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RESUMO: TRATA-SE DE UM FRAGMENTO DE UMA PESQUISA-EXPERIMENTAÇÃO. UM EXERCÍCIO DE PENSAMENTO COM E PELAS IMAGENS NA
EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA. UMA ESCRITA QUE INTENCIONA PROBLEMATIZAR O CONTINENTE AFRICANO NA GEOGRAFIA ESCOLAR ATRAVÉS
DE IMAGENS QUE CIRCULAM EM LIVROS DIDÁTICOS, MAS TAMBÉM COM E A PARTIR DELAS CRIAR OUTRAS COMPOSIÇÕES. PELA VIA DAS
EXPERIMENTAÇÕES ENQUANTO EXERCÍCIO DO PENSAMENTO, AS IMAGENS PRESENTES NOS LIVROS DIDÁTICOS OPORTUNIZARAM UM DEBATE
A RESPEITO DE UMA ÁFRICA, PARA A PARTIR DE OUTROS ENCONTROS COMPORMOS OUTRAS ÁFRICAS. ENTRE AS EXPERIMENTAÇÕES, ESTÁ
A COLAGEM. A PARTIR DESSA TÉCNICA FOI POSSÍVEL TRATAR A PRÓPRIA IMAGEM COMO ESPAÇO DE EXPERIÊNCIA, DESLOCANDO-AS DESSE
LUGAR DE ILUSTRAÇÃO, REPRESENTAÇÃO, INFORMAÇÃO PARA CRIAR OUTROS MODOS DE LIDAR COM ELAS. PARA ISSO FOI PRECISO
DESARRANJAR, DESLOCAR, SUPRIMIR LEGENDAS, MOVER O CONTINENTE QUE ESTÁ FIXO NAS PÁGINAS DOS LIVROS DIDÁTICOS, E LEVAR
ESSAS IMAGENS PARA PASSEAR, MOVIMENTÁ-LAS E EXPERIMENTAR COM E A PARTIR DELAS OUTROS ENCONTROS, OUTRAS IMAGENS. ESSES
OUTROS ENCONTROS MOSTRARAM QUE É POSSÍVEL CONCEBER UM PENSAMENTO ESPACIAL MOBILIZADO PELAS DIFERENÇAS GEOGRÁFICAS,
MARCADO PELO RECONHECIMENTO DE QUE OS OUTROS EXISTEM E TÊM SUAS PRÓPRIAS ESTÓRIAS COMO PROPÕE DOREEN MASSEY.
PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM; ÁFRICA; EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA; EXPERIMENTAÇÕES. COMPOSIÇÕES.

RESUMEN: SE TRATA DE UN FRAGMENTO DE UNA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL. UN EJERCICIO DE PENSAMIENTO CON Y POR LAS IMÁGENES EN
LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA. UNA ESCRITURA QUE INTENTA PROBLEMATIZAR EL CONTINENTE AFRICANO EN LA GEOGRAFÍA ESCOLAR A TRAVÉS
DE IMÁGENES QUE CIRCULAN EN LIBROS DIDÁCTICOS, PERO TAMBIÉN CON Y A PARTIR DE ELLAS CREAR OTRAS COMPOSICIONES. A TRAVÉS DE
LAS EXPERIMENTACIONES COMO EJERCICIO DEL PENSAMIENTO, LAS IMÁGENES PRESENTES EN LOS LIBROS DIDÁCTICOS HAN OPORTUNIZADO
UN DEBATE SOBRE UNA ÁFRICA, PARA QUE A PARTIR DE OTROS ENCUENTROS COMPONGAMOS OTRAS ÁFRICAS. ENTRE LOS EXPERIMENTOS
ESTÁ EL COLLAGE. A PARTIR DE ESTA TÉCNICA FUE POSIBLE TRATAR LA PROPIA IMAGEN COMO ESPACIO DE EXPERIENCIA, DESPLAZÁNDOLAS DE
ESE LUGAR DE ILUSTRACIÓN, REPRESENTACIÓN, INFORMACIÓN PARA CREAR OTROS MODOS DE LIDIAR CON ELLAS. PARA ESO FUE NECESARIO
DESARREGLAR, DESPLAZAR, SUPRIMIR SUBTÍTULOS, MOVER EL CONTINENTE QUE ESTÁ FIJO EN LAS PÁGINAS DE LOS LIBROS DIDÁCTICOS, Y
LLEVAR ESTAS IMÁGENES PARA PASEAR, MOVERLAS Y EXPERIMENTAR CON Y A PARTIR DE ELLAS OTROS ENCUENTROS, OTRAS IMÁGENES. ESTOS
OTROS ENCUENTROS DEMOSTRARON QUE ES POSIBLE CONCEBIR UN PENSAMIENTO ESPACIAL MOVILIZADO POR LAS DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS,
MARCADO POR EL RECONOCIMIENTO DE QUE LOS OTROS EXISTEN Y TIENEN SUS PROPIAS HISTORIAS COMO PROPONE DOREEN MASSEY.
