
 

 

A FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO NA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO: uma 

experiência com alunos surdos e não surdos 

 
Lucas Lobato Ferreira¹, Solange Fernandes Soares Coutinho 

1. lucaslobatoferreira@gmail.com 

 

Resumo 

 

O uso da fotografia no Ensino da Geografia pode aproximar o conteúdo estudado à realidade, 

motivando a construção individual e coletiva do conhecimento geográfico. Propondo aguçar a 

curiosidade dos alunos na observação dos ambientes em que se inserem, estimula-se a compreensão da 

paisagem fazendo uso do olhar fotográfico, entendendo-se que a fotografia possibilita, ainda, estudos 

comparativos acerca dos elementos sobrepostos em épocas distintas e lugares diferentes. Visando 

avaliar a possibilidade do uso da fotografia no Ensino da Geografia e, ao mesmo tempo, estimular esse 

uso, foi realizada uma pesquisa-ação em duas turmas do Ensino Médio em 2014, uma delas inclusiva, 

de uma escola localizada na Cidade do Recife. As entrevistas demonstraram que alunos e professores 

consideravam importante o uso da fotografia no Ensino da Geografia, mesmo sem tornar isso uma 

prática, e nos livros didáticos. Durante uma aula se propôs a leitura de textos sem imagens e em 

seguida foram apresentados os mesmos textos ilustrados com fotografias. O segundo momento 

ocasionou maior participação dos alunos que afirmaram melhor compreensão dos conteúdos. A maior 

parte dos alunos declarou gostar de fotografar e possuir algum dispositivo com câmera digital, o que 

permitiu incentivá-los a gerar fotografias oportunizando a produção de documentos geográficos 

contextualizados com a realidade dos mesmos, estimulando o debate na construção participativa do 

conhecimento geográfico. Acredita-se que a utilização de materiais didáticos desatualizados e 

descontextualizados com a realidade do grupo pode ser superada através de práticas dialéticas que 

estimulem a criação semiótica da subjetividade, como na produção fotográfica. 
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Abstract 

 

The use of photography in Geography education can approach the content studied to reality, 

motivating the individual and collective construction of the geographical knowledge. With the purpose 

to sharpen the curiosity of the students in the observation of the environment which they operate, they 

are encouraged to understand the landscape trough a photographic look, understanding that 

photography allows comparative studies of overlapping elements in different times and different 

places. To evaluate the possibility of use of photography in the geography education and, at the same 

time, encourage this use, an experiment was made in two middle school classes in 2014, including an 

inclusive school in the city of Recife. The interviews showed that the students and teachers considered 

important the use of photography in geography education, even without turning into a practice, and 

also in didactic books. It was proposed during a class to read texts without images and later they were 

presented the same texts illustrated. The second moment resulted in more involvement of the students 



 

 

that confirmed a better understanding of the context. Most of the students declared enjoying shooting 

and showed to have devices with digital camera, which allowed them to photograph producing 

geographic documents connected with their reality, encouraging debate in the collective construction 

of the geographical knowledge. It is believed that the use of outdated and “far from the students 

contexts” didactic materials could be overcome trough dialectical practices which stimulate the 

semiotic creation of subjectivity, just like in the photographic production. 
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Introdução 

 

As experiências vivenciadas no Curso de Licenciatura Plena em Geografia, especialmente no 

que concerne a três escolas da Rede Estadual de Pernambuco que foram tomadas como campo 

de estágio, possibilitaram identificar o distanciamento de alguns alunos em relação ao 

ambiente que eles mesmos faziam parte, especialmente nas denominadas turmas inclusivas, 

onde sequer o ambiente da sala de aula era percebido como uma unidade. Nessas turmas 

parecia haver dois ou até três mundos diferentes, bem distantes do que pode ser chamado de 

inclusivo – o dos alunos surdos, o dos alunos não surdos e o do professor. 

Para a realização desta pesquisa foram selecionadas duas turmas do Ensino Médio de uma 

escola da rede pública situada na região central da Cidade do Recife. Ao iniciar as atividades 

de observação, outros confrontos foram identificados, sobretudo pelas limitações do diálogo 

entre os alunos surdos e não surdos, constituindo um ambiente fragmentado, apesar da sua 

nomeação de “inclusivo”. Também foi verificada a carência no uso de imagens, sobretudo 

locais, utilizadas nas aulas de Geografia. 

