretendeu revelar a 
interação do sujeito com o seu ambiente de trabalho (pelo plano) e valorizá-lo 
(pelo ângulo) (BONI, 2017a, p. 145).  
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Por suas características, esta proposta metodológica é aplicada com mais ênfase 

à análise do fotojornalismo, pois, neste segmento da fotografia, pressupõe-se que a 

maioria de seus praticantes seja jornalista, cuja função social é transmitir informações a 

seus leitores. Assim como o repórter textual o faz por palavras, o repórter fotográfico o 

faz por imagens. Mas, ela não se limita ao fotojornalismo, pois já foi testada, ajustada e 

replicada em outros segmentos da fotografia, como a autoral, a documental, a publicitária 

e outros. A consolidação da viabilidade desta proposta metodológica, já testada, aprovada 

e publicada por pesquisadores de diversas instituições de ensino superior do país, se deu 

em 2016, com a publicação do livro A fotografia na mídia impressa, organizado pelos 

pesquisadores Paulo César Boni e Michel de Oliveira, coletânea na qual oito de seus 11 

capítulos versam sobre e utilizam a intencionalidade de comunicação como metodologia 

de análise fotográfica não só do fotojornalismo, mas também de publicidade e de 

documentação histórico-iconográfica.  

O fotógrafo é considerado apenas um elo – o primeiro – da corrente jornalística. 

É ele o responsável pela tomada fotográfica, mas, antes de ser publicada, a fotografia 

precisa passar por outros elos da corrente. A intenção dos pesquisadores da UEL, agora, 

é pesquisar o próximo elo dessa corrente, a edição. A mesma proposta metodológica pode 

ser aplicada na apuração da intencionalidade de comunicação do editor ao escolher uma 

e preterir outra(s) fotografia(s) para passar uma informação (ou um ponto de vista, ou 

ainda uma opinião) aos leitores de seu veículo de comunicação.     

 

 

O gatilho da memória, uma proposta metodológica de coleta de dados  

 

Ao mesmo tempo em que a proposta metodológica da intencionalidade de comunicação 

do fotógrafo era testada, ajustada, replicada e submetida a ajustes para ganhar 

consistência, visibilidade e credibilidade na comunidade acadêmica, os pesquisadores da 

UEL começaram a desenvolver e testar uma nova proposta metodológica, desta feita 

voltada para um dos procedimentos de pesquisa, a coleta de dados, e não para a análise. 

Esta proposta é quase uma obviedade: utilizar fotografias para despertar lembranças 

latentes e disparar o gatilho da memória de entrevistados em pesquisas de recuperação de 

dados históricos.  
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Uma das propostas do Grupo de Pesquisa Comunicação e História é recuperar 

fragmentos históricos de cidades, bairros, instituições ou saga familiares, e democratizar 

os resultados de pesquisa por meio de publicações impressas ou online. O diferencial em 

relação aos historiadores4 é a linguagem jornalística, mais direta e acessível. Não seria 

exagero afirmar que, em suas pesquisas, os membros do grupo produzem grandes 

reportagens sobre fragmentos da história. Com a profundidade da investigação pontual, a 

pesquisa documental, as entrevistas, a checagem de dados e fontes, e a linguagem direta 

e acessível – características intrínsecas do jornalismo –, o grupo objetiva levar 

conhecimentos históricos de forma agradável, com leitura aprazível e instigante, para a 

sociedade.  

Neste sentido, ao entrevistar pessoas – pelo método tradicional de entrevistas, 

ou seja, o de perguntas e respostas – durante as pesquisas para o levantamento e 

recuperação de dados históricos, os pesquisadores observaram que, vez ou outra, os 

entrevistados eram muito contidos em suas respostas. Para esse tipo de pesquisa, os 

entrevistados, normalmente, são pessoas idosas, agentes construtores ou transformadores 

da história de uma cidade ou região. Em razão disso, os pesquisadores imaginavam que 

os entrevistados sabiam mais do que expressavam e que poderiam contribuir com muito 

mais informações para a recuperação da memória e da história da região, mas suas 

respostas, às vezes, eram curtas, trôpegas. Por vezes, porém, os pesquisadores observaram 

que o simples fato de mostrar uma fotografia de época aos entrevistados mudava 

completamente o comportamento deles, assim como o envolvimento com a pesquisa e a 

interação com o entrevistador. A fotografia parecia despertar lembranças que “dormiam 

eternamente” na memória dos entrevistados e eles se sentiam mais à vontade para falar. 