PALABRAS-CLAVE: IMAGE; PENSAMIENTO ESPACIAL; RELACIONES ESPACIALES; CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO; EDUCACIÓN GEOGRÁFICA; APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS.
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INTRODUÇÃO
A África extrapola o contorno de um
continente, extrapola os limites estabelecidos do
que é para ser África, e espalha-se pelo mundo.
Espalha-se ora como cultura subalterna, ora
como espaço de diversidade, ora como corpos
de africanos que se movem, e experimentam
mundos fora do lugar que lhes foi estabelecido,
experimentam espacialidades que se projetam
para além da superfície física. A África é beleza, é
urbana, é pobreza, é delicadeza, é vida, é morte,
é branca, é preta, mas também é africana em
toda a sua diversidade étnico-cultural, é asiática,
europeia, americana. A África esbarra, mais do
que outros continentes, numa avalanche de
invenções e estereotipias inerentes ao discurso
colonial. Na geografia escolar, aos africanos, cabe
uma localização geográfica e uma cor de pele, são
pretos e pobres e habitam o território africano.
Mas, e se questionássemos esse hábito
de pensar o espaço como superfície, e o
concebêssemos como um encontro de estórias,
como propõe Massey (2008)?
Olhar para o continente africano, para
suas espacialidades e concebê-las como uma
“simultaneidade de estórias-até agora” (MASSEY,
2008) têm suas implicações, já que não fomos
educados para pensarmos em geografias, mas
aprendemos a lidar com uma geografia escolar
que transforma os espaços em superfícies sobre
as quais nos localizamos, que nos restringe,
nos fixa, cujas estórias são incessantemente
achatadas por um punhado de clichês, pelo
regime visual de nosso tempo que está a serviço
de ficcionar, forjar o espaço em imagens que o
tomam como superfície: “lá está a África” (o dedo
indica um limite no mapa). “Elas perguntaram
onde você tinha aprendido a falar inglês, se havia
casas de verdade na África e se você já tinha visto
um carro antes de vir para os Estados Unidos”
(ADICHIE, 2017, p. 126).
Essas são as imagens da África que
circulam e são vistas, uma série de imagens cujo
poder é o de apenas informar, ilustrar, comunicar.
Imagens que pretendem ser uma representação
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do real, e por isso nos fazem acreditar que o
continente é um espaço homogêneo; um espaço
onde sempre é dia; um espaço não animado por
pessoas; mas por grandes mamíferos habitando
parques ou reservas; um espaço partido pela
cor da pele, e por isso adjetivado/estereotipado;
um espaço que é substituído por uma sequência
histórica, uma história que só ganha existência
com a chegada dos europeus, e que mais tarde
torna-se incapaz de participar da história do mundo
(de uma história), já que a “descolonização” dos
países foi e é um fracasso para o continente, que
desde então é palco de guerras civis intermináveis.
Espaço que não é urbano (com exceção do Egito
e da África do Sul); que não é industrializado, é
somente produtor e exportador de matériasprimas; o espaço quintal de produção; o espaçoimagem; o espaço cartesiano de algumas
coordenadas geográficas, isto é, daquelas que
precisam ser vistas e consumidas somente como
imagens. Não é a África como acontecimento,
como vida.
Esta escrita trata de apresentar modos
através das quais uma pesquisadora-professora
mobilizou seu pensamento para criar, inventar
possibilidades de colocar esse espaço fixo das
fotografias presentes em livros didáticos em
movimento buscando estratégias para arrastálas desse lugar de ilustração, informação,
evidência, representação. Nesse sentido, é
preciso dizer que se trata de um fragmento de
uma pesquisa-experimentação. Experimentação
como pensamento, como criação, como potência
de subjetivação, e não como vontade de verdade.
Fragmentos de uma escrita de pesquisa que
intencionou mobilizar a África presente nas
imagens didáticas e que circulam na geografia
escolar através dos livros didáticos, e com e
a partir delas pensar outros encontros, outras
composições possíveis, outras imagens. Pela via
das experimentações, pensar e criar geografias
africanas em suas relações com a educação das
relações étnico-raciais.
