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Imagens do sertão em sala de aula: visualidade e formação 

Noticiamos, aqui, sobre o projeto “Cores do Sertão: visualidade e 

educação para além da seca” que tem como propósito o estudo das 

formas de cultura e de existência da vida nas áreas de seca do sertão 

baiano, visando construir materiais que possam subsidiar políticas de 

educação contextualizada no sertão.  O projeto, que se desenvolve na 

região de Jacobina (Bahia), desde o ano de 2011, pela ação de 

pesquisadores do Cult-Vi (UNEB) e pesquisador FORMACCE (UFBA) visa 

representar, imageticamente, as várias formas de vida e de cultura que 

“colorem” o sertão nas áreas de seca, possibilitando a beleza estética, a 

pujança da vida e a diversidade cultural existente naquele espaço. Em 

suma, o projeto pretende atuar na desconstrução das visões 

estereotipadas sobre as paisagens sertanejas e produzir um compêndio de 

imagens sobre o lugar, apresentando alternativas de uso da fotografia do 

sertão em sala de aula.  

 
Imagem 01: Fonte: Cores do Sertão (Cult-Vi); Foto de Antenor Rita Gomes 

A paisagem sertaneja de vegetação escassa e solo seco tem 

propiciado e reforçado, ao longo da história da civilização brasileira, um 

conjunto de representações que percebem o sertão como lugar de seca, 

escassez e morte. A literatura, a pintura e as mídias têm contribuído para 

reforçar esta ideia que, em muitos casos, serve também para representar 



todo o Nordeste brasileiro como se fosse esta região do País uma 

realidade uniforme. É muito comum o sertão ser representado com 

imagens de terra rachada, de morte de animais, de retirantes, famintos, 

pedintes etc. Partindo da premissa de que estas representações 

corriqueiras sobre o sertão e o fenômeno da seca são simplistas e 

estereotipadas propiciando o preconceito e a discriminação, o Projeto 

“Cores do Sertão” toma como mote de sua ação a tarefa de retratar, por 

meio de fotografias, o sertão e a seca em seus aspectos naturais e 

culturais, evidenciando: a) a beleza estética; b) a resistência da vida; c) 

as manifestações culturais decorrentes do contexto da seca e d) as 

aprendizagens subjacentes a um “outro” olhar comprometido com a 

educação situada em contexto. 

Para se compreender a complexidade do sertão em suas múltiplas 

faces, não se pode pensá-lo como unicidade, visto que isto incorre na 

construção de estereótipos e produz um efeito de verdade que reduz uma 

vasta e rica região em lugar de seca, fome, miséria e morte. Esta 

representação, largamente propagada pelas mídias comerciais, se dá pela 

repetição e visibilidade excessiva de um único traço\marca de uma 

determinada realidade, em detrimento de outras. Não há um 

balanceamento entre a seca, a pobreza e as demais questões. Por esta 

razão, o projeto “Cores do Sertão” propõe a produção de “outras imagens” 

do sertão de modo a contribuir com as práticas escolares e de formação 

de professores, visando enfatizar a diversidade e as potencialidades locais. 

Em última instância, o projeto compreende a educação situada em 

contexto como requisito para o desenvolvimento e a formação de 

professores e educadores no seu sentido amplo. 

Educação contextualizada é aquela enraizada em um determinado 

contexto ou território e que leva em conta seus valores culturais, os 

aspectos naturais, históricos e sociais. É sinônimo de uma educação 

política e culturalmente engajada com o contexto social; uma ação 

pedagógica teórica e epistemologicamente articulada aos sentidos 

construídos no contexto sócio, político e cultural dos sujeitos. Um modo de 



educar que pressupõe a superação dos saberes fragmentados, 

descontextualizados e duais tão corriqueiros e hegemônicos nos curricula 

de formação de professores. O que queremos são professores formando-

se, como projeto cultural, pedagógico e sócio-histórico através de olhares 

outros sobre as cores do sertão: uma perspectiva imagético-

emancipacionista. 
 

Imagem 02: Fonte: Cores do Sertão (Cult-Vi);  
Foto de Kilvia Maia Gadelha. 

Este Projeto, em fase de conclusão, foi 

a base das atividades que  produziram um 

caderno pedagógico para as práticas e 

atividades formativas de educação 

contextualizada a partir das fotografias do 

sertão semiárido. O trabalho se volta para 

dar sentido às fotografias como elemento 

gerador de conteúdos e de formação 

docente articulada ao desenvolvimento 

local. O caderno se organiza em torno de eixos temáticos, apresenta 

fundamentos didáticos e propõe atividades visando desenvolver 

comunidades de professores e educadores implicados a uma cultura e 

uma política valorada pelas múltiplas cores do sertão.  
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