O grupo passou a ficar mais atento ao efeito de despertar lembranças provocado pelas 

fotografias quando                    

 
Em entrevistas com pioneiros para a recuperação de fragmentos históricos do 
início da colonização de Londrina e da região norte do estado do Paraná, a 
quantidade de novas informações que eles ‘lembravam’ a cada fotografia que 
lhes era mostrada. Durante a entrevista comum (história oral), de perguntas e 
respostas, suas lembranças eram limitadas, suas falas eram curtas, às vezes, 
monossilábicas. Porém, quando lhes era apresentada uma fotografia, eles a 
tomavam em suas mãos, olhavam-na detidamente, esboçavam um sorrisinho 
denunciador e começavam a relatar lembranças que, não raro, extrapolavam as 
informações iconográficas nela gravadas. Era muito comum os entrevistados 
se lembrarem de uma edificação que hoje não mais existe, ou mesmo de 
pessoas já falecidas (BONI, 2017a, p. 146).  
 

                                                 
4 Aqui, para todos os efeitos, estamos nos referindo aos pesquisadores com formação em História.  
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Ao ver uma fotografia da construção de uma igreja, por exemplo, o entrevistado 

se recordava das inúmeras reivindicações da comunidade pela sua construção, da 

mobilização da população para levantar fundos e materiais de construção, das campanhas 

para angariar “prendas” e das quermesses promovidas pela paróquia para arrecadar 

dinheiro para as obras; se lembrava de quem eram as pessoas que lá trabalhavam, das 

visitas de párocos, padres, bispo e arcebispo durante o período da construção, das missas 

rezadas em locais improvisados enquanto a igreja não ficava pronta, de como ela tornou-

se a referência espacial da cidade e o ponto de encontro de rapazes e moças, e tantas outras 

lembranças. Quando apareciam pessoas na fotografia, era comum o entrevistado se 

lembrar da trajetória de vida dessas pessoas, quem eram, de onde vieram, como e quando 

chegaram à cidade, que atividades desenvolviam, a história de sucesso de alguns e a 

mudança de cidade de outros, as pessoas que se tornaram beneméritas. Não raro, quando 

via alguma pessoa já falecida que ele conhecia, as boas lembranças da convivência lhe 

embargavam a voz e marejavam os olhos.  

Os pesquisadores do grupo passaram a ficar atentos ao poder de despertar 

lembranças e sentimentos que a fotografia exercia e começaram a estruturar um 

procedimento metodológico para seu uso nas entrevistas. As primeiras experiências 

informais foram simples: primeiro realizavam a entrevista pelo método tradicional, ou 

seja, o de perguntas e respostas, sem o uso da fotografia. Quando o entrevistado finalizava 

suas respostas e considerava a entrevista encerrada, por “não ter mais nada a falar”, os 

pesquisadores mostravam a ele algumas fotografias de época, que retratavam o assunto 

sobre o qual ele estava falando. Ao ver as fotografias, tanto o ânimo do entrevistado 

quanto a quantidade e a qualidade de suas respostas melhoravam muito. E isso deixou os 

pesquisadores empolgados. Aliado à história oral, eles sistematizaram um procedimento 

de coleta de dados em pesquisas históricas e o batizaram como “o uso da fotografia como 

disparadora do gatilho da memória”. 

O primeiro trabalho formal relativamente sistematizado com a utilização dessa 

proposta metodológica foi a dissertação intitulada Guardião de imagens: “memórias 

fotográficas” e a relação de pertencimento de um pioneiro com Londrina, produzida pela 

pesquisadora Maria Luísa Hoffmann entre 2009 e 2010 no Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da UEL. 

A defesa e disponibilização online para consultas e download dessa dissertação 

foi um passo importante para a organização, planejamento e sedimentação da proposta 
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metodológica. A partir de então, ela passou a ser a referência norteadora para os novos 

pesquisadores que ingressavam no programa de pós-graduação ou no grupo de pesquisa. 

Além de ser o ponto de partida para ajustes na metodologia, essa dissertação chamou a 

atenção do grupo para uma percepção que há décadas permeia as pesquisas de história, 

mas ainda era (ou ainda é) pouco conhecida e dominada pelos pesquisadores da 

comunicação: a soma de histórias individuais, quando contextualizadas, resulta na 

construção da história coletiva. O grupo, em tese, já trabalhava com a recuperação de 

fragmentos históricos, porém, a partir dessa dissertação, mais do que nunca, concluiu que 

o melhor que pode oferecer à sociedade é a recuperação e a soma de fragmentos históricos 

para a construção da história de Londrina e região.  