Num primeiro momento, apresento trechos
da pesquisa com e pelas imagens encontradas
em livros didáticos de Geografia que convocam a
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pensar a força do regime imagético na construção
de nossas imaginações a respeito do continente
africano num exercício de problematização das
imagens que ocupam as páginas dos livros
didáticos de Geografia e o que dizem desse
continente. A escrita é atravessada, como não
poderia deixar de ser, pelas espacialidades das
questões étnico-raciais, e também pela dificuldade
de sair do contorno do que nos foi estabelecido
para ser África, da África como o já dado.
Já no segundo momento, aparecem os
exercícios de pensamento que me aproximaram
de outras Áfricas, e que tornaram possível
arrastar as fotografias dos livros didáticos para
outras composições. Composições capazes
de enfraquecer o poder que as imagens, essas
imagens, têm ao ilustrar, comunicar, informar
e representar um modo de ver o continente
africano. A partir desses exercícios, criei um
espaço para pensar a África aprisionada pelas
imagens dos livros didáticos como potências de
uma pesquisa em educação geográfica. Neles,
o continente e suas estórias escapavam ao já
dado das imagens que geralmente circulam na
geografia escolar. A colagem aparece como uma
estratégia capaz de tratar a imagem como um
espaço de experimentação a partir da dimensão
das subjetividades, do espaço como trajetórias
e estórias, e não apenas como superfície,
como localização geográfica e como um
desenrolar de uma sequência histórica que não
contempla a multiplicidade das espacialidades
contemporâneas.
IMAGENS-QUE-DIZEM-DA-ÁFRICA: A PESQUISA COM
E PELAS FOTOGRAFIAS
Ao sermos atravessados pelas fotografias
presentes no cotidiano, inventamos modos de
aprender e conhecer sobre os lugares do mundo
que não podemos ver ou experimentar com nossos
próprios corpos. As fotografias são capazes de
criar verdades e realidades sobre os lugares, de
participar da construção de nossa imaginação do
mundo contemporâneo, e, portanto, interferirem
na maneira como pensamos o espaço.
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É fundamental dialogar a respeito desse
regime imagético na construção de memórias, na
imaginação de lugares, e no quanto a prática com
as imagens possibilita-nos ver e pensar o mundo de
determinados modos. “[...] em situações em que a
maioria das pessoas usa as fotos, seu valor como
informação é da mesma ordem que da ficção”
(SONTAG, 2004, p. 32). Fotografias aparecem em
nossas práticas cotidianas ora como informação
ora como ficção, ilustração ou documento,
por isso são capazes de dizer sobre o mundo.
Ao discutir a credibilidade das imagens,
Oliveira Jr afirma que, além de dizerem sobre o
nosso mundo, elas também são capazes de nos
educar sobre o mundo. As “imagens-que-dizem-do
mundo”, conforme coloca o pesquisador, querem
ser vistas como o próprio mundo diante de nós.
“Desejam ser tomadas como informações-emimagens passíveis de serem localizadas no mundo
além da imagem” (OLIVEIRA JR., 2009, p. 21).
Essas
informações-em-imagens
se
tornaram parte integrante de um repertório de
imagens de que nos valemos para nos movimentar
no mundo, sua presença e recorrência configuram
uma educação visual (OLIVEIRA JR.; SOARES,
2012), já que as fotografias são naturalizadas,
como se somente determinada imagem fosse
possível. A repetição dos ângulos, tipos de
enquadramento, formas de iluminação e captura
das imagens são características fotográficas que
“[...] ratificam a memória visual já constituída”
(OLIVEIRA JR.; SOARES, 2012, p. 123). Já não
duvidamos das imagens, mas das fontes que as
tornam visíveis para o mundo.
As imagens ocupam um lugar na produção
da realidade e participam de nossa imaginação
sobre as grafias do espaço, por isso nos educam.
E “esse modo de imaginar o espaço gera uma
maneira de agir no território, de produzir territórios,
de criar geografias para o mundo” (OLIVEIRA
JR., 2009, p. 24). Qual é realidade produzida
pelas imagens presentes nos livros didáticos de
geografia a respeito do continente africano?
A pesquisa com e pelas fotografias se deu
através de miradas em livros didáticos de Geografia
do 9º ano do Ensino Fundamental1, e exercícios
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de experimentação. A opção pela pesquisa em
imagens presentes em livros didáticos, fazme compreendê-lo como um artefato cultural,
um aparato educacional de massa (LARROSA,
2004) responsável pela produção e organização
de uma série de informações espaciais. Nesse
sentido, reconheço-o como um material capaz
de produzir, reproduzir e dissolver realidades.
Além disso, o livro didático está presente
em todo o território nacional. 		
A fotografia tem marcado presença
nos livros didáticos de forma significativa.
