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RESUMO: 

 

 

LUZ, Adsson José Rodrigues. Geografia Escolar e cidade: a potencialidade da linguagem 

cinematográfica no processo de formação cidadã. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

Instituto de Estudos Socioambientais – IESA, Universidade Federal de Goiás – UFG, Goiânia 

– GO, 2020. 

 

 

No cotidiano escolar, normalmente os filmes são utilizados de maneira recreativa e pouco 

conectada com os conteúdos escolares, não utilizando todo o potencial que a linguagem 

cinematográfica apresenta. Com base do planejamento das aulas, da aplicação de uma 

Sequência Didática para verificar a relação entre a tríade filme, conteúdos didáticos e cotidiano 

dos alunos, a linguagem cinematográfica pode apresentar grande potencial como metodologia 

de ensino de Geografia. Baseando-nos deste pressuposto, nossa dissertação apresentou como 

objetivo principal analisar como a linguagem cinematográfica pode contribuir no ensino de 

Geografia a partir do conteúdo de cidades, em uma perspectiva que valorize a leitura espacial 

crítica dos fenômenos urbanos, contribuindo para uma formação autônoma, cidadã e libertadora 

dos alunos. A partir de pesquisa qualitativa e participante, procedemos diálogos com os 

professores das escolas-campo, aplicamos questionários, elaboramos Sequência Didática para 

verificar a apreensão dos conteúdos pelos participantes, propusemos produção cartográfica 

colaborativa e procedemos análise dos mapas elaborados durante a pesquisa. No decorrer de 

nossa pesquisa, procuramos demonstrar a potencialidade da utilização da linguagem 

cinematográfica como metodologia de ensino de Geografia a partir dos conteúdos de cidades, 

a partir da mediação didática do professor, relacionando os fenômenos reconstruídos no filme, 

os conteúdos didáticos e os cotidianos dos alunos. Dentre os resultados de nossa pesquisa, 

percebemos que a linguagem cinematográfica possui a capacidade de mobilizar conhecimentos 

capazes de levar à compreensão de conceitos e apreensão de conteúdos a partir da mediação 

didática dos conteúdos feita pelo professor, trazendo assim o desenvolvimento da cidadania, a 

partir do exercício pleno que os jovens tem do direito à cidade e na construção de espacialidades 

que possam atender seus anseios e desejos, criando ainda mais espaços de estudo, lazer e 

trabalho, proporcionando uma vida urbana autônoma, livre e cidadã. 

 

 

Palavras-chave: Geografia Escolar. Linguagem Cinematográfica. Ensino. Autonomia. 

Cidadania. 

  



 

RESUMEN 

 

 

LUZ, Adsson José Rodrigues. Geografía escolar y ciudad: el potencial del lenguaje 

cinematográfica en el proceso de formación ciudadana. Disertación (Máster en Geografía) - 

Instituto de Estudios Socio-Ambientales - IESA, Universidad Federal de Goiás - UFG, Goiânia 

- GO, 2020. 

 

 

En la rutina escolar, las películas se usan generalmente de forma recreativa y poco relacionadas 

con el contenido escolar, sin utilizar todo el potencial que presenta el lenguaje cinematográfico. 

A partir de la planificación de las clases, la aplicación de una secuencia didáctica para verificar 

la relación entre la tríada cinematográfica, el contenido didáctico y la vida cotidiana de los 

estudiantes, el lenguaje cinematográfico puede presentar un gran potencial como metodología 

para enseñar Geografía. Con base en investigaciones cualitativas y participativas, llevamos a 

cabo diálogos con los maestros de las escuelas de campo, aplicamos cuestionarios, 

desarrollamos secuencias didácticas para verificar la comprensión de los contenidos por parte 

de los participantes, propusimos producción cartográfica colaborativa y procedimos al análisis 

de los mapas elaborados durante la investigación. En el curso de nuestra investigación, 

buscamos demostrar el potencial del uso del lenguaje cinematográfico como metodología para 

enseñar Geografía desde los contenidos de las ciudades, desde la mediación didáctica del 

profesor, relacionando los fenómenos reconstruidos en la película, los contenidos didácticos y 

la vida cotidiana de estudiantes. Entre los resultados de nuestra investigación, nos damos cuenta 

de que el lenguaje cinematográfico tiene la capacidad de movilizar conocimientos capaces de 

conducir a la comprensión de conceptos y la comprensión de los contenidos a partir de la 

mediación didáctica de los contenidos realizados por el profesor, trayendo así el desarrollo de 

la ciudadanía, desde el ejercicio completo que los jóvenes tienen del derecho a la ciudad y en 

la construcción de espacios que puedan satisfacer sus anhelos y deseos, creando aún más 

espacios para el estudio, espacios recreativos y de trabajo, proporcionando una vida urbana 

autónoma, libre y ciudadana. 

 

 

Palabras-clave: Geografía Escolar. Lenguaje cinematográfica. Enseñanza, Autonomía 

Ciudadania. 
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INTRODUÇÃO 

 
“A ciência é a inteligência do mundo; a arte, o seu 

coração.” 

GORKI, Maksim  

  

Durante nossa graduação, as aulas de Geografia e Sociedade, Geografia da População, 

Geopolítica e Geografia Urbana, Didática de Geografia e Metodologia de Ensino de Geografia 

aguçaram o interesse pelo estudo das cidades, linguagens e metodologias de ensino, levando-

nos a desenvolver Projeto de Pesquisa de Mestrado que contemplasse estes saberes da 

Geografia, o ensino e o conteúdo de cidades. 

A medida em que aprofundávamos as leituras, ainda na graduação, começamos a 

refletir sobre as práticas docentes desenvolvidas no cotidiano escolar e então percebemos que 

a diversificação das linguagens utilizadas durante as aulas poderia contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem e na formação de alunos críticos, autônomos e cidadãos, o que nos levou, 

após o término da graduação, a desenvolver Projeto de Pesquisa de Mestrado em que 

pudéssemos analisar a potencialidade da linguagem cinematográfica como metodologia de 

Ensino de Geografia para o conteúdo de cidades. 

O ingresso no Programa de Mestrado possibilitou o desenvolvimento de algumas 

atividades vinculadas ao Laboratório de Pesquisa e Educação Geografia (LEPEG), como a 

participação no Grupo de Estudos de Cartografia para Escolares (GECE) e Núcleo de Ensino e 

Pesquisa em Educação Geográfica (NEPEG), cursar as disciplinas Ambiente e Apropriação do 

Cerrado, Formação de Professores em Geografia, Teoria e Métodos em Geografia e Teorias e 

Técnicas em Climatologia, além da participação nos Seminários Internos da Pós-Graduação em 

Geografia (SINPGeo) nos anos de 2018 e 2019, evento no qual apresentamos publicamente 

nosso projeto de trabalho. 