Novos trabalhos foram desenvolvidos com o uso parcial ou total desta proposta 

metodológica de coleta de dados. De cada trabalho o grupo tirava algum aprendizado para 

incorporar aos conhecimentos já produzidos. Com os ajustes e avanços na elaboração da 

proposta metodológica, o grupo percebeu que havia chegado o momento de agregar a ela 

consistência teórica e sistematizar seu uso. “Era preciso criar uma espécie de manual de 

uso, que previsse a utilização de bases teóricas sólidas e cujos preceitos do empirismo em 

comunicação fossem aplicados e respeitados em seus rigores científicos” (BONI, 2017, 

p. 151).  

A pessoa encarregada dessa tarefa hercúlea, sob orientação deste autor, foi 

Juliana de Oliveira Teixeira, que, em 2011 e 2012, debruçou-se sobre referenciais teóricos 

de comunicação, história, memória e fotografia. Depois disso, aplicou e testou o método 

em seu objeto de estudo, que era sua cidade natal, Telêmaco Borba (PR). Ao defender sua 

dissertação de mestrado, em 2013, a pesquisadora deixou uma importante contribuição 

de percepções pessoais e, principalmente, de respaldo científico à proposta metodológica. 

Para tanto, estudou e aplicou os preceitos da pesquisa empírica elencados por Luiz 

Cláudio Martino (2010), que classificou o empirismo como o conhecimento que vem da 

prática. Martino (2010) defende que esse tipo de conhecimento pode assumir três sentidos 

distintos: um forte, um mediano e um fraco. Ao final da pesquisa, a pesquisadora concluiu 

que a aplicação, ajustes e replicações da proposta metodológica aproximam-se do sentido 

forte do empirismo.  

 
Dessa maneira, no decorrer do relato da aplicação da técnica metodológica da 
fotografia como disparadora do gatilho da memória, este trabalho preocupou-
se em debater os estatutos definidos pela teoria e por outras investigações já 
realizadas pelo grupo de estudo da UEL, com os resultados encontrados pela 
investigadora. Pretendeu-se, assim, afastar-se do sentido fraco da pesquisa 
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empírica e, também, do ‘vício da ilustração’, usando os dados obtidos em 
campo como elementos estruturais (TEIXEIRA, 2013, p. 77).  
 

Assim como ocorrera anteriormente com a dissertação da pesquisadora Maria 

Luísa Hoffmann, a dissertação da pesquisadora Juliana de Oliveira Teixeira passou a 

nortear procedimentos metodológicos e referenciais teóricos para a produção de novas 

pesquisas. Mesmo assim, o grupo considerou (e continua considerando) a proposta 

metodológica como um processo dinâmico, sempre passível de ajustes técnicos na forma 

e da agregação de novos referenciais teóricos no conteúdo. Novos trabalhos (pesquisas e 

dissertações) foram produzidos com esta metodologia depois de sua sistematização. Em 

2015, a pesquisadora Adgélzira Capeloti Pereira defendeu a dissertação intitulada 

Memória e história: o uso da mídia fotografia para a recuperação histórica da 

construção da Usina Hidrelétrica de Capivara, na visão de antigos trabalhadores de Iepê 

(SP), na qual aplicou a metodologia para a recuperação histórica da construção de uma 

usina hidrelétrica em seu município de origem. Em 2016, a pesquisadora Rosana 

Aparecida Reineri Unfried defendeu a dissertação intitulada Fotografia e documentação 

urbana: as imagens de Oswaldo Leite como auxiliares na recuperação de fragmentos 

históricos de Londrina (PR). O fotógrafo Oswaldo Leite documentou as transformações 

urbanas de Londrina nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Em seu trabalho, a pesquisadora 

usou fotografias da década de 1960 para disparar o gatilho da memória dos entrevistados 

e recuperar fragmentos históricos de Londrina nessa década. Em 2017, o pesquisador 

Jaime dos Santos Kaster defendeu a dissertação intitulada A fotografia na recuperação 

da história e preservação da memória: a ferrovia e a Estação Ferroviária de Ibiporã 