Conforme Oliveira Jr.; Soares (2012, p. 115),
“as fotografias atualmente constituem cerca
da metade do material impresso nos livros
didáticos de Geografia, sendo em maior
número do que qualquer outra imagem,
inclusive mapas”. Apesar de aparecem em
abundância não promovem experiências com
o espaço, pois servem apenas para ilustrar ou
exemplificar conteúdo. Folheando as páginas
dos livros didáticos percebo que as fotografias
parecem se repetir tamanha semelhança entre
elas. São homogêneas no que querem mostrar
e na forma como querem ser vistas.		
			
A ÁFRICA EM FOTOGRAFIAS DIDÁTICAS: FRAGMENTOS
DE UMA ESCRITA DO VISÍVEL
Nessa
composição
de
imagens,
acessamos uma África, a África dos livros
didáticos. Ilustrado e representado por mapas
políticos, o continente africano é localizado
e esquadrinhado pelas linhas imaginárias
e coordenadas geográficas estabelecidas
politicamente. Nesse emaranhado de linhas
que se cruzam, a maior parte do continente
ocupa a zona tropical do planeta, não porque
o seu eixo de inclinação faça com que essa
porção receba maior incidência de raios
solares, mas porque a maior parte de sua área
está localizada e se estende entre o que se
denomina trópicos de Câncer e Capricórnio.
A posição do continente parece estar dada e
apresentada como “natural” a partir de uma
perspectiva eurocêntrica.
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Figura 1 | Composição de Fotoáfricas I. Fonte: Desiderio, 2017.

Há também a presença de um
continente partido, dividido entre África do
Norte e África Subsaariana. Segundo Adas e
Adas (2015), essa regionalização toma como
base critérios étnicos ou culturais. Assim, há
a África do Norte, com predominância regional
da população e língua árabes e a prática do
islamismo. Como ilustração da África do Norte,
há uma fotografia na parte inferior da página
do livro didático que mostra um oásis com
plantações em primeiro plano e, ao fundo, a
Cadeia do Atlas no Marrocos, destacando o
contraste entre o verde e a aridez das encostas.
Na imagem-texto, os autores enfatizam
[...] a cadeia do Atlas condiciona
o povoamento na África do Norte,
especialmente no Magreb. Entre o Atlas e
o Mar Mediterrâneo, estendem-se planícies
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férteis de clima mediterrâneo, densamente
povoadas, onde se cultivam vários produtos,
(cereais, uvas e oliveiras etc) e ocorre a
exploração mineral do fosfato (figura 23).
Ao sul da Cadeia de Atlas surge o Deserto
do Saara cujo principal recurso mineral é o
petróleo (ADAS; ADAS, 2015, p. 236).
Nesse trecho, é possível observar que os
autores descrevem uma porção do continente
africano destacando sua proximidade com o
mar mediterrâneo, e atrelando as características
físicas do território aos recursos que ele oferece.
Já o texto sobre a África Subsaariana
não contempla nenhum aspecto positivo sobre
um território tão amplo e diverso. A começar
pela expressão sub, que a faz contrastar
com a África do Norte, já que é nesta porção
do território africano que a população é
branca e se aproxima dos europeus pelo mar
Mediterrâneo, um mar. Fica evidente que a
ideia de África presente no livro didático é
a que reforça a existência de duas Áfricas
“[...] com aspectos geográficos diferentes,
classificadas em estágios de desenvolvimento
diversos, povoadas por etnias distintas,
branca e negra e, por fim, uma com e a outra
sem história” (HERNANDEZ, 2008, p. 21).
A África Subsaariana do livro didático é
a região onde a pobreza atinge grande parcela
da população, território onde estão os países
com os Índices de Desenvolvimento Humano
(IDH) mais baixos do mundo. Mais da metade
da população economicamente ativa se ocupa
da agricultura e a falta de alimentos gera
subnutrição e fome, situação que é agravada
pelas secas na região do Sahel e pelas guerras
civis que destroem plantações e dificultam a
entrega de alimentos pela ajuda humanitária.
Um dos aspectos que chamo atenção
nesse trecho se refere a insistência de
apresentar o continente africano a partir de
dois blocos homogêneos que invisibilizam
estórias e trajetórias diversas, de expressar
através das imagens mapas a invenção de
que os brancos ocupam a porção norte do
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território e de que um deserto os separaria da
população negra, pobre, faminta e em guerra.
