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Resumo 

Essa escrita/experiência é parte da pesquisa que vem sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós 
Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na linha de Pesquisa 
Geografia e Ensino. Tem como objetivo problematizar a educação pelas imagens e suas geografias 
através da análise de fotografias em livros didáticos. As fotografias aparecem nessa pesquisa como 
possibilidade de criação e narrativas sobre a realidade. O livro didático é considerado então um 
“aparato educacional de massa” por isso determinante para a produção, reprodução e dissolução do 
que chamamos de realidade. Junto à narrativa da globalização, de um discurso único, onde existem 
“países adiantados” e “países atrasados” no processo de desenvolvimento do capitalismo neoliberal, 
as imagens veiculadas pela mídia em geral adquirem um caráter de veiculação da verdade/realidade 
sobre os lugares do mundo. A obra da geógrafa britânica Doreen Massey3 torna-se neste processo 
de pesquisa uma possibilidade de pensar e experimentar uma abordagem “alternativa” do espaço. 
Nesse sentido há uma preocupação em relação a como imaginamos o espaço. Os rascunhos e 
anotações que compõem esse processo inicial de escrita/registro tomam como sujeitos professores 
em formação inicial e a inserção da discussão da potência das imagens na educação geográfica e, 
como as mesmas participam na construção de imaginações a respeito dos lugares. Especificamente 
trata de problematizar o continente africano e as fotografias que aparecem para compor e criar uma 
imaginação nessa narrativa “única” da globalização veiculada por esse aparato educacional de 
massa. Assim, chama-se a atenção para a posição central que a mídia assume no processo de 
constituição do sujeito contemporâneo. As fotografias formam e informam e, por isso podem ser 
entendidas como produto e produtora do cotidiano contemporâneo presente no contexto 
comunicativo, por isso são consideradas como importante “corpus de pesquisa” no campo 
educacional e na educação geográfica. Num primeiro momento utilizamos as fotografias de Áfricas 
presentes no livro didático adotado pela escola campo de estágio dos sujeitos professores em 
formação para depois propor uma outra composição de fotografias a partir da utilização do 
Instagram, rede social online de compartilhamentos de fotos e vídeos através do perfil 

                                                 
1  Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Geografia/UFRGS. Pesquisadora do Laboratório de Estudos e 
Pesquisas de Educação em Geografia – LEPEGEO/FAED/UDESC. Integrante do grupo de pesquisa Geografias de 
Experiências, vinculado ao Projeto Interinstitucional Imagens, Geografias e Educação.  
2 Professora do Departamento de Ensino e Currículo – FACED e do Programa de Pós Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientadora desta pesquisa.  
3  Massey, Doreen B. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Trad. de Hilda Pareto Maciel e Rogério 
Haesbaert. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.  
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@everydayafrica. Pensar e investigar possibilidades outras de imaginar um continente já marcado 
por constantes repetições e clichês. Fazer ver uma continente no seu cotidiano e sua inserção na 
narrativa única da globalização.   

 PALAVRAS CHAVE: Educação geográfica. Continente africano. Fotografia. Formação de 
professores pesquisadores.  

O encontro com as fotografias - registros de processos do pesquisador  

 Essa escrita/experimentação é tecida a partir de rascunhos e anotações em caderno de campo 
do professor junto a seu processo de pesquisa com fotografias no ensino de Geografia. É resultado 
de um dos seminários realizados na disciplina de Didática Especial de Geografia4 junto a discussão 
das diferentes linguagens para o ensino de Geografia. A escrita desse processo do pesquisador está 
inserida na discussão da importância do registro de observações, reflexões e resultados da prática no 
caderno de campo, conforme nos apresenta Barros; Kastrup (2009) na pista 35 do "método da 
cartografia". Destaco o método da cartografia nesse texto pela dificuldade que os pesquisadores de 
diferentes áreas encontram em enquadrar suas pesquisas e projetos dentro no modelo da ciência 
moderna. Nesse caso a obra nos apresenta propostas ou pistas para o registro da pesquisa que se dá 
através do acompanhamento de processos. Assim os autores destacam, através das pistas “[…] a 
importância da prática, de ir a campo, lançar-se na água, experimentar dispositivos, habitar um 
território, afinar a atenção, deslocar pontos de vista e praticar a escrita […]” perseguindo uma 
produção coletiva do conhecimento. Nesse sentido Barros e Kastrup (2009, p. 70) destacam que: 

Podemos dizer que para a cartografia essas anotações colaboram na produção de 
dados de uma pesquisa e têm a função de transformar observações e frases 
captadas na experiência de campo em conhecimentos e modos de fazer. Há 
transformação da experiência em conhecimento e de conhecimento em experiência, 
numa circularidade aberta ao tempo que passa. Há coprodução. 