(PR). Também em 2017, o pesquisador Fábio Dias de Souza defendeu a dissertação 

intitulada As três primeiras rodoviárias de Maringá (PR): o uso da fotografia para a 

recuperação e contextualização de dados históricos. Ambos usaram a metodologia para 

a recuperação histórica de fragmentos de suas cidades, a ferroviária e as três primeiras 

estações rodoviárias, respectivamente. Novas pesquisas encontram-se em fase de 

desenvolvimento e outros trabalhos serão defendidos nos próximos anos. Além das 

dissertações, todas disponíveis na biblioteca virtual da UEL e na página do programa de 

pós-graduação, dezenas de trabalhos foram apresentados em congressos de comunicação 

e áreas afins e diversos artigos sobre o uso desta metodologia e alguns capítulos de livros 

foram publicados ao longo do desenvolvimento, aperfeiçoamento e consolidação da 

proposta metodológica do uso da fotografia como disparadora do gatilho da memória.  
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Agora, depois de quase uma década de experiências, aplicações, ajustes e 

replicações, o Grupo de Pesquisa Comunicação e História “se deu conta das amplas 

possibilidades de produção de conhecimento através da proposta metodológica do uso da 

fotografia como disparadora do gatilho da memória” e está produzindo um livro (com 

previsão para lançamento em 2018 ou 2019) para “narrar a trajetória percorrida até agora, 

compartilhando essas informações com a comunidade acadêmica” (BONI, 2017, p. 157).  

 

 
A fotografia como ferramenta para a recuperação da história e da memória 
 

O resumo deste trabalho prometia “historiar a vanguarda da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) na criação de propostas metodológicas de análise e de coleta de dados, 

com o uso da fotografia”. Até o momento, de forma reduzida, essas duas metodologias 

foram privilegiadas. A do percurso gerativo, para apurar a intencionalidade de 

comunicação do fotógrafo no momento do clic, é a proposta metodológica para a análise 

fotográfica, especialmente a que foca o fotojornalismo; e a do uso da fotografia como 

disparadora do gatilho da memória é a proposta metodológica de coleta de dados, 

especialmente para as pesquisas de recuperação de fragmentos históricos. Mas o resumo 

prometia ainda falar da “consolidação da fotografia como ferramenta de pesquisa”, 

assunto que será abordado na sequência.  

Alçar a fotografia à categoria de documento foi uma luta de décadas de alguns 

pesquisadores imagéticos. Até a década de 1970, a academia não a aceitava como 

documento, alegando tratar-se de um “ponto de vista” de uma “opinião” (do fotógrafo, 

naturalmente!), que poderia “contaminar” a isenção da pesquisa. Nesse momento, a 

academia também não aceitava jornais e revistas de época como documentos e nem 

comungava com muita convicção a utilização metodológica da história oral. A partir da 

década de 1980, a academia passou a aceitar a fotografia e os jornais de revistas de época 

como documentos. Também passou a ver com outros olhos a história oral. Coincidência 

ou não, o número de pesquisas, trabalhos apresentados em congressos e publicações com 

o uso de fotografias e adotando a história oral como metodologia de coleta de dados 

cresceu vertiginosamente, para o bem da pesquisa, para o trabalho dos pesquisadores e 

para sorte da sociedade, que passou a ser alimentada com um número maior e qualidade 

melhor de publicações.  
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Um dos principais protagonistas da luta pela aceitação da fotografia como 

documento foi o professor e pesquisador Boris Kossoy, que, ainda nos anos 1970, a 

defendia como documento. Em publicação de 1980, ele destaca a importância da 

fotografia para a pesquisa que envolvem a recuperação histórica: 

 
As fotografias do passado – que consideramos como objetos-imagens – 
constituem-se em fontes e, portanto, em um dos nossos pontos de partida para 
a compreensão do processo que as gerou em seus itens estruturais e em sua 
significação histórica e social (KOSSOY, 1980, p.49).  
 

Depois da aceitação da fotografia como documento iconográfico pela academia, 

alguns pesquisadores passaram a utilizá-la ainda mais como fonte de pesquisa. Foi o caso 

dos pesquisadores da UEL, que passaram a utilizá-la como ponto de partida para suas 

pesquisas, ou seja, a partir de uma fotografia de época, eles pesquisavam a recuperação 

de dados históricos de seu objeto de pesquisa (história da região, da cidade, do bairro, de 

uma rua, de uma instituição etc.). No entanto, o leque de pesquisas possíveis a partir das 

informações iconográficas de uma fotografia é muito grande. 