Nesse caso, as pessoas são transformadas
em população, em setas, em retas ou gráficos
(GONÇALVES, 2013). Quando a população
aparece, as imagens que servem para ilustrar
esse conteúdo são as imagens mapa, mapas
temáticos que informam a proporção de
pessoas brancas e negras no continente e
sua distribuição geográfica. A diversidade
étnico-racial dos africanos não pode ser
visualizada pelas imagens cartográficas que
a reduzem a uma paleta de cores, de tons
marrons mais escuros para os mais claros.
ilustrar esse conteúdo são as imagens mapa,
mapas temáticos que informam a proporção
de pessoas brancas e negras no continente
e sua distribuição geográfica. A diversidade
étnico-racial dos africanos não pode ser
visualizada pelas imagens cartográficas que
a reduzem a uma paleta de cores, de tons
marrons mais escuros para os mais claros.
A pobreza está diretamente relacionada
à cor da pele – “raça” e a localização
geográfica, já que os negros da África
Subsaariana são os mais pobres. Nesse caso,
[...] as imagens tendem a fixar a diferença
existente entre os referentes acionados a
partir de uma perspectiva que posiciona o
diferente como excluído [...]. Diversidade e
diferença parecem termos similares, seus
usos parecem ser os mesmos entre as imagens dos livros didáticos [...] (TONINI, 2013,
p. 188).
			
Diferentes formas de alteridade: racial,
cultural, histórica, econômica que compõem o
discurso colonial são reproduzidas e representadas
de diferentes maneiras nas imagens didáticas. No
caso do continente africano, a cor da pele continua
sendo um atributo acionado para diferenciar vidas
dentro e fora da África.
A África nos livros didáticos é a África
colonial. Uma África que passa, em poucas
páginas, de colonizada à descolonizada.
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O território e sua gente são, portanto,
apresentados ao estudante como um espaço
do planeta que só se torna parte da história
“desde a ocasião da Conferência de Berlim
de 1885, que dividira a África em esferas
de influência entre os poderes europeus”
(THIONG’O, 2015, p. 21).
Estamos diante de uma Geografia
que torna invisível qualquer possibilidade de
conhecer a África antes do final do século
XIX, exceção feita para a sua participação
na organização do sistema mundo modernocolonial inaugurada entre os séculos XV e
XVI. Nessa ocasião, a África desempenhou
um importante papel: o da diáspora, o de
uma geografia do comércio de mão de obra
escrava para as colônias americanas, de
pessoas tornadas mercadoria, moeda de
troca entre os continentes.
As imagens presentes na composição
de fotoáfricas I (Figura 1) são algumas das que
estão presentes nos livros didáticos utilizados
na pesquisa. Elas foram arrastadas de seus
lugares, o de ilustração de informações, de
exemplificação de determinados conteúdos,
e foram reunidas para pensarmos qual é a
África que o livro didático quer nos mostrar. É
preciso lidar com uma geografia que cria um
sequência de conteúdos que ainda privilegia o
paradigma “a terra e o homem”, que fragmenta
os conteúdos em informações sobre aspectos
físicos ou naturais, de localização geográfica,
econômicos, de problemas como a fome, as
guerras civis, os refugiados, a pobreza e os
transforma numa sequência temporal, ou seja,
concebe o espaço em termos temporais e não de
diferenças geográficas. Nesse modo de pensar
as espacialidades, os países do continente
africano, mesmo os que se “destacam”
estariam sempre atrasados, sempre muito
distantes de alcançar os países desenvolvidos,
como se isso fosse possível e o desejado
por todos os povos ou pessoas do mundo.
OS ENCONTROS COM OUTRAS ÁFRICAS: A IMAGEM
COMO ESPAÇO DE EXPERIÊNCIA
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Em um trecho do ensaio de Chinua
Achebe – A educação de uma criança sob
o Protetorado Britânico (2012), o escritor
nigeriano conta sobre o que aprendia com as
imagens penduradas por seu pai na parede
de sua casa. Diz ele:
Meu pai cobria nossas paredes com os
mais diversos materiais de ensino. Havia o
almanaque anual da Sociedade Missionária
da Igreja, com fotos de bispos e outros
dignitários. O mais interessante, porém,
eram as grandes colagens que me pai criava.
Ele encomendou a um carpinteiro da aldeia
várias molduras de madeira branca, grandes,
mas leves, as quais forrava com papel pardo
ou preto. Nesse papel ele colava todo tipo de
ilustrações em cores vivas, tiradas de revistas
velhas [...] Havia também um homenzinho
dando uma passada enorme. Chamava-se
Johnnie Walker. Havia nascido em 1820,
segundo a imagem, e ainda continuava
forte. Quando fiquei sabendo, muitos anos
depois, que aquele homem extraordinário
era apenas um anúncio de uísque escocês,
tive uma enorme sensação de perda pessoal.