 Estávamos em campo, habitando o território escolarizado, observando as relações que se 
teciam entre professor e estudantes em aulas de geografia dos anos finais do Ensino Fundamental. 
Habitávamos ao mesmo tempo o território acadêmico. Estagiários, professores em formação e, ao 
mesmo tempo estudantes em seu processo de experimentações, reflexões e registros de suas práticas 
no campo. Os cadernos de campo eram fundamentais para a escrita das experimentações e, para a 
posterior confecção de relatórios de estágio. 

 O encontro com as fotografias se deu através da leitura e discussão do texto escrito por 
OLIVEIRA JR, W. M. (2011) intitulado Fotografias dizem do (nosso) mundo: educação visual no 
encarte Megacidades, do jornal O Estado de São Paulo6. Neste, o autor problematiza a participação 
das fotografias na construção de nossas imaginações/realidade à respeito dos lugares do mundo 
contemporâneo. Essa análise é tecida a partir de fotografias de megacidades atuais publicadas num 
encarte de mesmo título em um dos jornais mais importantes do Brasil, O Estado de São Paulo. 
 Buscamos, habitando dois territórios distintos, o da escola e o da universidade, 
discutir/problematizar a importância das fotografias didáticas, mais especificamente, as presentes 

                                                 
4 Disciplina obrigatória e componente curricular na 6ª fase do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do 
Estado de Santa Catarina - UDESC. Nessa fase os acadêmicos também cursam a disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado II - Prática de Ensino de Geografia II: Ensino Fundamental, ou seja, estão em processo de 
planejamento, desenvolvimento, assim como ministrando aulas de Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental.  
5 BARROS, L.P; KASTRUP, V. Pista 3 - Cartografar é acompanhar processos. Texto inserido na obra PASSOS, E; 
KASTRUP, V; ESCÓCIA, L. da. Pistas do Método da Cartografia - Pesquisa-intervenção e produção da subjetividade. 
1.ed. – PortoAlegre:Sulina, 2009.  
6 Texto publicado em TONINI, I.M. GOULART, L.B. et alli. O ensino de geografia e suas composições curriculares. 
Porto Alegre: 2011.  
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no livro didático7 utilizado na escola campo de estágio na construção da nossa imaginação do 
continente africano. A escolha pela problematização desse continente se dá em diferentes aspectos à 
saber: a obrigatoriedade da inserção do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, através 
da Lei 10.639 de 2003 que propõe em suas diretrizes que a história e a cultura afro-brasileira seja 
inserida nos currículos escolares de modo a tratar a participação da cultura afro-brasileira e africana 
como parte constituinte da formação da sociedade brasileira. Assim questiona-se essa inserção 
procurando um olhar para as fotografias que compõe a África e, como as mesmas participam de 
nossa imaginação à respeito desse continente. A presença de uma geografia africana nas fotografias 
do livro didático, reconhecido nessa pesquisa como um “aparato cultural de massa” (LARROSA, 
2004), também é considerada na pesquisa.   Ao reconhecer o livro didático como um aparato 
educacional de massa, entende-se que ao apropriar, deslocar, selecionar, realocar, reordenar e 
enquadrar certos saberes, discursos e imagens participa na construção de nossa 
imaginação/realidade do mundo contemporâneo. A opção pela pesquisa de fotografias no livro 
didático deve se à sua importância como elemento presente e responsável pela informação espacial 
e de criação sobre imagens do mundo, sobre determinado lugar da superfície terrestre. É colocá lo 
junto aos aparatos de comunicação de massa, como os periódicos, rádio, cinema, televisão. É 
reconhecê lo como produtor/reprodutor e também como elemento de dissolução do que chamamos 
de realidade. Larrosa (2004) problematiza a palavra realidade considerando o contexto de uma 
sociedade que vive a época da “globalização informativa e comunicativa”, afirmando que a mesma 
é similar à palavras como “objetividade”, “certeza”. Conforme o autor (2004, p.152) “[…] na época 
moderna é a mesma coisa dizer “é verdade” e “é certo”ou “é seguro”ou “é objetivo”ou, até mesmo, 
“é real”. A generalização da informação veiculada pela mídia e, no caso, por materiais educativos 
também cria uma falsa ideia de realidade, de verdade. Nesse sentido, as fotografias veiculadas 
nesses aparatos também criam verdades e realidades a respeito dos lugares por isso participam da 
construção de nosso imaginário sobre o mundo contemporâneo.  