A pesquisa parte da problematização que o filme, via de regra é trabalhado na escola 

básica como forma de recreação, a grosso modo, como alternativa para suprir a falta de algum 

professor ou apenas como um momento de diversão para os alunos. No entanto, tendo por base 

um planejamento prévio a partir da mediação do professor a linguagem cinematográfica, pode 

contribuir para uma aprendizagem geográfica, a partir da análise do seu conteúdo e dos 

elementos espaciais presentes no filme, uma vez que a popularização dos dispositivos de acesso 

móvel a internet tornaram as linguagens audiovisuais mais próximas e acessíveis a jovens 

escolares das mais diversas classes sociais.  
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Ressaltamos que, mesmo com a popularização dos dispositivos tecnológicos e 

ampliação do acesso à internet móvel ainda há uma grande quantidade de jovem que não 

possuem estes recursos tecnológicos, razão pela qual entendemos que a mediação didática a 

partir de linguagens próximas ao cotidiano dos jovens escolares, pode contribuir para que o 

aluno identifique situações semelhantes às representadas no filme em seu cotidiano, 

despertando seu senso crítico e contribuindo para sua formação cidadã. 

Neste sentido, compreendemos que a linguagem cinematográfica por estar presente no 

cotidiano dos jovens, seja na televisão, nos cinemas ou na internet, pode ser utilizada como uma 

linguagem potente para o ensino dos conteúdos de cidades e, a partir da mediação didática, 

podendo contribuir para a formação cidadã e autônoma dos jovens escolares, desenvolvendo, a 

partir de contextos cotidianos, uma visão crítica da vida e dos processos urbanos, uma vez que 

a linguagem fílmica faz parte das linguagens cotidianas dos jovens escolares. 

A partir do exposto, ao pensar na relação ensino-aprendizagem e nas metodologias 

utilizadas pelos professores de Geografia, lançamos algumas indagações: a escola e os 

professores de hoje estão preparados para ensinar alunos que tem cada vez mais acesso a 

tecnologias móveis e a informações? As linguagens e as metodologias utilizadas pelo professor 

de Geografia durante as aulas acompanham o dinamismo que envolvem a práticas cotidianas 

do aluno nos dias de hoje? A aproximação entre os conteúdos escolares e as linguagens 

utilizadas pelos jovens escolares na atualidade podem, de alguma forma, contribuir no processo 

ensino-aprendizagem de Geografia? Essas linguagens utilizadas pelos jovens escolares 

possuem potencialidade na compreensão dos fenômenos geográficos e na formação de cidadãos 

críticos e autônomos? 

Tendo por referência essas questões apresentamos a justificativa de nossa pesquisa, 

que se baseia na necessidade de prover os alunos da Escola Básica, durante as aulas de 

Geografia, de saberes capazes de trazer processos necessários à formação crítica autônoma e 

cidadã, mobilizando a participação a reflexão contribuindo também no desenvolvimento do 

pensamento Geográfico dos alunos. 

A partir da compreensão das espacialidades que constituem as cidades, os jovens 

escolares poderão entender, por meio da comparação entre o espaço fílmico e o espaço 

vivenciado no cotidiano as estruturas, funções, formas e processos resultantes da vida urbana, 

mostrando assim aos alunos que a cidade é um campo de disputas de interesses, onde de um 

lado se posicionam os interesses do capital e dos atores econômicos hegemônicos, e que muitas 
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vezes, de forma divergente, se encontram os interesses sociais, e que neste ambiente de disputa 

de forças, os jovens podem se comportar de maneira ativa, crítica e reflexiva na construção das 

espacialidades urbanas.  

O objetivo geral de nossa pesquisa consiste em analisar como a linguagem 

cinematográfica pode contribuir no Ensino de Geografia a partir do conteúdo de cidades na 

perspectiva valorizar uma leitura espacial e na formação cidadã dos alunos. E como objetivos 

específicos esperamos: I - compreender a importância do conteúdo ensino de cidades no 

trabalho da Geografia Escolar no Ensino Básico e no processo de formação cidadã; II - analisar 

a potencialidade da linguagem cinematográfica para o estudo do ensino de cidades nas práticas 

escolares de Geografia, por meio da seleção filmes que abordem o espaço urbano; III - 

desenvolver e avaliar metodologias de Ensino de Geografia que integrem a linguagem 

cinematográfica nas práticas escolares e que permitam aos estudantes construir um leitura 

geográfica e crítica sobre as cidades. 

Nossa pesquisa é de metodologia qualitativa e do tipo participante, portanto, após a 

exibição de um filme que relacione os conteúdos geográficos indicados com o cotidiano dos 

alunos, discutimos a criação de uma Sequência Didática (SD) que vise analisar a potencialidade 

da linguagem cinematográfica como metodologia de ensino de Geografia, a partir dos 

conteúdos de cidades, tendo como ponto inicial a intersecção entre os conteúdos escolares e o 

cotidiano dos alunos. 

A SD tem o objetivo de analisar a relação dos jovens escolares com a linguagem 

fílmica, bem como, por meio da mediação didática, despertar operações mentais que 

possibilitem a apreensão dos conceitos capazes de explicar as espacialidades vividas no 

cotidiano, assim como potencializar o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo e do 

pensamento crítico nos participantes. 

Realizamos a revisão da literatura em livros sobre o Ensino de Geografia na Educação 

Básica, periódicos sobre Ensino de Geografia artigos científicos, teses e dissertações para então 

propomos a utilização de filmes nas aulas de Geografia, uma vez que, enquanto materialização 

da linguagem cinematográfica, o filme está inserido no cotidiano dos jovens, e com a devida 

mediação do professor, pode contribuir para a problematização dos conhecimentos e dos 

saberes comezinhos, proporcionando a compreensão das espacialidades cotidianas, ao 

comparar as vivenciadas com aquelas construídas ou reconstruídas no espaço fílmico. 
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As escolas em que aplicamos nossa proposta didática foram escolhidas em duas 

regiões distintas de Goiânia: a primeira escola, o Colégio Estadual de Período Integral (CEPI) 

Ismael Silva de Jesus, localizada no Bairro da Vitória, na região Noroeste de Goiânia, 

considerada pela Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Goiânia, como área de periferia 

social; a segunda escola escolhida foi o Colégio Estadual de Período Integral Pedro Xavier 

Teixeira, localizado no cruzamento da alameda Couto Magalhães com a Avenida T63, no Setor 

Pedro Ludovico, em região de intenso fluxo de pessoas, próximo a um grande terminal de 

ônibus, ao parque Areião, ao Hospital de Urgências de Goiânia e que se caracteriza pela grande 

verticalização e pressão imobiliária. 