Havia ainda um anúncio da Rede Ferroviária
da Nigéria em que os grandes “N” e “R” de
“Nigéria Railways” também serviam para
“National Route” [Rede Nacional]. Isso me
causava problemas, pois me lembro de ler
o cartaz como “Nigerian National Railway
Route” [Rede Nacional Ferroviária Nigeriana]
– o que também fazia sentido (ACHEBE,
2012, p. 20).
A educação pelas imagens na parede
de casa atravessava sua vida escolar. As
colagens de seu pai embaralhavam imagens
de um mundo/aldeia que se transformava,
deixavam à mostra a conversão à religião
do colonizador, enquanto a maior parte da
aldeia mantinha com força suas tradições
igbo. Um homem anúncio e um anúncio da
rede ferroviária brincavam com a imaginação
do menino, dizia ele “assim, minha educação
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começava nas paredes de casa [...]”
(ACHEBE, 2012, p. 21). Há, nesse, como em
muitos trechos de obras literárias africanas
uma possibilidade de encontro com o corpo,
o espaço, a imagem e o tempo, dimensões
que segundo Godoy (2013, p. 219) configuram
uma “política da geografia”.
Esse encontro com as dimensões de
uma política da geografia implicou no modo
como eu passei a movimentar a África em mim.
A possibilidade de riscar, recortar, suprimir
legendas, inventar mundos e mobilizar o já dado,
brincando com o “[...] o jogo entre visível, real,
imaginário e ficcional suscitado pelas imagens”
(WUNDER, 2009, p. 68), surgiu de encontros.
Encontros com a África dos africanos, com as
suas perspectivas sobre o continente, sobre o
que têm a dizer sobre suas estórias e geografias
pessoais. A literatura, assim como trechos de
obras de escritores africanos, ou que-dizemda-África colocou-me diante de Áfricas mais
sensíveis, violentas e tristes também, mas Áfricas
habitadas por “gente de verdade”, de estórias
incríveis que misturam as histórias e geografias
do continente às ficções e imaginações, pois
como, diz Didi-Huberman (2012, p. 208), “[...] não
há imagem sem imaginação”.
A partir desses encontros percebia o
quanto a África do livro didático de Geografia
no Brasil era eurocentrada, colonial, e
desconectada da força de vida que pulsa
no continente, e o quanto o estereótipo e a
alteridade recobrem as imagens, nos fazendo
ver apenas uma África branca e outra negra,
e não todas as cores que vibram quando
percebemos as vidas que habitam um território.
Aquele
continente
fixo,
estático,
homogêneo, sem estórias das imagens dos
livros didáticos ia se movendo à medida
que eu recortava, desmontava, suprimia as
legendas das imagens, desarranjava a ordem,
a sequência desses registros visuais, e criava
outras composições, criava colagens como
fazia o pai de Chinua Achebe. A técnica da
colagem foi utilizada para criar composições de
fotoáfricas. Essas composições eram capazes
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de fazer com que a África escapasse do lugar
que ocupa nas páginas dos livros didáticos,
arrastando-a a outros processos de pensamento
do que pode ser o continente quando o
olhamos a partir de diferentes perspectivas.
É preciso criar estratégias educativas
para desestabilizar uma geografia escolar
que segue, que persiste em fazer circular
imagens que não contribuem para a
superação dos estereótipos e que reforçam
a alteridade do continente a partir das ideias
de atraso e subdesenvolvimento e o que elas
implicam. Mas não se trata só de uma prática
de substituição das imagens do livro didático
por outras imagens, se trata de um processo
de experimentação, ou seja, do exercício
de pensamento com e pelas imagens,
exercícios que envolvem a dificuldade que
é sair do já dado, do que está posto como
África nessas imagens com as quais nos
acostumamos a imaginar o continente,
e criar outras experiências possíveis,
outras composições, outros encontros.
As imagens dos livros didáticos não podem
e não querem promover esses encontros, já que
atuam pelo clichê. E o clichê age justamente
na percepção, serve para classificar e adjetivar
pessoas e lugares, para reproduzir discursos
dominantes, age como uma barreira de contenção
para a sensibilidade, acalma a força e os afetos
dos encontros. A África do livro didático é uma
África da contenção, da reserva não só de grandes
mamíferos espalhados por parques e reservas em
diversos países, mas é uma reserva de clichês.
A presença dessas imagens servindo
apenas à ilustração e exemplificação
de conteúdo torna bastante complexo o
exercício de questionar o hábito de pensar
o espaço como superfície, como propõe
Massey (2008) para concebê-lo como
“um encontro de estórias até agora”. Até
porque o modo como a autora concebe
um pensamento sobre o espaço considera,
em linhas bastante gerais, que o mesmo é
produto de inter-relações, e isso implica
na existência de pluralidade. Além disso,
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está sempre por fazer-se, não é um produto
acabado, as conexões e interações podem
ou não ser estabelecidas, e os lugares tem
suas diferenças, mas essas diferenças são
solapadas quando concebemos o espaço em
termos temporais.