Neste contexto, a fotografia pode surgir como uma alternativa criativa na compreensão das 

transformações do espaço – nacional, regional e local – incentivando a aproximação do aluno 

com o ambiente em que vive, incluindo as pessoas que dele fazem parte, sobretudo em turmas 

com alunos surdos, visto que estes estabelecem primordialmente um contato visual com o 

mundo. A vivência da fotografia pela comunidade escolar incentiva a participação e a 

criatividade do grupo em um ambiente favorável ao diálogo dos aspectos geográficos, e 

outros mais, relativos à paisagem, aos processos da sua formação e os decorrentes deles.  



 

 

No ambiente escolar observou-se o uso da fotografia na assimilação do conhecimento quase 

que exclusivamente através dos livros didáticos, mesmo assim, acredita-se que melhores 

resultados podem ser obtidos através de uma metodologia dialética que incentive a construção 

conjunta do conhecimento, contrapondo-se ao modelo clássico de transmissão da informação 

em estado bruto. A aproximação da arte fotográfica com a comunidade escolar possibilita a 

apropriação da primeira como suporte à reprodução do conhecimento geográfico 

contextualizado com a realidade dos alunos e dialogado com a partir do pensamento 

geográfico crítico, lapidando o saber participativo de forma democrática. Dessa maneira, 

buscou-se ali a construção de um novo saber geográfico com base no pensamento dialético, 

instrumentalizando a fotografia como forma de linguagem fundamental no estudo da 

paisagem. 

 

Referencial Teórico 

 

Durante a década de 1970 houve a integração dos alunos surdos e mudos no ensino regular 

sem levar em consideração as diferenças existentes, exigindo que os próprios se adaptassem à 

escola. Nas décadas seguintes houve grandes conquistas impulsionadas pelo movimento 

nacional e internacional de surdos, como a própria reunião de Salamanca, na Espanha, 

organizada pela ONU, que criou propostas e uma espécie de intimação para os governos 

(NAÇÕES UNIDAS, 1994). No Brasil, a Lei nº 9.394 de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nomeia como educação especial a modalidade de educação 

escolar que engloba educandos portadores de necessidades especiais (BRASIL, 1996).  

Entretanto, observa-se que muitas destas leis e diretrizes não funcionam na prática. A própria 

Linguagem Brasileira de Sinais só obteve sua regulamentação em 2002, se tornando 

disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura três anos depois, A partir disso, estimula-se a 

formação de profissionais bilíngues para trabalhar os conteúdos específicos na língua dos 

alunos surdos. Entretanto, até o período de realização desta pesquisa não houve cumprimento 

desta lei em diversas instituições de ensino públicas e particulares. Aprovado o Plano 

Nacional de Educação em 2014, o ensino inclusivo se torna preferencialmente ensino regular 



 

 

(BRASIL, 2014), possibilitando a criação de instituições adaptadas às especificidades dos 

alunos surdos.  

No âmbito da educação, acredita-se que o uso de imagens pode estimular a comunicação, 

sendo a fotografia uma importante ferramenta de produção destes elementos visuais. “No 

ambiente educacional, a língua de sinais pode viabilizar a realização do letramento visual, se 

refletirmos sobre o papel da imagem que pode e deve estar presente nos materiais e nos 

espaços escolares.” (FELIPE, 2007, p.9). 

Na disciplina Geografia a fotografia pode auxiliar na compreensão dos elementos físicos e 

humanos que compõem o espaço, como vegetação, relevo, hidrografia, cultura e sociedade. 

Em outras ocasiões, o mal uso da fotografia, proposital ou não, pode ocasionar problemas no 

processo de formação do conhecimento, pois “a percepção parcializada da realidade rouba ao 

homem a possibilidade de uma ação autêntica sobre ela” (FREIRE, 1980, p.34). 