A opção por Colégios Estaduais de Período Integral se deu devido as características 

socioeconômicas dos alunos da rede estadual de ensino, uma vez que muitos que frequentam 

as escolas da Rede Estadual de Ensino desenvolvem atividades nos períodos de contraturno, 

auxiliando inclusive no sustento do lar, fato que, no nosso entender, inviabilizaria a participação 

destes alunos em atividades realizadas fora do período de aulas, como propomos em nossa 

metodologia. Por outro lado, alunos que frequentam as Colégios Estaduais de Período Integral, 

também via de regra, permanecem os dois turnos na escola, o que diminui também as 

preocupações dos pais ou responsáveis com a questão do transporte de suas residências até a 

escola, e não trazem maiores preocupações com a realização de atividades desempenhadas 

pelos alunos fora do período e do ambiente escolar  

As etapas de nossa pesquisa perpassaram por: 1 – Diálogos com os professores; 2 – 

questionários aplicados aos alunos; 3 – exibição do filme escolhido pelo professor dentre os 

indicados pelos pesquisadores; 4 – aplicação de Sequência Didáticas (SD) para a análise da 

potencialidade da linguagem fílmica1 como metodologia de ensino dos conteúdos de cidades; 

5 – representação cartográfica dos espaços urbanos do cotidiano dos alunos e 6 – análise e 

interpretação das atividades realizadas pelos participantes. 

Detalharemos em nossa pesquisa a construção da metodologia, mas antecipamos que 

esta teve como objetivo fornecer ao professor e aos alunos, durante o trabalho com o conteúdo 

 
1 Em nossa pesquisa, partimos da perspectiva Bakhtiniana, onde a língua é a expressão das relações sociais e a 

linguagem como expressão do pensamento. Portanto, como ensinou Travaglia (1996, p.21) “a linguagem ocorre 

no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas uma tradução”. Ainda segundo o autor, “as leis de criação 

linguísticas são essencialmente leis de psicologia individual, e da capacidade do homem organizar de maneira 

lógica seu pensamento dependerá a exteriorização desse pensamento por meio de uma linguagem articulada e 

organizada” (Idem 1996, p. 21). Assim, consideramos o filme com uma expressão material da linguagem fílmica. 

Leia-se também linguagem fílmica e linguagem cinematográfica como sinônimos. 
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de cidades, alternativas que vão além das aulas expositivas-dialogadas no processo de ensino-

aprendizagem, buscando a construção e a apreensão dos conteúdos a partir da perspectiva da 

vivência do aluno, através da utilização da linguagem cinematográfica como metodologia de 

ensino.  

Lembramos que a utilização de filmes, assim como outros recursos didáticos, requer 

um planejamento detalhado para garantir a efetiva aprendizagem dos alunos, caso contrário 

perpetua-se a questão da utilização desta linguagem apenas com o caráter recreativo, não 

provendo o aluno de recursos mentais para sua formação autônoma, cidadã e libertadora.  

Destacamos ainda que o uso desta linguagem deve ser feito na perspectiva de que o 

filme poderá ajudar na problematização dos conteúdos a serem abordados durante o trabalho 

com o conteúdo nas aulas de Geografia e que a mediação entre filme e cotidianos dos alunos 

feita pelo professor deverá contemplar as dimensões de sistematização e sintetização das 

problemáticas e dos conteúdos abordados, caso contrário também perpetuam-se os problemas 

da utilização da linguagem pela linguagem e dos conteúdos pelos conteúdos, não contribuindo 

para a formação do pensamento geográfico. 

Por fim, esclarecemos que, em nossa pesquisa, trabalhamos com filme ambientado em 

Los Angeles (EUA) e que foi produzido em Hollywood para aplicação de nossa SD nas escolas. 

Tais indicações se devem ao fato de que nestes lugares estão as sedes dos maiores estúdios 

cinematográficos estadunidenses e, também, por Los Angeles ser uma das cidades mais 

filmadas do mundo e que por isso pode também compor o imaginário dos alunos quando 

pensam em uma metrópole mundial. 

 A partir da comparação entre o espaço fílmico ambientado na cidade e das 

experiencias cotidianas dos alunos em seu ir e vir e suas vivências na cidade de Goiânia, com 

a mediação do professor, esperamos que os alunos das escolas onde nossa pesquisa foi aplicada 

possam compreender algumas das espacialidades vivenciadas em seu dia a dia. 

No primeiro capítulo de nossa Dissertação abordamos a relação entre a linguagem 

cinematográfica e a Geografia, perpassando por discussões acerca da utilização de linguagens 

que possam ser apropriadas pelos jovens escolares durante a mediação didática (A Geografia e 

suas diferentes linguagens); as linguagens utilizadas pelos jovens escolares em seu dia a dia 

(Os jovens escolares e as linguagens do cotidiano) e a potencialidade da utilização da linguagem 
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cinematográfica como metodologia de Ensino de Geografia (O Ensino de Geografia e o cinema: 

uma potencialidade metodológica?). 

No segundo capítulo tratamos da relação entre a Geografia e as Cidades a partir do 

surgimento das cidades e do surgimento do cinema (Cinema: origem e contextos); o cinema e 

a representação do cotidiano urbano (O cinema e a representação das cidades) e a relação entre 

o ensino de Geografia e a representação das cidades no cinema (A Geografia escolar e o ensino 

de cidades) 

Na terceira parte apresentamos as bases teóricas e metodológicas nas quais 

estruturamos a aplicação de nossa pesquisa, considerando como a linguagem cinematográfica 

representou metodologia potente no ensino dos conteúdos de cidades (Geografia, cinema e 

cidade: elementos para o desenvolvimento do pensamento Geográfico); os saberes necessários 

para que o professor utilize a linguagem cinematográfica durante a mediação didática (A 

construção e o desenvolvimento de aulas a partir da linguagem cinematográfica); das relações 

entre as práticas cotidianas dos jovens escolares em seu dia a dia na cidade de Goiânia (A 

representação da cidade a partir das práticas espaciais dos jovens escolares: um olhar para o 

espaço urbano a partir do cinema); a análise dos resultados da pesquisa (Uma leitura geográfica 

do cinema: analisando e interpretando as fichas de análise do filme e Análise espacial do filme 

a partir dos mapas colaborativos produzidos pelos alunos) e por fim, nossas considerações 

finais. 
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1 - A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: ARTICULAÇÕES PARA 

A CONSTRUÇÃO DA LEITURA ESPACIAL E CRÍTICA 

 
“Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser 

usada, eles penetram na corrente da comunicação 

verbal, ou melhor, somente quando mergulham nesta 

corrente é que sua consciência desperta e começa a 

operar.” 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich 2000, p.111 

 

O cotidiano vivenciado pelos alunos nas cidades frequentemente traz situações em que 

os estudantes são levados a se posicionar ante os acontecimentos, que podem obstar ou mesmo 

impedir o pleno direito à cidadania.  