Essa é a “única narrativa” (MASSEY,
2008, p. 24) possível para os lugares, a
inevitável história da globalização. Ainda
segundo a autora “[...] essa proposição
transforma a geografia em história, o espaço
em tempo”. É comum observar essa narrativa
nos materiais didáticos de Geografia, já
que as expressões mundo desenvolvido,
subdesenvolvido e “em desenvolvimento”
classifica os países de acordo com ela.
Eustáquio de Sene, autor de livros
didáticos desde o final da década de 1980, em
entrevista realizada por Wenceslao Machado
de Oliveira Junior e Elaine dos Santos Soares
(2013) afirma que o fato do continente
africano aparecer pouco quando o assunto
é urbanização, por exemplo, deve-se a falta
de opções de material “[...] não é só material
iconográfico, material de pesquisa mesmo [...]”
(OLIVEIRA JR; SOARES, 2013, p. 199), além
disso, essa dinâmica faz parte da própria lógica
da globalização, já que para Sene, a África é
um continente relativamente marginalizado.
Além de afirmar que o mais importante
para compor as obras didáticas é o conteúdo
da fotografia, e que portanto ela serve para
exemplificar determinado conteúdo, o autor
também refere-se ao uso da imagem como
um recurso capaz de levantar o conhecimento
prévio do estudante e explorar a relação entre os
conceitos do cotidiano. Para exemplificar diz:
Nesse caso coloquei uma foto de um país da
África na abertura, era uma foto mostrando
miséria. E aí a gente coloca algumas
questões para o aluno observar a foto e
pensar algumas coisas. E uma das coisas
que proponho que ele pense é se aquilo
representa África. Porque é muito perigoso,
a foto é sempre parcial. Você mostra uma
14

foto com uma miséria desgraçada e o aluno
tende a achar que aquilo é “a” África (SENE
in OLIVEIRA JR.; SOARES, 2013, p. 201).
Ele continua dizendo que fez a mesma
coisa com a Europa, inseriu a abertura do
capítulo mostrando uma foto “[...] bonita de
algum lugar da Europa e o aluno pensa que
aquilo é “a” Europa” (SENE in OLIVEIRA JR;
SOARES, 2013, p. 201). Por que não inverter
essa ordem? Se os livros nos mostram a
mesma fotografia por muitos anos, é lógico
que vamos “pensar” que aquilo é “a” coisa,
que é para o lugar ser visto dessa maneira
e não de outra, uma maneira de operar pela
repetição. Wenceslao Machado de Oliveira
Junior questiona esse ponto de vista do autor,
e pergunta: porque não inverter essa ordem?
Sene respondeu afirmando que o contrário
faria com que não houvesse tanta reflexão
porque romperia de cara com o senso comum.
Para não romper logo de cara com o
senso comum, o mais adequado é continuar
reproduzindo a lógica da geografia colonial,
continuar
escolhendo
uma
fotografia
mostrando a miséria para fazer o estudante
pensar sobre o continente africano.
Por isso, as experimentações colocam
exatamente essa lógica em jogo. Por que não
problematizar essas imagens, promovendo
encontros e produzindo outras composições
sobre um espaço tão vasto e diverso?
Todas as composições de fotoáfricas
foram elaboradas pela pesquisadora/autora
durante o processo de pesquisa, mas elas
também são inspiradas e contém materiais
de experimentações que foram realizadas
com estudantes do curso de Licenciatura 2
em Geografia em aulas ou oficinas.
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Figura 2 | Composição de Fotoáfricas II
Fonte: Desiderio, 2017

					
		
.

Figura 3 | Composição de Fotoáfricas III. Fonte: Desiderio, 2017.
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Figura 4 | Composição de Fotoáfricas IV. Fonte: Desiderio, 2017.

						
CONCLUSÕES...					
							
A pesquisa com as imagens na educação
geográfica tornou possível o debate sobre outros
modos de potencializar o pensamento sobre o
espaço. As imagens nos educam, mas dependendo
do lugar que ocupam e de como a vemos é que
vamos imaginar os lugares. Nos livros didáticos,
da maneira como aparecem, as imagens servem à
ilustração de um conteúdo que já está dado, estão
ali para comunicar algo, para informar, e no caso do
continente africano também servem para manter
uma série de estereótipos e clichês. Nesse sentido,
tendem a enfraquecer a potência das imagens.