 
Além de documento, a fotografia passou a ser utilizada como fonte de pesquisa. 
Ou seja, ela deixou de ser apenas um documento de verificação, comprovação 
e discernimento de dúvidas e tornou-se o ponto de partida para novas 
pesquisas. Ao olhar fotografias das primeiras décadas do século XX da cidade 
de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo, um pesquisador pode, pelas 
informações visuais, ficar instigado a pesquisar os costumes de época, a 
indumentária, a arquitetura, os sistemas de transporte, a propaganda e sua 
evolução, ou, ainda, observar que praticamente todos os fotografados eram 
magros, realidade diferente dos dias atuais, e pesquisar sobre os por quês do 
sobrepeso ou obesidade da população atual (BONI, 2014, p. 255, grifos do 
autor). 
 

Na sequência dos trabalhos com o uso da fotografia, depois de utilizá-la como 

documento iconográfico e como fonte de pesquisa, os pesquisadores da UEL passaram a 

utilizá-la também como um procedimento metodológico de coleta de dados, ou seja, 

utilizando-a como disparadora do gatilho da memória para a recuperação de dados 

históricos. Graças aos procedimentos educacionais de tentativa e erro, ajustes e 

replicações, novos ajustes e novas replicações, observação e sistematização, e, 

principalmente, graças ao processo de continuidade de pesquisa, além das propostas 

contributivas da proposta metodológica de análise da proposta metodológica de coleta de 

dados para pesquisa, eles perceberam a possibilidade de utilização da fotografia como 

ferramenta para a recuperação da história e da memória. Usá-la como ferramenta seria, 

praticamente, a junção e o uso sinérgico de todos os conceitos, status e funções da 

fotografia. Ou seja, ela pode ser utilizada, em uma única pesquisa, como documento 
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comprobatório, como fonte de pesquisa e como metodologia de coleta de dados. Suas 

utilizações não são excludentes, pelo contrário, podem ser complementares e 

convergentes.   

Em recente publicação, intitulada Transformações urbanas: a Londrina da 

década de 1950 pelas fotografias de Oswaldo Leite (2017b), os pesquisadores Paulo 

César Boni e Rosana Reineri Unfried, utilizaram a fotografia como documento, como 

fonte de pesquisa e como disparadora do gatilho da memória para, em entrevistas com 

pessoas idosas, recuperar dados históricos da cidade de Londrina na década de 1950. 

Todas as pesquisas sobre aspectos urbanos, paisagísticos, arquitetônicos, políticos, 

socioeconômicos, culturais e outros, dessa década, foram baseadas em fotografias 

tomadas pelo fotógrafo Oswaldo Leite.  

Como documento iconográfico, a fotografia é entendida – e aceita – como um 

atestado de veracidade e, dadas as características e circunstâncias da época em que foram 

tomadas (década de 1950), eram aceitas como documentos comprobatórios, de verdade 

irrefutável. No caso dessa pesquisa, a fotografia foi utilizada como documento creditício 

inclusive para dirimir dúvidas históricas. Passeando pelo centro da cidade, anos atrás, este 

autor viu uma fotografia panorâmica de Londrina ampliada e exposta na parede de uma 

loja de uma grande rede de farmácias, com a seguinte legenda: “Londrina – Década de 

1960”. Em dúvida, parou e ficou olhando por mais de dez minutos a fotografia. Saiu da 

farmácia convencido de que a fotografia não foi tomada na década de 1960 e sim na 

década de 1950. Para certificar-se, passou a pesquisar as datas de construção e 

inauguração dos prédios que nela figuravam. As informações obtidas na Prefeitura do 

Município de Londrina sobre as datas de construção e expedição de habite-se dos prédios 

e fotografias obtidas no acervo do Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss 

foram documentos importantes para concluir que a referida fotografia foi tomada no 

primeiro semestre de 1958. Esta fotografia é a que está estampada na capa do livro 

Transformações urbanas, resultado da pesquisa deste autor em coautoria com a 

pesquisadora Rosana Reineri Unfried, sua orientanda de mestrado.   