A fotografia como registro da paisagem facilita a análise desta através de observação em sala 

de aula ou outro lugar qualquer, possibilitando comparar paisagens distantes no tempo – 

registros fotográficos de diferentes épocas – ou no espaço – separadas por longas distâncias, 

conferindo-lhe importante valor de documento geográfico. "Comparações são de grande 

valor, uma vez que remetem uma relação desconhecida a uma conhecida” 

(SCHOPENHAUER, 2012, p.120-121). 

Para Milton Santos, a paisagem é a “materialização de um instante da sociedade, [...] a 

realidade de homens fixos, parados como numa fotografia” (SANTOS, 1988, p.25). Para 

Wilson Firmo, “a fotografia constitui o meio mais rico de passar informações” (FIRMO, 

1983, p.47), corroborando com o ditado popular: “Uma imagem vale mais que mil palavras”. 

Imagens são verdadeiramente capazes de usurpar a realidade porque, antes de mais nada, uma 

fotografia é não só uma imagem (como o é a pintura), uma interpretação do real – mas 

também um vestígio, diretamente calcado sobre o real. (SONTAG, 1981, p.148) 

A produção fotográfica e perceptiva atribuída à contextualização dos alunos sensibiliza para a 

conscientização na mudança de conceitos, comportamentos e valores. Concordando-se com os 

autores, julga-se fundamental considerar a importância de “decodificar o significado da 

paisagem geográfica [...] afinal de contas, a paisagem, este objeto geográfico e portanto a 



 

 

geografia, está em toda parte” (CORRÊA; ROSENDAHL, 1998, p.11). Sendo assim, não 

basta fazer a fotografia ou possui-la, pois seu significado depende do receptor que processa a 

imagem na identificação de elementos atrativos, seja por simpatia ou repulsão. 

A fotografia apresenta o olhar de quem faz a foto, o fotógrafo ou emissor, mas sua 

interpretação depende do agente receptor, quem a observa. A inversão destes papeis, 

contrapondo-se ao uso das imagens impostas no livro didático e na relação hierárquica entre o 

professor e o aluno, são formas de quebrar o paradigma da escola formadora de opiniões, 

realçando o pensamento freireano da construção do conhecimento dialético, com a partilha 

das percepções geradas individualmente e coletivamente.  

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um conhecimento 

científico e técnico, seja de um conhecimento “experiencial”), é a problematização do próprio 

conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a 

qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la (FREIRE, 1980, p.52). 

No ambiente escolar é possível utilizar a fotografia como um instrumento de inovação 

pedagógica para despertar nos alunos o exercício da curiosidade. Segundo Paulo Freire “a 

construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício da curiosidade, sua 

capacidade crítica [...] de comparar, de perguntar” (FREIRE, 1996, p.33). Para o mesmo 

autor, “não haveria existência humana sem a abertura de nosso ser ao mundo, sem a 

transitividade de nossa consciência” (FREIRE, 1996, p.34).   

Sendo a localização da escola no ambiente urbano, foi proposta a tarefa de uso de imagens 

fotográficas para observar, analisar e dialogar sobre as condições de uso oferecidas pela 

organização urbanística da cidade, contextualizando noções geográficas que envolvem a 

constante transformação do espaço. Segundo Josué de Castro, “nenhum traço, nenhum 

elemento da paisagem reflete com mais eloquência e nitidez a ação do homem como fator 

geográfico do que o organismo urbano.” (CASTRO, 2013, p.21).   

O uso da fotografia no ensino é comum, mas as formas de utilizá-la são diversas. Geralmente 

acontece no livro didático ou com a utilização do projetor. Entretanto, em grande parte das 

vezes acontece uma monotonia visual, sendo apresentadas repetidamente as mesmas 

fotografias em diversas ocasiões. Tais circunstâncias são agravadas por uma condição.  



 

 

Somos, em grande parte, analfabetos visuais. Assimilamos as imagens 

de maneira muito superficial e não aproveitamos esse enorme 

potencial gerador de transformações que a fotografia possui (ELLIS, 

2009, p.29). 

Assim, concorda-se com Susan Sontag quando ela escreve que “fotografar é apropriar-se da 

coisa fotografada. É envolver-se numa certa relação com o mundo que se assemelha com o 

conhecimento – e por conseguinte com o poder.” (SONTAG, 1981, p.4). 