Mas podemos (re)movê-las desse lugar e com
essas mesmas imagens, criar outras composições.
Composições capazes de desestabilizar essa
geografia que torna os espaços homogêneos,
vazios, fragmentados, fixos, estáticos, e que
transforma o espaço em tempo quando segue a
lógica da “única narrativa” possível. 		
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Mia Couto afirma que na tentativa de
responder a pergunta “O que é África?”, percebe-se
que não há uma resposta, já que “[...] a realidade
africana está viajando por múltiplas transições,
ocultando-se em sucessivas máscaras” (COUTO,
2005, p. 79). Não há possibilidade de que a África
seja reduzida a uma dúzia de fotografias que
desejam aprisionar o continente, que desejam
mostrar as mesmas fotografias de um espaço de
múltiplas trajetórias e estórias.
		
A África escapa da fotografia, “[...] ilude
essa identidade que outros lhe conferiram, driblando
os mitos redutores e folclóricos que tendem a
servir-lhe de moldura” (COUTO, 2005, p. 75).
Parece-me que os africanos não estão interessados
em uma imagem que os defina, já que os próprios
africanos se desconhecem. Muitas comunidades
vivem há séculos conhecendo outras comunidades
a partir dessa mesma dinâmica externa, ou seja,
de como o mundo conhece a África. Africanos
também conhecem africanos por generalizações
e estereótipos criados em outros territórios:
“[...] ‘as tribos guerreiras’, ‘os zulus orgulhosos’,
os ‘swahilis hospitaleiros’[...]” (COUTO, 2005,
p. 80), assim como nós e tantos outros que se
desconhecem mesmo habitando o mesmo espaço.
Creio que essa não é uma característica exclusiva
dos africanos, como alguns desejam que seja.
Mas as fotografias didáticas proliferam
insistentemente e incessantemente a África da
alteridade, do continente que tenta ocupar um
espaço nessa lógica globalizada, e do consumo,
mas que está sempre “atrasado”. 			
As imagens-texto, as imagens-fotografia
e as imagens-mapa da África no livro didático
servem a posicionar um espaço-superfície que
não é mais “colonizado”, mas é subdesenvolvido,
pobre, atrasado, marginalizado. As imagens
operam incessantemente na reprodução
da lógica binária, reforçando a invenção da
alteridade, e agindo de modo a paralisar o
pensamento. Mas a imagem do continente
escapa em mil fragmentos quando as acionamos
fora desse regime didático. Escapa quando as
deslocamos desse lugar que ocupa, e com elas
experimentamos, quando as mobilizamos para
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encontrar outras passagens e paragens que não
a do desejo de didatizar os espaços em imagens
e de pedagogizar modos de ver. 			
Os exercícios de pensamento com as
fotografias na educação geográfica mostraram
que para propor possibilidades de deslocar
a África desse regime visual, é preciso atuar
na subjetividade, na sensibilidade que se dá
pelo encontro com as estórias e as trajetórias
espaciais do continente africano, um continente
em movimento. Trata-se de atuar na dimensão da
vida que se dá pela experiência, pela experiência
como pensamento, não como desejo de nos
fazer ver uma África, mas permitir-se afetar,
contagiar por outros modos de ver Áfricas,
inventar um modo de criar outros arranjos para o
pensamento com e pelas imagens na educação
geográfica e na vida. 		
Arrastar a África para fora da gente,
desmanchar a África em nós, esgarçar a
imagem, esburacar evidências, escapar do
regime imagético do já dado, rasurar a imagem,
encontrar/estabelecer linhas de fuga para compor
Áfricas. Deslocar, mobilizar, desestabilizar as
invenções, as estereotipias, rasgar o contorno
e experimentar.

DE TOLEDO DESIDERIO

NOTAS				
ADAS, Melhem; ADAS, Sergio. Expedições geográficas.
Componente Curricular: Geografia 9º ano. São Paulo: Moderna,
2015. LUCCI, Elian A.; BRANCO, Anselmo L. Geografia: Homem
& Espaço 9º ano. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Esses livros
didáticos eram na época da pesquisa, os livros utilizados nas
escolas campo de estágio da disciplina de Estágio Curricular
Supervisionado: Práticas de Ensino de Geografia ministrada pela
autora.
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Estudantes do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade
do Estado de Santa Catarina – UDESC. As experimentações
realizadas estão disponíveis na tese intitulada: Composições e
afetos com fotoáfricas – exercícios de pensamento na educação
geográfica. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/2/
browse?value=Desiderio%2C+Raphaela+de+Toledo&type=author.
Acesso em: 20 ago. 2018.
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