 Larrosa (2004, p.60) nos ajuda então a pensar sobre essa realidade 

[…] em nosso tempo, uma vez que a realidade esteja convertida em plenamente 
real e as coisas em objetos plenamente objetivos, o real já não pode ser aquilo que 
se discute. Aquilo que se põe em questão, aquilo que abre a questão e o 
questionamento: agora o apelo à realidade da realidade e à objetividade das coisas 
funciona terminantemente como aquilo que fecha a discussão e resolve a questão. 
Quando é a realidade que fala nós devemos nos calar. 

 Nessa perspectiva, a realidade é passível de problematização, pode ser questionada. E se a 
realidade é passível de problematização, com o livro didático estamos diante de um constante 
movimento de produção, reprodução e dissolução  de textos/imagens mundo.  

Até aqui temos os aspectos da legislação e a pesquisa de um artefato importante nos 
ambientes escolarizados e na formação dos professores, o livro didático e tudo que é carregado com 
ele à respeito do que faz circular sobre a geografia da África após mais de 10 anos da 
obrigatoriedade da inserção do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas 

                                                 
7 O livro didático adotado pela escola campo de estágio: ADAS, M.; ADAS, S. Expedições geográficas. - 1.ed. - São 
Paulo: Moderna, 2011.  
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brasileiras. Aqui existe um vão, pois os professores em formação inicial não têm contato com 
estudos relacionados ao ensino de geografia da África.  

 Partindo desses aspectos levantados, apresentamos também uma experimentação com 
fotografias de Áfricas contemporâneas através de redes de compartilhamento. Ao perceber que a 
grande maioria dos acadêmicos possuíam smartphones prôpus que começassem a seguir o perfil 
@everydayafrica8 através do Instagram e, que acionassem o olhar para as geografias que circulam e 
estão presentes nas fotografias desse perfil. São fotografias tiradas em telefone celular de diferentes 
lugares do continente africano numa tentativa de compor um retrato mais completo da vida 
cotidiana no continente para além do que a grande mídia seleciona.  

 

A África real das fotografias didáticas 

 

“Hoje tudo existe para terminar numa foto” 

Susan Sontag 

 

 A África será apresentada ao estudante no 9º ano do Ensino Fundamental. Um continente 
que já carrega uma série de informações visíveis já no sumário do livro, na divisão das unidades e 
percursos que compõe a organização de apresentação do tema no livro didático. “África: heranças, 
conflitos e diversidades” é o título da unidade que é subdividida em quatro percursos. A divisão 
desses percursos já mostra a tradicional compartimentação dos temas: primeiro os aspectos físicos 
do continente, em seguida a questão do imperialismo europeu tratando da apropriação do espaço 
pelos mesmos, dos impactos do neocolonialismo, racismo como legado do colonialismo e 
descolonização da África. Economia, população e regionalização compõem mais um percurso e, por 
último uma leitura mais atual do continente “A África no início do século XXI”, um continente 
fragilizado (Grifo Nosso).  

 Logo no sumário já percebemos uma rotulação negativa para o continente, como “um 
continente fragilizado”. A abertura da unidade é composta por gráficos ilustrados e colados ao 
título: “A nova classe média africana”, “embora a África apresente alguns dos piores indicadores 
socioeconômicos mundiais, seu recente crescimento econômico tem sido acompanhado pelo 
aumento da renda média per capita e pela redução da pobreza na população desse continente” 
(ADAS, p. 216). São apresentados ao leitor dados de alargamento da classe média, renda média, 
urbanização acelerada, novos padrões de vida que inclui hábitos de consumo como a quantidade de 
assinaturas de telefones celulares, o número de carros, ou seja, aspectos meramente econômicos, de 
possibilidades de aumentar o consumo da população. Com o título “novos padrões de consumo”, os 
celulares são importante indicador “a África tem menos assinantes de telefone, mas apresentou 
grande crescimento desse serviço nos últimos anos” (Idem, p.217). 