Em ambientes onde as pressões do capital são mais determinantes do que a vontade 

coletiva para construção das espacialidades, entendemos que conhecer os direitos e deveres 

inerentes à vida urbana é indispensável para que o jovem possa exercer plenamente a cidadania. 

Neste contexto, a Geografia Escolar desempenha função de grande relevância, uma vez que a 

compreensão da construção das espacialidades é indispensável no desenvolvimento da 

cidadania, a partir de um pensamento crítico e da emancipação intelectual dos jovens.  

Entendemos que o ensino do conteúdo de cidades é de extrema importância, no 

contexto da Educação Básica, uma vez que podem auxiliar os jovens no reconhecimento de 

seus direitos e deveres inerentes a vida na cidade, uma vez que a Geografia pode suscitar 

indagações que provoquem nos estudantes as reflexões sobre como são construídas as 

espacialidades urbanas, a partir da análise das estruturas, funções, formas e processos urbanos, 

como analisado por Lefebvre (2009) e Santos (1985). 

Para que a Geografia Escolar contribua com o processo de formação cidadã, os 

conteúdos de cidades devem ser ensinados transpondo a lógica do conteúdo pelo conteúdo, no 

qual os alunos são levados apenas a reunir informações de maneira parcializada e que, muitas 

vezes, não fazem sentido em suas práticas cotidianas, assim como afirmaram Silva e Cavalcanti 

(2014, p. 102) 

 

Na cidade, as pessoas vão traçando o seu cotidiano, inventando-o por meio de 

aspirações, sonhos, realizações, desejos, trabalho, construções, associados aos medos, 
decepções, frustrações, desemprego, destruições. A cidade é o local do encontro e do 

desencontro; dos achados e perdidos; das comemorações e lamentações, das idas e 

vindas, do falar e do calar. A cidade e o espaço urbano expressam as contradições 

dialéticas da existência humana (SILVA; CAVALCANTI, 2008). 
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Assim, entendemos que os conteúdos escolares precisam compor um conjunto de 

saberes que propiciem ao aluno saberes capazes de proporcionar uma análise crítica da vida e 

do cotidiano e das diferentes espacialidades, enquanto um elemento da formação cidadã. Sobre 

a o assunto, Braga e Carvalho (apud Silva 2014, p. 103) afirmaram  

 

[...]a cidade deve ser [...] o lugar do exercício pleno da cidadania. Isso significa que, 

não só a cidade deve proporcionar as condições para que o ser humano se desenvolva 

material e culturalmente, mas que a própria cidade deve ser fruto do desejo e obra de 

todos os seus cidadãos. Assim, a política de desenvolvimento urbano deve ser fruto 

desse exercício. 

 

Desta forma, compreendemos que o ensino de cidades deve garantir ao aluno 

elementos de formação intelectual, pessoal e profissional, auxiliando no desenvolvimento do 

senso de cidadania, proporcionando também uma relação crítica com os fatos e espacialidades 

vividas no espaço do cotidiano. Deste modo, através da mediação didática o meio socio-urbano 

poderá exercer influências sobre os indivíduos, tornando-os aptos a estabelecer uma relação 

ativa e transformadora em relação a esse próprio meio. 

A partir destes contextos e tendo em vista à necessidade de promover uma educação 

cidadã, que possibilite ao jovem o desenvolvimento de sua autonomia crítica, política e 

democrática e de compreensão das espacialidades vividas, o professor deve mediar o acesso às 

informações e ao conhecimento para alunos na perspectiva de realizar uma educação 

verdadeiramente libertadora.  

Desta forma, o processo de ensino-aprendizagem pode se efetivar através da mediação 

didática entre objetivos, conteúdos escolares, métodos de ensino, devendo a prática docente 

descrever e explicar os nexos entre o cotidiano e a aprendizagem, investigando os fatores 

determinantes, indicando as condições, meios e direções de ensino comum às diferentes 

disciplinas de conteúdo específicos.  

Para tal, o processo ensino-aprendizagem não deve se realizar de forma 

excessivamente técnica ou meramente mnemônica, mas deve ser conduzido a partir de uma 

maior proximidade com o cotidiano dos alunos, sendo mais próximo do seu dia a dia, visto que 

as espacialidades do cotidiano podem se configurar como um importante ponto de partida para 

que o professor conduza sua mediação didática sobre os conteúdos de cidades. 
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Então, para que o conteúdo de cidades se configure enquanto um elemento de 

desenvolvimento da cidadania, é necessário proporcionar aos alunos saberes e processos 

intelectuais que os tornem capazes de compreender de maneira crítica os diversos aspectos da 

vida, dos processos e das espacialidades nas cidades. 

Entendemos que as linguagens do cotidiano dos jovens, como por exemplo as 

audiovisuais, dentre as quais destacamos cinema, televisão e as mídias digitais, contidas na 

internet podem ser utilizadas a partir de um conjunto de metodologias para o ensino de 

Geografia, tendo por base a mediação do professor, contribuindo para a formação cidadã e 

autônoma dos alunos, desenvolvendo, a partir de linguagens cotidianas, uma visão crítica da 

vida e dos processos urbanos.  

Para isso, consideramos que a mediação didática deve contemplar a utilização de 

linguagens acessíveis aos estudantes, sem apego excessivo às linguagens técnicas ou 

academicismo universitário. A utilização linguagens condizentes com a série, faixa etária, 

ambiente e conteúdos escolares é um componente importante a ser considerado no 

planejamento das aulas. 

 

1.1 - A GEOGRAFIA E SUAS DIFERENTES LINGUAGENS 

 

“A escola lida como culturas, seja no interior da sala de 

aula, seja nos demais espaços escolares...” 

CAVALCANTI, Lana de Souza 2012 p.45 

 

A partir das ponderações apresentadas, passamos a refletir acerca das linguagens e das 

metodologias utilizadas pelos professores durante as aulas de Geografia. Sobre ao assunto, 

Bento (2015, p.178) nos lembrou  

 

Os professores, em geral, precisam administrar melhor a ideia de que sua prática 

profissional lhes exige dois pré-requisitos: por um lado, o de ter domínio do conteúdo 

a ser ensinado por eles e, por outro, o de ter domínio dos elementos pedagógico-

didáticos, além de outros saberes relevantes, para que, de fato, eles possam 

encaminhar seu trabalho de modo que os alunos aprendam o que eles querem lhes 

ensinar. 

 

A autora chama a atenção que durante o processo de ensino-aprendizagem é necessário 

compreender os desejos e necessidades que levam os alunos para a escola (BENTO, 2015, 
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p.178). É necessário, também, compreender que os alunos chegam em ambiente escolar 

trazendo anseios e histórias de vida próprios.  