 

Metodologia 

 

Para a elaboração do trabalho, a metodologia utilizada foi a de pesquisa-ação, ela é pertinente 

quando a participação empírica corrobora com as teorias criadas durante todo processo de 

investigação científica. Sendo assim, “uma concepção de mundo, para se tornar efetivamente 

uma força de ação, precisa congregar um determinado grupo que a assuma como instrumento 

para realização da transformação da sociedade” (RODRIGUES, 1985, p. 49). E mais: 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser investigada 

estão envolvidas de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 1985, p.14). 

Para dar maior embasamento nos experimentos que seriam propostos, optou-se por mesclar 

diferentes procedimentos metodológicos, afinal, “combinar técnicas quantitativas e 

qualitativas torna uma pesquisa mais forte e reduz os problemas de adoção exclusiva de um 

desses grupos.” (NEVES, 1996, p.2). 

Para fotografar a paisagem de um lugar é importante percebê-la, sentir e se sentir como parte 

do ambiente, lembrando que até a própria sala de aula é um ambiente, possuindo suas 

limitações físicas (estáticas) e dotadas de importantes dinâmicas humanas. Nestas condições 

se faz necessário destacar a importância do estudo e este pode ser entendido como “um 

método de ensino interdisciplinar que visa proporcionar para alunos e professores contato 



 

 

direto com uma determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida 

estudar” (LOPES; PONTUSCHKA, 2009, p.173).  

Para Jurandir Ross, 

As relações sociedade-natureza são objeto da Geografia, que deve desempenhar um 

importante papel, não só para a produção do conhecimento humano, mas também para 

transformar esse conhecimento em um bem voltado para a humanidade (ROSS, 2006, p.47).  

E mais: 

Abordagens atuais da Geografia têm buscado práticas pedagógicas 

que permitam colocar aos alunos as diferentes situações de vidência 

com os lugares, de modo que possam construir compreensões novas e 

mais complexas a seu respeito. [...] É fundamental que a vivência do 

aluno seja valorizada e que ele possa perceber que a Geografia faz 

parte do seu cotidiano, trazendo para o interior da sala de aula, com a 

ajuda do professor, a sua experiência (BRASIL, 1998, p.30). 

 

Resultados  

 

No que concerne aos alunos com restrições auditivas, observou-se que a única forma de 

estabelecer o diálogo com estes é com o auxílio de um professor intérprete que realiza a 

tradução simultânea da aula regida pelos docentes das diferentes disciplinas. Os alunos surdos 

ao questionarem sobre o conteúdo obtêm respostas do tradutor, mas quando este não sabe 

responder pergunta ao docente, que geralmente já está em outro momento da explicação, pois 

não percebeu a dúvida. Diferente do aluno que fala, porque este pode interromper a aula para 

fazer uma pergunta. A comunicação direta entre alunos surdos e não surdos se dá de forma 

precária, visto a limitação do conhecimento de Libras por grande parte dos alunos não surdos. 

Um reflexo de tal segregação é a própria disposição dos alunos na sala de aula, ocupada na 

metade por alunos surdos e na outra metade alunos não surdos, salvo algumas exceções. 

Durante as atividades também foi verificado que há, de fato, duas aulas em uma mesma sala 

ocorrendo no mesmo momento – uma do professor regente e outra do professor interprete. O 



 

 

ritmo do professor regente por vezes é mais acelerado que a tradução, exigindo do interprete o 

conhecimento do conteúdo para a continuidade da explanação sem a perda do mesmo. O 

domínio do conteúdo pelo interprete é dificultado devido sua atuação em diversas disciplinas, 

o que não permite que o mesmo aperfeiçoe novos sinais e gestos que traduzam os diferentes 

termos técnicos dos diversos conteúdos ministrados.  