  Aqui já podemos perceber claramente o discurso da ‘narrativa única da globalização 
neoliberal’ (MASSEY, 2008), “uma interpretação que permeia o discurso popular, político e 
jornalístico” (Idem, 2008, p.123) e que interfere nas nossas imaginações espaciais. Ainda conforme 
a autora acima citada  

                                                 
8  Para visualizar as fotografias e saber mais sobre o projeto acessar: http://instagram.com/everydayafrica/, 
https://www.facebook.com/everydayafrica/info?tab=page_info ou http://everydayafrica.tumblr.com/. 
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a globalização aqui é tão inevitável quanto a estória da modernidade, e as 
implicações, mais uma vez são enormes. [...] o Mali e o Chade “ainda” não foram 
integrados na comunidade global de comunicação instantânea? Não se preocupe; 
eles o serão em breve. Em breve, neste aspecto, eles serão como “nós”. Esta é uma 
visão a-espacial da globalização. As diferenças potenciais das trajetórias do Mali e 
do Chade são obstruídas. (As multiplicidades essenciais do espacial são negadas). 
Supõe-se que tais países estejam seguindo o mesmo (“nosso”) caminho do 
desenvolvimento. (A abertura do futuro que é, em parte, uma consequência das 
multiplicidades do espacial é refreada. Trata-se de uma narrativa com uma 
trajetória única [...] (MASSEY, 2008, p. 126).  

 O que preocupa a autora é a forma como imaginamos o espaço e, nessa perspectiva 
apresentada já no início só há uma trajetória, a do discurso da “narrativa única da globalização”.  

Essa “[...] imaginação é obra da cultura na qual estamos inseridos, construída e 
ratificada pelos discursos e imagens que circulam por nossa sociedade. Esta é umas 
das principais maneiras como imaginamos o mundo no qual vivemos. Uma 
imaginação potente para nos fazer acreditar que fora dessa história única não há 
nada, não há nenhuma possibilidade de devires singulares, fora do capitalismo 
informacional e tecnológico capitaneado pelas grandes corporações e pelos Estados 
do chamado Norte rico e democrático” (OLIVEIRA JR, 2011, p. 246).   

  

A unidade sobre África do livro didático adotado pela escola campo de estágio é composta 
por 38 páginas. Nessas há um total de 43 imagens, 18 são imagens mapa e, 25 são fotografias do 
continente. No percurso sobre o meio natural africano há 4 imagens: uma do Rio Nilo, uma 
caravana de camelos conduzida pelos tuaregues no deserto do Saara, uma pequena fotografia de 
canto de página de um povo nômade no deserto de Kalahari, Namíbia, os bosquímanos que vivem 
da caça e da agricultura e, a fotografia de savana onde o foco são elefantes ao lado de uma árvore e, 
ao fundo um céu que marca a ideia de imensidão do lugar.  

                    Figura 1.  Savana africana.                              Figura 2. Economia agro-exportadora. 

  

                                 Fonte: ADAS, M.; ADAS, S. Expedições Geográficas, 2011.  

Já no percurso “a respeito do imperialismo europeu” a única fotografia que “ilustra” as 
informações trazidas é a de um carregamento de grãos de cacau destinados à exportação no porto de 
Abidjan, maior cidade e capital econômica da Costa do Marfim. Uma foto da capital do Egito, 
Cairo é que ilustra a urbanização do continente (vista da área moderna da cidade às margens do 
Nilo). Para que construamos uma imaginação a respeito da África subsaariana no que diz respeito à 
população, regionalização e economia há duas fotografias, uma da agricultura moderna na África do 
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Sul e, ao lado uma fotografia e que há uma única mulher senegalesa no canto direito da fotografia 
trabalhando na agricultura de subsistência. Como exemplo de países industriais só são citados 
África do Sul e Egito. Apesar de industrial, o autor faz questão de inserir duas fotografias da África 
do Sul: uma de um bairro de periferia ao lado de uma de um bairro residencial com boa 
infraestrutura. É importante destacar que as duas fotografias ocupam um espaço na parte superior da 
página, porém a fotografia do bairro de periferia ocupa um espaço muito menor do que a do bairro 
residencial “com boa estrutura” ocupa um espaço bem maior na parte superior da página. É 
possível perceber que as fotografias parecem feitas para se encaixar nos espaços que sobram em 
função da distribuição dos textos, das informações escritas. 