A sala de aula, assim, se configura como um lugar onde convivem indivíduos diversos, 

com anseios, histórias e motivações diferentes. Desta forma, também é importante para o 

professor considerar que o ensino deve ocorre de maneira a contemplar tal diversidade, trazendo 

para o processo educacional linguagens e metodologias mais próximas aos alunos, 

considerando o cotidiano e as histórias de cada indivíduo, proporcionando um ensino que possa 

despertar nos alunos as reflexões capazes de desenvolver uma compreensão crítica, libertadora 

e autônoma acerca das espacialidades urbanas vivenciadas. Shulman (2005) destaca que o 

professor deve conduzir o processo de mediação didática de modo a não desenvolver saberes 

estritamente técnicos, mas que “é necessário um entendimento apropriado da base de 

conhecimentos, para o ensino das diferentes vertentes e complexidades do processo 

pedagógico, tornando-o mais próximo do dia-a-dia do aluno” (p. 27). 

Entendemos que uma renovação técnica, através do uso de linguagens e metodologias 

próximas às cotidianidades dos alunos, pode permitir uma melhor apreensão dos conteúdos 

geográficos mediados pelo professor em sala de aula, articulando as experiências didáticas, o 

conhecimento científico e a vivência dos jovens escolares.  

Ocorre que conforme salientam Anastasiou e Alves (2006), os professores tendem a 

ensinar seus alunos utilizando as mesmas linguagens e metodologias com as quais foram 

ensinados, ou seja, em geral nos professores reproduzem em sua prática didática a forma como 

aprenderam nas disciplinas durante sua formação. Inevitavelmente, deste choque entre gerações 

surge uma tensão em sala de aula uma vez que a utilização das linguagens e metodologias 

tradicionais pode não ser eficazes para a educação nos dias atuais. 

Os alunos que hoje frequentam a escola, além de trazerem histórias, vivências, 

motivações e necessidades próprias; são criados em num meio em que a tecnologia e suas 

linguagens são, muitas vezes, comuns. Um olhar mais atento aos fatos de nosso dia a dia nos 

revela crianças e jovens já habituados aos recursos tecnológicos atuais. A partir disso surge a 

seguinte questão: será que as metodologias e linguagens tradicionais são capazes de alcançar 

estes alunos e despertar seu interesse e motivação? Assim, ensinar Geografia sem considerar o 

aluno como sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem, desconsiderando as suas 

motivações, não reconhecendo a importância de seu cotidiano, suas histórias e experiências, 
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poderá criar um ensino repleto de tecnicismos e desconectado da realidade. Acerca deste tipo 

de ensino, Anastasiou e Alves (2006, p. 68) indagam 

 

[…] os alunos, a cada ano que passa chegam trazendo novas experiencias em sua 

história de vida, pode-se atuar na “formatação” da aula utilizando os mesmos métodos 

que chegaram com o descobrimento do Brasil e seguem propostos na Ratio 

Stadiorum, de 1599? 

 

Assim, diante do panorama social educacional e tecnológico vivido na atualidade, as 

autoras ressaltam que neste contexto, ao construir seu trabalho docente, o professor se vê frente 

à necessidade e o desafio de organizar e operacionalizar seu trabalho, criando um ambiente 

educacional, onde devem se inserir novas estratégias de ensino (ANASTASIOU e ALVES, 

2006, p. 68). 

Desta forma, acreditamos que o contexto em que se desenvolve o processo ensino-

aprendizagem, o professor necessita considerar durante o planejamento das aulas questões 

como: I – quais conteúdos serão ministrados; II – quais serão os sujeitos do processo ensino-

aprendizagem; III – quais as metodologias e linguagens serão utilizadas. Todas essas reflexões 

devem ser ponderadas para desenvolver nos alunos uma educação crítica e que proporcione um 

pensamento autônomo, libertador e cidadão. 

Destarte, a utilização de linguagens e metodologias para além das tradicionais pode 

desempenhar papel importante para a educação atual. 

Neste sentido, o ensino dos conteúdos de Geografia deve trazer sentido e contribuir de 

forma ativa na construção do conhecimento e desenvolvimento do jovem escolar, pois 

conforme lembra Cavalcanti (2012, p. 42) “é a construção do conhecimento pelo aluno, para 

que as ações estejam voltadas à eficácia do ponto de vista dos resultados no conhecimento e no 

desenvolvimento do aluno”. Deste modo, é importante que o processo de ensino-aprendizagem 

seja estruturado numa relação ativa, instigando-o ao desejo do aluno a construir o 

conhecimento. 

Portanto, a construção dos saberes geográficos não pode se limitar somente ao 

conhecimento construído no ensino formal. Em seu dia a dia, desde a infância, o aluno está em 

contato com saberes do cotidiano e saberes geográficos, como a variação entre dias e noites, a 

sazonalidade das chuvas, elementos e fatores climáticos e alterações ambientais, dentre outros 

saberes culturalmente materializados.  
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Nesta perspectiva, Cavalcanti (2012 p.45) compreende a escola como,  

 

Um lugar de encontro de culturas e de saberes científicos cotidianos, ainda que o seu 

trabalho tenha como referência os saberes científicos. A escola lida como culturas, 

seja no interior da sala de aula, seja nos demais espaços escolares... Na escola, 

portanto, o ensino de diferentes matérias escolares, a metodologia e os procedimentos 

devem ser pensados em razão da cultura do aluno, da cultura escolar e do saber 

sistematizado e em razão, ainda da cultura escolar. 

 

À luz disso, o ensino da Geografia na Educação Básica deve considerar o encontro dos 

vários saberes no processo ensino-aprendizagem, devendo o professor realizar as mediações 

nas quais ocorrerá o diálogo e o confronto das diferentes culturas e conhecimentos cotidianos 

dos alunos. Uma vez que os saberes geográficos não se limitam aos acadêmicos, estes 

conhecimentos, como nos destaca Cavalcanti (2012, p. 45), “se formam a partir de 

espacialidades cotidianas, em um mundo vivido e construído para a produção de espaços 

geográficos mais amplos”. Portanto, ao construir saberes do cotidiano, o aluno também constrói 

saberes geográficos. A prática diária dos alunos é, por portanto, prática espacial, construída 

também dentro dos conhecimentos do cotidiano. 

Isto posto, entendemos ser de fundamental importância para o processo de ensino-

aprendizagem considerar as linguagens e os processos cognitivos envolvidos em sua formação 

durante o processo de mediação didática. 

 

1.2 - OS JOVENS ESCOLARES E AS LINGUAGENS DO COTIDIANO 

 

“O aluno é sujeito ativo, com histórias de vida, com 

conhecimentos anteriores, com desejos e necessidades 

que ocupam sua cabeça, seu pensamento.” 