As entrevistas com três professores de Geografia da escola onde a pesquisa foi realizada, além 

do professor interprete, revelaram que todos consideraram a fotografia importante na 

contextualização do conteúdo, especialmento para os alunos surdos. Um dos professores 

afirmou que, “com o uso da imagem a aula fica mais atrativa resultando em um grande 

estímulo no debate”. Também foram destaques a necessidade da presença de um intérprete e 

que o livro didático é insuficiente em quantidade, desatualizado e descontextualizado da 

realidade nordestina.  

Através da entrevista com o intérprete foi possível compreender melhor a condução das 

atividades de tradução detectando algumas dificuldades e possibilidades. Ele afirmou que o 

uso de fotografias torna a aula mais atrativa, “facilita o trabalho do interprete, o aluno surdo 

associa a interpretação com a imagem”, sendo esta de um “alto valor didático para os surdos, 

que têm um contato com o mundo visual”.  

Os dados obtidos nos questionários aplicados revelaram que cerca de 85% dos alunos 

gostavam de olhar fotografias nas aulas de Geografia e consideravam o uso da fotografia 

importante no Ensino da Geografia, indicando que ela facilita a compreensão do assunto. Um 

aluno da sala inclusiva, afirmou que a fotografia “permite estar mais próximo do que a 

escrita”, enquanto outro indicou que “a foto ajuda a interpretar o que muitas vezes não temos 

a compreensão na leitura”. Considerando, ainda, que 72% do total de alunos gostavam de 

fotografar, 90% possuíam algum dispositivo que faz fotografias e 57% gostariam de estudar a 

Fotografia no Ensino da Geografia, observou-se que seu uso é muito bem aceito e bem 

justificado pelos alunos participantes da coleta de dados e que o percentual de respondentes é 

suficiente para validar os resultados obtidos para o universo trabalhado. 

Comparando o resultado das duas turmas, ambas apresentaram índices semelhantes, sendo 

que os resultados mais divergentes mostram maior atratividade pela temática na turma 



 

 

inclusiva. Na pergunta sobre a importância do uso da fotografia no Ensino da Geografia 

apenas um aluno da turma inclusiva respondeu negativamente no questionamento aberto. Um 

dos alunos disse que é o “mais importante no ensino de Geografia”, e outro criticou que “o 

ensino não prioriza o uso de imagens”. Em alguns dos questionamentos certos alunos 

ressaltaram a importância da fotografia no estudo da paisagem, explanando que gostariam de 

ter a fotografia como tema de estudo no Ensino da Geografia, justificando que “a aula ficaria 

menos chata”. 

A elaboração das aulas a serem realizadas sofreram diversas alterações durante o decorrer da 

pesquisa, por isso, o programa de atividades é considerado um dos resultados obtidos. Na 

primeira aula, através da apresentação de alguns dos princípios básicos da fotografia foi 

possível estimular a qualificação técnica com dicas sobre foco, luz, diafragma, 

enquadramento e cuidados com o equipamento. Ao final da aula foi solicitado que cada aluno 

levasse na próxima aula uma fotografia qualquer (podendo ser de revista, jornal, impressa) 

escrevendo o aspecto geográfico contido na foto e o local da mesma, estimulando a procura 

de fotografias relacionadas à disciplina Geografia. 

Na segunda aula poucos alunos levaram as fotografias solicitadas e então foram guardadas 

para apresentação posterior, sendo prorrogando o prazo de entrega na tentativa de aumentar a 

quantidade de participantes no que se obteve êxito. A atividade desta aula consistiu em 

apresentar para os alunos textos sobre os “Biomas Brasileiros” sem imagens e em seguida os 

mesmos textos com fotos a eles correlacionadas. Isto levou os próprios alunos a 

estabelecerem de imediato a importância da fotografia na compreensão do conteúdo. Ao final 

da aula foi solicitada aos alunos a realização de uma atividade extraclasse de percepção 

ambiental visando avaliar de que maneira os alunos compreendem o meio e qual a relação 

deles com o mesmo. A proposta foi realizar um breve relato do trajeto casa/escola, com a 

inclusão de registros fotográficos. Nesta atividade, os alunos puderam fazer registros da 

biodiversidade, transformações do espaço geográfico e intervenções culturais, além de 

denunciar aspectos da espoliação urbana vivenciadas pela comunidade, degradação ambiental 

ou outros fatores que os mesmos definiram como relevante no trajeto. A partir do material 

coletado foi realizada em sala de aula a apresentação das fotografias trazidas pelos alunos 



 

 

através de data-show, seguido de um debate a respeito da composição da paisagem, 

contextualizando-a a atual reprodução do espaço. 