                                        Figura 3. Cairo, capita do Egito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: ADAS, M.; ADAS, S. Expedições Geográficas, 2011.  

 

Em relação aos países de economia de base mineral, o continente é rico em recursos 
minerais que foram explorados pelos europeus. As fotografias que compõe esse contexto são de 
uma refinaria de petróleo na Nigéria e, outra de trabalhadores em uma mina de ouro localizada no 
nordeste da República Democrática do Congo. A África do início do século XXI é para os autores 
“um continente fragilizado” (ADAS, 2011, p. 244) por problemas políticos, econômicos e sociais. 
Os aspectos políticos são expressos pela questão das guerras civis, a fotografia pequenina no canto 
esquerdo da página é de um campo de refugiados dos conflitos armados de Darfur. São várias 
crianças sentadas em primeiro plano e no segundo uma criança à frente do que parece ser um 
quadro negro e, um adulto com uma régua na mão ao seu lado. 

Obstáculos ao desenvolvimento econômico e social “a corrupção e os governos ditatoriais” 
são expressos em fotografia que ocupa espaço do lado esquerdo na parte superior da página. É uma 
fotografia que expressa às desigualdades sociais, favelas ao lado de construções de um bairro de 
classe média em Nairóbi no Quênia. Outras imagens bastante clichês em termos de continente 
africano não deixam de compor a unidade: uma de moradores de Kano, norte da Nigéria, que recém 
explicações de voluntário durante campanha de prevenção contra AIDS que também preenche o 
canto superior esquerdo da página sobre os aspectos sociais. Já a clássica fotografia da do problema 
de desnutrição segue com a seguinte legenda: “crianças e mulheres recebem comida no Centro de 
Distribuição de Ajuda Alimentar no Distrito de Dharkenley, Mogadíscio, Somália (2011). Devido à 
guerra civil iniciada em 1991, existem em Mogadíscio cerca de 1,2 milhão de pessoas nessas 
condições” (ADAS, 2011, p. 248). Esta fotografia ocupa o centro da página. 
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                       Figura 4. Distribuição de alimentos em Mogadíscio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
                               Fonte: ADAS, M.; ADAS, S. Expedições Geográficas, 2011. 
 

Percebemos que a partir dessa breve exposição do que há circulando a respeito das imagens 
do continente no livro didático, não avistamos nada de novo, ou melhor, miramos o mesmo, o 
clichê, o mais do mesmo novamente, da imagem que ilustra, que informa, que dá coerência ao 
discurso didático. Preve (2013, p. 53) afirma que 

As repetições imagéticas acerca do espaço paralisam o pensamento e asseguram 
uma comunicação com a informação espacial e não nos impulsionam para uma 
experiência nos e com os espaços. Na escola, as imagens servem aos interesses dos 
conteúdos que os livros didáticos querem enfatizar. Funcionam como ilustração, 
confirmando, reafirmando, induzindo, direcionando e entrando em redundância 
com a explicação. Elas não operam no campo do não dito, mas do já dito.  

  Imagens-que-dizem-mundo (OLIVEIRA JR, 2009), ou de um mundo, que compõem um 
continente a ser apresentado, de imagens-áfrica que não descolam da mesma imaginação espacial 
que está inserida na lógica do processo de globalização neoliberal. A participação das imagens 
fotográficas “[...] na manutenção da ideia de que o espaço geográfico atual é plenamente 
globalizado, tendo todos os seus lugares articulados e coerentes entre si, posto que a história vivida 
por nós é uma só e, por isto, temos sim lugares adiantados e lugares atrasados no fluxo desta (única) 
história” (OLIVEIRA JR, 2011, p,246). Um continente que avança nos números referentes ao 
alargamento da classe média, nos padrões de vida, mas é um continente fragilizado marcado pelas 
guerras civis que produzem os refugiados, pelas doenças como AIDS e ebola, dentre tantas outras e 
a fome, sempre a fome ocupando a fotografia central.  

