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Resumo: Nesta pesquisa, a fotografia foi proposta como recurso metodológico 

no ensino de geografia. Constatou-se que a utilização da linguagem fotográfica 

como ferramenta para as aulas desta disciplina propicia um estímulo de 

aprendizagem amplificado pela dimensão lúdica desta linguagem. Neste sentido, 

a pesquisa em tela tem como objetivo discutir a temática sobre a degradação do 

meio ambiente do Parque da Timbaúbas (Juazeiro do Norte, Ceará), utilizando 

as imagens fotográficas como ferramenta essencial de análise. Observam-se 

algumas hipóteses preliminares: a degradação deste parque tem como causas 

principais: a falta de infraestrutura, trazendo riscos de insalubridade à população; 

a questão da inexistência de um manejo e conservação dos recursos naturais; 

além do descaso político em observância à legislação ambiental, e através das 

fotografias objetivamos proporcionar um momento de  conscientização das/os 

alunas/os das escolas públicas do município. Essa pesquisa está em fase inicial, 

os resultados esperados é o despertar do pensamento crítico das/os alunas/os 

sobre o tema e abordar junto com as/os professoras/es de geografia das escolas 

públicas a problemática sobre poluição e o reflorestamento, e através do ensaio 

fotográfico, recolher relatos, promover debates sobre o assuntos e ações para 

combater esses descasos. Como base teórica foi utilizado: Nascimento, Rocha, 

Nascimento (2015). Teixeira et al (2016).  Arrais et al (2014).  
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