Para a realização da pesquisa e para a produção do livro, em um segundo 

momento, a fotografia é utilizada como fonte de pesquisa, academicamente um degrau 

acima da condição de documento. Ou seja, além de atestado de veracidade, ela passa a 

instigar novas pesquisas, pois, são suas informações iconográficas que despertam a 

curiosidade para novas pesquisas históricas. Por fim, como metodologia de coleta de 
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dados, ela foi utilizada como disparadora do gatilho da memória. Ao ver uma fotografia 

de época, um entrevistado se lembra de muito mais informações (nomes, lugares, eventos 

e “causos”) do que normalmente se lembraria se fosse entrevistado pelo método de 

entrevista tradicional.  

Essas três possibilidades de utilização da fotografia – como documento, como 

fonte de pesquisa e como metodologia de coleta de dados em pesquisa –, quer utilizadas 

individualmente, quer de forma complementar e convergente, têm se mostrado relevantes 

e consistentes na recuperação de dados históricos e preservação da memória de Londrina 

e região. Com isso – e pelos resultados obtidos ao longo de mais de duas décadas 

dedicadas ao estudo da fotografia –, os pesquisadores da UEL acreditam ter contribuído 

de forma ímpar para a consolidação da fotografia como ferramenta de pesquisa. 

 

 

Considerações finais  

 

Ao longo de duas décadas, a Universidade Estadual de Londrina tem se destacado no 

estudo do “pensar” fotográfico. Desde a criação e oferta regular do Curso de 

Especialização em Fotografia: Práxis e Discurso Fotográfico, em 1997, o primeiro de 

pós-graduação Lato sensu do Brasil, ela tem exercido a vanguarda da pesquisa em 

fotografia no Brasil. Na sequência, criou, em 2005, a revista Discursos Fotográficos, 

atualmente a mais importante revista científica de visualidades do país, e o Programa de 

Pós-Graduação Stricto sensu em Comunicação, em 2008, com área de concentração em 

comunicação visual, com ênfase voltada para a fotografia. Com essas três iniciativas, tem 

preparado profissionais para a pesquisa e para o ensino de fotografia em todos os níveis 

do ensino, especialmente para o ensino superior. 

Em razão, principalmente, dos resultados de trabalhos desenvolvidos pelo Grupo 

de Pesquisa Comunicação e História, criado em 2006, os pesquisadores da UEL 

desenvolveram e sistematizaram duas propostas metodológicas com o uso da fotografia, 

uma para análise fotográfica e outra para coleta de dados em pesquisas de cunho histórico.  

A proposta de análise propõe a inversão do percurso analítico do produto final 

(a fotografia) para trás, de forma que, ao descontruir a imagem analisada e somar as 

definições e conceitos dos recursos técnicos e dos elementos constitutivos da linguagem 

fotográfica que a compõem, o pesquisador possa aferir – ou aproximar-se o máximo 
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possível da intencionalidade de comunicação do fotógrafo no momento do clic. É uma 

possibilidade de agregar graus de objetividade na análise fotográfica. 

A proposta metodológica de coleta de dados para pesquisas de cunho histórico 

propõe, aliada à história oral, o uso da fotografia como disparadora do gatilho da 

memória. Ao ver uma fotografia, o entrevistado desperta lembranças adormecidas em sua 

memória, que dificilmente seriam recordadas no processo tradicional de entrevista. Com 

o estímulo visual proporcionado pelo uso de fotografia em entrevistas, o entrevistado 

revela lembranças latentes e, não raro, acrescenta “causos” e “estórias” em seus 

depoimentos.  

Para difundir seu trabalho e exercitar a generosidade acadêmica, a UEL publica, 

em forma de livro, os resultados de suas pesquisas. Exemplares físicos desses livros são 

encaminhados para professores, pesquisadores e centros de estudo de fotografia e de 

história. Além do encaminhamento de exemplares impressos, todos os livros estão 

disponíveis para consulta e download gratuito no Google Books.   

A satisfação dos pesquisadores da UEL com o uso da fotografia é tamanha que 

ela passou a ser o ponto de partida para todas as pesquisas do Grupo de Pesquisa 

Comunicação e História. Muito já foi feito, mas muito ainda há por fazer. Neste sentido, 

seus pesquisadores empenham esforços para continuar contribuindo – de forma constante 

e consistente – para a pesquisa e geração de conhecimentos sobre fotografia, assim como 

sua democratização por meio de apresentação de trabalhos em congressos, publicação de 

artigos em periódicos científicos e produção de livros.   
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