 Rio Nilo, savana, deserto, povos nômades, economia de base primário-exportadora, Cairo, 
capital do Egito como símbolo da urbanização no continente, o contraste entre a agricultura de 
subsistência e a moderna, as desigualdades sociais, a economia de base mineral, guerras civis, 
refugiados, AIDS, fome, desigualdade social... é essa imaginação que se constrói a respeito do 
continente em grande parte dos livros didáticos utilizados na escola e avaliados pelo Ministério da 
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Educação no Brasil. Em Wenceslao Machado de Oliveira Junior e Elaine dos Santos Soares (2013) 
realizaram uma entrevista com um autor de livros didáticos no Brasil desde a década de 1980: José 
Eustáquio de Sene demostrando o interesse deles pela pesquisa sobre as imagens fotográficas em 
livros didáticos. Alguns trechos da entrevista (realizada em 16 de abril de 2012) são destacadas 
aqui: “Deixou clara a centralidade dos verbos mostrar, ilustrar e comparar na escolha de fotografias 
para compor as obras didáticas em Geografia: “o mais importante é o conteúdo da foto”, “de fato, a 
imagem acaba vindo a reboque do texto”, “o mais importante é o conteúdo da foto” SENE, 2013), 
“os grandes planos são mais frequentes, sobretudo, da parte urbana”, “notamos que quase não tem 
(quando tem, alguma coleção) foto de urbanização na África. “É um grande vazio”, “É como se, 
pelo percurso visual, a África não tivesse cidades” (OLIVEIRA JR, 2013). Eustáquio revela a pouca 
opção de materiais de pesquisa sobre a África, não só material iconográfico, mas também de 
pesquisa. Relatando sobre a disponibilidade de fontes disponíveis coloca que “[...] isso expressa à 
própria lógica da globalização. A ÁFRICA é um continente relativamente marginalizado. [...] pouca 
estrutura necessária para sediar os fluxos da globalização. Isso acabou levando com que o 
continente fique meio esquecido mesmo, tem menos informações, tem menos banco de dados em 
geral, e acaba aparecendo menos [...]” (SENE, 2013, p.199). Em outra passagem Eustáquio destaca 
a questão da parcialidade da foto, “a foto é sempre parcial”. Há um exemplo colocado pelo autor 

Há outro exemplo da África, que é mais interessante. Coloquei essa foto na 
abertura de uma unidade... a gente propõe que o professor comece algumas aulas 
explorando essa imagem. Em algumas aulas dá pra usar a foto de abertura para 
iniciar a aula, explorar a foto como uma introdução [...] para introduzir conceitos 
científicos da Geografia... enfim... nesse caso coloquei uma foto de um país da 
África na abertura, era uma foto mostrando a miséria. E aí a gente coloca algumas 
questões para o aluno observar a foto e pensar em algumas coisas. E uma das 
coisas que proponho que ele pense é se aquilo representa a África. Porque é muito 
perigoso, a foto é sempre parcial. Porque é muito perigoso, a foto é sempre parcial. 
Você mostra uma foto com uma miséria desgraçada e o aluno tende a achar que 
aquilo é “a” África. (SENE, 2013, p. 201).  

 Voltamos a Sontag (2004, p. 32) quando afirma que as fotografias são apreciadas porque 
dão informações, porém destaca que “nas situações em que a maioria das pessoas usa as fotos, seu 
valor como informação é da mesma ordem que da ficção”. Todas as colocações de Eustáquio de 
Sene nos fazer entender o papel da fotografia nos livros didáticos, informar, ilustrar o texto, ser 
parcial, o mais importante é o conteúdo da foto, que vem sempre com o intuito de ilustrar o texto. 
Para Sontag (2004, p. 33) “a fotografia dá a entender que conhecemos o mundo se o aceitamos tal 
como a câmera registra”. As fotografias criam verdades e realidades acerca dos lugares do mundo, 
participam na construção de nossa imaginação/realidade do mundo contemporâneo, interfere na 
forma como imaginamos o espaço geográfico. 