CAVALCANTI, CHAVEIRO, MENDES, 2015, p. 13-
17 

 

Os alunos que chegam à educação básica de hoje, além de seu anseios, motivações e 

histórias, trazem uma quantidade extremamente grande de informações e saberes, uma vez que 

estes já estão habituados ao fluxo rápido de informações trazidas pela internet e ,neste contexto, 

em que o jovem, desde a primeira infância, estabelece seu contato com a tecnologia, é que se 

desenvolve o processo de ensino-aprendizagem.  
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No entanto, a diferença entre o processo de formação do professor e o cotidiano do 

aluno, pode ocasionar tensões durante o processo educacional, já que professores tendem a 

reproduzir em suas aulas a forma com que foram ensinados durante sua formação inicial e os 

alunos, acostumados à rapidez do fluxo de informações, podem não se sentir motivados às aulas 

planejadas somente com linguagens e metodologias tradicionais. 

Shulman (2005, p. 206), destacou que, para que a prática docente se desenvolva de 

maneira em que promova a mediação adequada entre aluno e professor que os conhecimentos 

do docente abranjam dimensões do conhecimento com as do conteúdo, pedagógicos em geral, 

do currículo, conhecimentos pedagógicos de sua ciência específica, dos alunos e suas 

características, dos contextos educacionais e dos propósitos e valores históricos e filosóficos da 

educação. 

Sendo assim, corroborando o que fora ensinado pelo educador estadunidense, 

ressaltamos a importância de, durante o planejamento das aulas, o professor considerar quais 

serão os conteúdos, quem serão os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem e por fim, 

considerar quais as melhores linguagens e metodologias a serem utilizadas durante o processo. 

No que diz respeito às linguagens e metodologias, acreditamos ser importante também 

que o professor considere quais as linguagens utilizadas pelos jovens em seu cotidiano. Para 

tal, analisaremos como as linguagens, enquanto elementos socioculturais, se inserem nas 

cotidianidades vividas, a partir das perspectivas de Bakhtin (2009) e Vygotsky (2001; 2002). 

Os estudos de Mikhail M. Bakhtin (1895-1975) são considerados inovadores uma vez 

que o autor apresenta em sua obra ‘Marxismo e filosofia da linguagem’ (2009) a necessidade 

de uma abordagem marxista acerca da filosofia da linguagem, “compreendendo a linguística a 

partir de um método sociológico uma vez que as relações entre a língua e a linguagem se 

desenvolvem a partir de relações dialéticas e sociais” (2009, p.13).  

Portanto, o autor se torna o primeiro a apresentar a análise linguística em uma 

perspectiva marxista, e ao contrário dos outros teóricos de seu tempo que priorizavam a análise 

linguística na perspectiva sincrônica e abstrata desprezando as manifestações linguísticas como 

a fala, por exemplo, Bakhtin valoriza a fala e a enunciação, devido sua natureza social e não 

individual (2009, p.14).  

Para o autor, “a comunicação verbal (fala), inseparável das outras formas de 

comunicação, implica conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação ou mesmo 
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resistência a hierarquia, utilização da língua pela classe dominante para reforçar seu poder” 

(BAKHTIN, 2009, p.14). Para o autor, a enunciação é 

 

uma réplica do diálogo social, é a unidade de base da língua, trata-se de discurso 

interior (diálogo consigo mesmo) ou exterior. Ela é de natureza social, portanto 

ideológica. Ela não existe fora de um contexto social, já que cada locutor tem um 

“horizonte social [...] a língua é determinada pela ideologia, portanto o pensamento, 

a “atividade mental”, que são condicionados pela linguagem, são modelados pela 

ideologia. (Idem 2009, p.16). 

 

A enunciação é, assim, de natureza social. Portanto, se a língua, a linguagem e a 

enunciação são influenciadas pelo meio social e pelas ideologias, a filosofia marxista da 

linguagem deve colocar como base de sua estrutura a enunciação como realidade da língua e 

como estrutura socioideológica (BAKHTIN, 2009, p.16). 

Bakhtin define a língua como a expressão das relações de lutas sociais, veiculando e 

sofrendo o efeito desta luta, servindo, ao mesmo tempo, de instrumento e de material. Ele 

entende também a língua como um “fluxo ininterrupto de atos de fala, onde nada permanece 

estável, nada conserva sua identidade” (BAKHTIN, 2009, p. 79). Sendo assim, a construção da 

língua é um ato socioideológico contínuo no qual a “língua é um todo em si mesma e um 

princípio de classificação. A partir do momento em que lhe atribuímos o maior destaque entre 

os fatos da linguagem, introduzimos uma ordem natural num conjunto que não se presta a 

nenhuma classificação” (BAKHTIN ,2009, p. 88), segundo o qual 

 

A língua não se transmite, ela dura e perdura sob a forma de um processo evolutivo 

continuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, eles penetram na 

corrente da comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulham nesta 

corrente é que sua consciência desperta e começa a operar. (Id.2009, p.111). 

 

Para o autor, a língua, no seu uso prático é inseparável de seu conteúdo ideológico ou 

relativo à vida. Bakhtin (2009) considera a linguagem como conjunto dos contextos possíveis 

de uso de cada forma particular a língua. Portanto, pertencem a um domínio social, no qual  

 

Tomada como um todo, a linguagem é multiforme e heteróclita, participando de 

diversos domínios, tanto o físico, quanto do fisiológico e do psíquico, ela pertence 

ainda ao domínio individual e ao domínio social, ela não se deixa classificar em 

nenhuma categoria dos fatos humanos, porque não se sabe como isolar sua unidade. 

(Id.., p. 88) 
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Bakhtin ainda afirma que a análise linguística, ao contrário dos outros teóricos de seu 

tempo, deve acontecer em uma perspectiva diacrônica, uma vez que está “estudará as relações 

que unem termos sucessivos não percebidos por uma mesma consciência, e que se substituem 

uns aos outros” (Id., 2009, p.88). Entende também que a compreensão linguística se confunde 

com uma tomada de posição ativa acerca do que é dito e compreendido (Ibid.2009, p. 102). 

Ainda nos chama a atenção para o fato de que língua e linguagem recebem grande 

influência das atividades mentais centradas na vida cotidiana, o que designou de ideologias do 

cotidiano, que são constitutivas da arte, da moral, do direito, dentre outras manifestações 

socioideológicas, assentadas sobre a vida cotidiana. 