A fim de estimular o diálogo sobre a atividade, propôs-se a formação de um semicírculo, 

possibilitando um ambiente mais comunicativo, onde os alunos podiam ver uns aos outros, 

sendo que o tradutor se colocou na transversal do grupo facilitando a visualização de todos. 

Outra intervenção na tentativa de contribuir para uma real inclusão foi a de dar voz aos alunos 

através do tradutor. Os alunos surdos foram motivados a explicarem suas fotos em Libras, 

enquanto o professor traduzia os sinais em palavras. 

As propostas de observação, análise e produção das fotografias durante as aulas de Geografia 

proporcionaram um ambiente favorável ao diálogo. A discussão das fotografias com os alunos 

ocasionou a abordagem de temáticas relacionadas com a realidade vivenciada por cada 

participante, sobretudo no que diz respeito aos aspectos urbanos. Foram exemplificados 

diversos problemas do cotidiano das grandes metrópoles, como o transporte coletivo, a 

violência, ausência de áreas arborizadas, acessibilidade e poluição. A apresentação do mapa 

da Cidade do Recife durante as atividades possibilitou identificar os locais das fotos, as 

localidades onde os alunos residem e os trajetos até a escola. 

Após duas aulas de apresentação das fotografias em cada turma, cada autor indicou uma foto 

para impressão, seu título e o aspecto geográfico presente que mais lhe chamou atenção. As 

fotografias selecionadas foram expostas no final do ano letivo durante o Sarau Cultural. Ao 

final das atividades os alunos realizaram uma breve avaliação da proposta da pesquisa e das 

ações realizadas, nas aulas e extraclasse, com o uso da Fotografia no Ensino da Geografia, 

obtendo-se um alto índice de aprovação por parte dos mesmos, estimulando a continuidade e 

aprimoramento da pesquisa. 

 

Considerações Finais 

 

Fotografar é libertar-se, é sentir o ambiente guardando fragmentos da memória visual que lhe 

pertence para futuras gerações. Ciente disto considera-se que as experiências vivenciadas 

durante a construção deste trabalho proporcionaram reflexões acerca da realidade escolar no 



 

 

Brasil que segue modelos arcaicos nas formas de ensino. Mesmo com avanços tecnológicos 

que possibilitam o acesso a uma quantidade imensurável de informações em tempo real, 

observa-se nas salas de aula as constantes repetições de conteúdos didáticos que pouco 

interferem na vida dos estudantes e, assim, a maior parte passa despercebida e é esquecida 

rapidamente. 

O uso da Fotografia nas aulas de Geografia possibilitou uma aproximação das temáticas 

dialogadas com a realidade do cotidiano dos alunos, estimulando a participação dos mesmos 

nas atividades. Os registros fotográficos produzidos por eles fazem parte da memória, são 

fragmentos paisagísticos do Recife que tendem a receber novos signos, sobretudo com as 

drásticas mudanças em sua composição urbana. Dessa forma, destaca-se que o gosto pelos 

aparatos tecnológicos dos alunos, que nasceram e vivem em uma era virtual, pode ser 

usufruído no processo de ensino, articulando tal disponibilidade tecnológica com a 

contextualização do conteúdo geográfico. 

No caso da turma inclusiva, o contato visual estabelecido com a foto possibilitou ampliar o 

diálogo com os alunos surdos, tanto nas aulas como fora delas em momentos de ausência do 

tradutor. Acredita-se que a fotografia pode proporcionar condições adequadas para estimular a 

inserção destes alunos no processo de ensino dialético, visto a atual defasagem de professores 

bilíngues em Libras. Ao mesmo tempo busca-se compreender de que forma esta “inclusão” 

exercida em sala de aula de fato proporcionará a integração entre alunos surdos e não surdos, 

não apenas na escola, mas também fora dela e dos primeiros no mercado de trabalho. 
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