 

“Pode ser Brasil, Índia, Cinelândia, Cidade de Deus, Costeira, Tapera” - África todo dia: uma 
experimentação com (outras) fotografias  

  

 Tentando sair desse registro da imagem informação, ilustração, dessa imagem clichê 
veiculada sobre o continente africano partimos para uma experimentação com (ou)tras fotografias 
de Áfricas. Os discursos e as fotografias nos mostraram um outro modo de pensar e problematizar 
uma porção do espaço geográfico. Foi dito nesse texto que o acompanhamento dos processos é 
essencial para a produção de um conhecimento coletivo, que a escrita/registro através do caderno de 
campo permite esse acompanhamento. “Construir um objeto é pesquisar” (SCHWENGBER, 2014, 
p. 263). Assim partimos para um olhar dos enunciados dizíveis quanto os visíveis pela fotografia, 
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analisar imagens que integram as páginas dos livros didáticos junto com os textos e fotografias, não 
como mera ilustração, mas como uma prática discursiva e, problematizá-las, questioná-las, 
colocando-as em movimento, pois estão estáticas e, por isso permanecem presentes na educação 
geográfica reproduzindo o clichê das “imagens-que-dizem-do mundo” ou das “imagens-áfricas” 
que circulam nesse aparato. Assim entendemos e concordamos com Schwengber (2014, p.267) 
quando diz que “entendo a imagem como produto e produtora do cotidiano contemporâneo, 
presente no contexto comunicativo pós-moderno, por isso a considero como um importante corpus 
de pesquisa no campo educacional. As imagens formam e informam”.  

 A experimentações com ou(tras) “imagens-áfricas” se deu no contexto universitário 
enquanto discutimos o uso de diferentes linguagens no ensino de Geografia. Solicitamos aos 
acadêmicos que começassem seguir o perfil @everydayafrica e, selecionassem algumas imagens 
que lhes parecia significativa. Somente isso! Durante a apresentação do seminário sobre a utilização 
de imagens na educação geográfica foi possível criar um exercício bastante interessante para 
problematizarmos as questões da participação das fotografias na construção de narrativas e imagens 
do mundo, na ideia que temos a respeito da realidade dos lugares e, como as fotografias interferem 
nessa construção/desconstrução. As alunas que apresentaram o texto citado anteriormente nessa 
escrita selecionaram seis fotografias presentes no perfil @everydayafrica e, após a discussão e 
apresentação do texto projetaram as imagens uma a uma fazendo a seguinte questão: onde pode ser 
esse lugar? 

 “Ah! O urbano”, “todas as imagens ah!” “Pode ser Brasil, Índia, Cinelândia, Cidade de 
Deus, Costeira, Tapera”. “Ah, essa tenho certeza de que é e algum lugar do Congo”, diz um dos 
estudantes quando as meninas mostram a foto 4, das crianças e adultos negros com pratos de 
comida. Os estudantes chegaram à conclusão de que os lugares poderiam ser em qualquer lugar do 
mundo e, que normalmente apontamos a fotografia clichê sendo a única possibilidade de enxergar 
um continente, o africano. Depois de muita discussão, as meninas falaram que todas as fotografias 
são de algum lugar na África e, que precisamos desconstruir nossa ideia a respeito desse continente. 
Essas fotografias do Projeto Todo Dia África possibilitaram uma problematização das 
realidades/verdades criada pelas fotografias e pela mídia em geral. As fotografias estão disponíveis 
na rede mundial de computadores e pode ser acessada por qualquer um em qualquer lugar 

   

Figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Imagens do Instagram, perfil @everyafrica selecionadas para olhar 
outras imagens-áfricas. 

 
                Figura 6              Figura 7 
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                                        Figura 8               Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 10              Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prova que os africanos sejam estúpidos, talvez nós que sim. 

Prova que têm uma visão diferente da nossa, mesmo tendo a mesma 

coisa na frente. Após séculos de domínio colonial em África, a nossa inaptidão 

é tal, que nem sequer chegamos a uma comunicação básica. 

Se queremos realmente ajudar, temos que começar por aprender 

E por compreender. Sem uma melhoria das condições sociais e da comunicação, 

a ajuda dos médicos voadores será só um paliativo obstaculizado por 

sintomas superficiais. Ainda há que fazer muito mais do que se fez até agora. 

Werner Herzog9  

                                                 
9 Os médicos voadores da África oriental (Dir.: Werner Herzog. Alemanha, 1969, 43 min.).  
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