As ideologias do cotidiano constituem o domínio da palavra interior e exterior 

desordenadas e não fixadas num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos de 

consciência. Considerando a natureza sociológica da estrutura da expressão e da atividade 

mental, podemos dizer que a ideologia do cotidiano corresponde, no essencial, àquilo que se 

designa na literatura marxista sob o nome de “psicologia social” (Id. 2009, p. 123) 

Deste modo, língua e linguagem estabelecem vínculos com consciência 

contemporânea do indivíduo, devendo ser interpretadas dentro dos contextos dos indivíduos, 

pois “em cada época de sua existência histórica língua e linguagem estabelecem contatos 

estreitos com a ideologia cambiante do cotidiano” (Id.2009, p. 123). As ideologias do cotidiano 

devem ser interpretadas em determinada época. Ao pensar as ideologias do cotidiano, é preciso 

distinguir os vários níveis determinados pela escala social, que servem para medir as atividades 

mentais e as expressões, e pelas forças sociais em relação às quais eles devem diretamente se 

orientar (Ibid.2009, p. 123-124). 

Sobre este a necessidade de considerar que as formas de comunicação evoluem a todo 

tempo, também consideramos importante trazer à baila as contribuições de Lev S. Vygotsky 

quando afirma que as formações psicológicas que levam a construção do pensamento e da 

linguagem devem ser analisadas considerando as relações do cotidiano quando afirma que, 

 

De igual maneira a análise dessa modalidade, se aplicada a formações psicológicas 
integrais, também não é análise capaz de nos elucidar toda a diversidade concreta, 

toda a especificidade daquelas relações entre palavra e pensamento que encontramos 

nas observações cotidianas quando acompanhamos o desenvolvimento do 

pensamento. (VYGOTSKY, 2001, p. 06) 
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Assim, para Vygotsky, as relações sociais, ideológicas e cotidianas devem ser 

consideradas durante a mediação didática, já que língua, linguagem e pensamento são 

construções sociais. 

Vygotsky ainda nos lembra que “a linguagem como que coadunava as funções da 

comunicação e do pensamento, mas essas funções estão de tal forma interligadas que a sua 

presença na linguagem condicionava a maneira como transcorria a sua evolução e como as duas 

se unificam estruturalmente” (2001, p. 11). De acordo com Vygotsky, a função primordial da 

linguagem é a comunicação e que esta é antes de tudo, um meio de comunicação social, de 

enunciação e compreensão. Portanto, o significado dos pensamentos e das palavras é uma das 

funções essenciais da linguagem. 

Para Vygotsky (2002, p. 36) a “linguagem desempenha um papel que se encontra longe 

de ser secundário, temos a teoria metafísica segundo a qual a personalidade gera a linguagem a 

partir dos fins para que tende a sua própria natureza essencial”. O autor ainda considera que a 

aquisição das linguagens não depende unicamente da visão, mas primordialmente de operações 

intelectuais. Segundo seus estudos, “os processos que desenvolvem a formação da linguagem 

são os mesmos que envolvem a formação dos signos, ou seja, as atividades de contagem, e 

memorização mnemônica” (VYGOTSKY, 2002, p. 50-51). Para demonstrar a relação entre 

pensamento e linguagem, e explicar as operações que os produzem, o autor afirmou que, 

 

Esquematicamente, podemos imaginar o pensamento e a linguagem como dois 
círculos que se intersectam-se. Nas regiões sobrepostas, o pensamento e a linguagem 

coincidem, produzindo assim o que se chama pensamento verbal. O pensamento 

verbal, porém, não engloba de maneira nenhuma todas as formas de pensamento ou 

todas as formas de linguagem. Há uma vasta área de pensamento que não apresenta 

nenhuma relação direta com a linguagem. O pensamento manifestado na utilização de 

utensílios encontra-se incluído nesta área, tal como acontece com o pensamento 

prático em geral. (VYGOTSKY, 2002, p.51) 

 

Compreendidos os processos mentais que levam à formação do pensamento e da 

linguagem, na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural e da Sociologia da Linguagem, 

inferimos que o meio social em que vivem os jovens escolares tem grande importância na 

construção de suas formas de comunicação.  

A análise feita por Bakhtin sobre a forma que língua e linguagem são construídas ao 

longo do tempo, e que ambas são construções socioideológicas perenes. Portanto, durante a 

mediação didática, o professor deve atentar-se ao fato que assim como o conhecimento é 
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construído a todo momento, as formas de comunicação também são construídas e se modificam 

a todo momento. 

Os estudos de Vygotsky apontam que a linguagem tem papel central na formação 

social do indivíduo, chamando atenção também para o fato de que ambos são formados a partir 

das relações cotidianas em que vive o indivíduo. Ressalta também que as operações mentais 

responsáveis pela formação do pensamento e da linguagem se interseccionam para a formação 

do pensamento verbal. 

Portanto, tendo por base a Sociologia da Linguagem e a perspectiva Histórico-

Cultural, ao planejar suas aulas o professor deve lembrar que língua e linguagem, enquanto 

manifestações ideológicas da vida em sociedade, se modificam e aperfeiçoam ao longo do 

tempo, como parte de um processo próprio de aprimoramento e evolução das relações sociais.  

Também é importante salientar que nem sempre as linguagens com as quais o 

professor teve sua formação inicial podem ser eficazes no processo de ensino-aprendizagem de 

alunos habituados desde a infância com linguagens audiovisuais e um fluxo de informações 

extremamente rápido, o que torna ainda mais indispensável ao professor o conhecimento sobre 

os sujeitos do processo ensino-aprendizagem, sobre os quais, lembramos a pesquisa 

desenvolvida por Cavalcanti (2015) em que se estabeleceu o perfil dos jovens escolares da 

cidade de Goiânia. Neste estudo, a pesquisadora demonstrou que os jovens escolares que 

frequentam escolas na região Central de Goiânia têm relações diferentes com a cidade, 

desenvolvendo experiências de vivência e pertencimento distintas daqueles jovens que 

cotidianamente vivem nas regiões periféricas.  

A pesquisa realizada pela autora revelou que grande parte dos alunos da Rede de 

Ensino Básico da cidade de Goiânia possui entre 14 e 17 anos de idade, compondo um grupo 

extremamente heterogêneo de alunos que pertence a diferentes classes sociais e que mantém 

relações diversas com o espaço urbano em que vive. 

Segundo Cavalcanti (2015), estes jovens dividem seu tempo entre atividades escolares 

e as atividades cotidianas, circulando pela cidade e nela usufruindo de seus momentos de lazer, 

dividindo ainda suas rotinas entre a escola, a vida familiar, igreja e o lazer. 

A autora também destacou a importância do professor conhecer seus alunos, como um 

dos componentes da relação educacional, além de enfatizar a necessidade do domínio dos 

conteúdos a serem ensinados. Para Cavalcanti (2015), a educação na perspectiva da Teoria 
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Histórico-Cultural deve ser construída por um sujeito ativo em sua relação com o mundo, em 

que  

 

O aluno é sujeito ativo, com histórias de vida, com conhecimentos anteriores, com 

desejos e necessidades que ocupam sua cabeça, seu pensamento. É esse aluno, com 

toda sua corporeidade, com suas práticas, com suas emoções e sua cognição, que está 

presente (ou, de outro modo, ausente) no processo de conhecimento a ser 

desencadeado. A mediação a ser feita pelo professor depende do conhecimento que 
ele tem do seu aluno, portanto, seu trabalho pode ter mais efetividade se esse aspecto 

for considerado. (CAVALCANTI, apud CAVALCANTI, CHAVEIRO, MENDES, 

2015, p. 13-17.) 

 

Sobre as funcionalidades da escola atual no processo de ensino-aprendizagem, Callai 

(2010, p.19) destaca que, diante dos desafios do ensino na atualidade a “escola está inoperante, 

sem condições de dar respostas educativas, pois funciona com os moldes tradicionais”. 

Ademais, surge, também a questão de ter que concorrer com os mais variados meios 

tecnológicos e de circulação de informações.  

Desta maneira, devemos entender que a escola tradicional pode não ser totalmente 

capaz de atender os anseios dos alunos de modo pleno, para que tenham acesso ao 

conhecimento e ao entendimento do mundo. A autora nos chama a atenção para a necessidade 

de motivar os alunos para que estes mostrem interesse e entusiasmo com os conteúdos a 

aprender.  

Na Geografia tal processo motivacional pode ser realizado, conforme ensina a autora 

“com temas e assuntos da atualidade, na discussão de problemas contemporâneos, na 

elaboração de projetos, na valorização do saber do aluno, na proposição de atividades vaiadas, 

dentre outras ações” (Callai, 2010, p. 27).  

As ideias apresentadas por Callai (2010, p. 27) caminham na mesma direção dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que 

nos indicam conteúdos e eixos temáticos que devem ser considerados como suporte teórico e 

ponto de partida para o trabalho docente em sala de aula. Por exemplo, os PCN destacam, 

 

A Geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do mundo; o estudo 

da natureza e sua importância para o homem; o campo e a cidade como formações 

socioespaciais; a cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do 

mundo; a evolução das tecnologias e das novas territorialidades em redes; um só 

mundo e muitos cenários geográficos; a modernização. Modo de vida e problemática 

ambiental. (BRASIL, 1998, p. 41) 
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Desta forma, temos um grande desafio na questão da motivação do aluno em 

apresentar temas elementos que possam despertar o interesse no processo de aprendizagem, 

criando elementos de discussão que envolvam as cotidianidades do educando.  

Questões metodológicas podem ser expressas por meio de diferentes linguagens de 

ensino e devem ser vistas como alternativa para instigar no aluno a motivação necessária para 

a aprendizagem. Deste modo torna-se necessário também que o aluno tenha uma relação ativa, 

instigando-o ao desejo de construir o conhecimento durante o processo ensino-aprendizagem. 

Sobre este assunto, Callai (2010, p.19) lembrou que “a escola de debate diante da 

necessidade de encontrar caminhos que permitam fazer a formação que seja condizente com a 

vida humana”. Sendo assim, o conhecimento produzido e acessível aos jovens deve ir além das 

informações sou aportes teóricos e metodológicos para entender o mundo em que se vive, e no 

qual o aluno se torna sujeito de sua própria vida, reconhecendo que os conhecimentos se 

constroem para toda a vida e cotidiano, para além dos conteúdos escolares. 

Corroborando essa ideia, para Cavalcanti (2012, p. 12-13) “o trabalho da educação 

geográfica na escola consiste em levar as pessoas, os cidadãos, a uma consciência da 

espacialidade das coisas, dos fenômenos que elas vivenciam diretamente ou não, como parte da 

história social”.  

Desta forma, a Geografia escolar se apresenta como um dos mais importantes e 

significativos instrumentos para refletir o mundo em que vivemos. Como afirma Callai (2010 

p. 16), 

 

A finalidade da educação geográfica é contribuir na construção de um pensamento 

geográfico, quer dizer, desenvolver modos de pensar a dimensão espacial. Não é, 

portanto, simplesmente passar conteúdos disponibilizados em forma de informações 

como tem sido ainda tendência no entendimento da Geografia tradicional. 

 

Portanto, aprender Geografia é desenvolver nos estudantes os processos mentais para 

que possam compreender as espacialidades em que vivem e dos quais resultam diversos fatores 

e sujeitos com voz, força e participação nos processos de construção do espaço. 

A respeito da importância do ensino de Geografia, temos possibilidade de analisar na 

BNCC que, 
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Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica: 
desenvolver o pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para 

representar e interpretar o mundo em permanente transformação e relacionando 

componentes da sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar a 

apropriação de conceitos para o domínio do conhecimento fatual (com destaque para 

os acontecimentos que podem ser observados e localizados no tempo e no espaço) e 

para o exercício da cidadania. (BRASIL, 2019, p. 358) 

 

Para Silva (2014, p. 102) “a escola e o Ensino de Geografia necessitam ter, como metas 

prioritárias, o estudo e o conhecimento da cidade para facilitar o seu desvendamento e estimular 

uma maior participação popular e a presença objetiva das pessoas na cidade.” 

Conforme Callai (2013, p.51), a história dos lugares e das pessoas que neles vivem e 

que vão construindo a cidade, pode-se reconhecer a paisagem com a vida que ela tem em sua 

história e não somente o presente. 

A cidade é, portanto, dinâmica e objeto de construção frequente no qual a autora nos 

chama a atenção que, 

 

Os movimentos que vão acontecendo, tem explicações e motivos que os justificam e 

devem ser considerados. Para isso, é necessário buscar os elementos que constroem 

essa história, que podem ser recolhidas em documentos, em histórias de pessoas mais 
antigas, em mapas e em especial na motivação que gera a fixação da população nesse 

lugar. A paisagem da cidade mostra assim os processos que foram acontecendo e 

como as pessoas que ali vivem foram se organizando para produzir as suas vidas e 

construir o seu espaço. (Idem, p.51), 

 

Sobre as cidades, Silva (2014, p. 103) compreende que 

 

a cidade é o lugar tanto do divertimento como da contestação, da vida privada e da 

vida pública, em que o cotidiano se consolida nas múltiplas relações produzidas dia-

a-dia. Nessa efervescência do viver urbano, a cidadania é uma possibilidade a ser 

construída diuturnamente pela sociedade. O conhecimento da cidade é um 

instrumento vital na luta pela cidadania e na constituição desta. Em vista dessa 

constatação, torna-se evidente que a escola pode ter um papel fundamental na 

formação de conceitos para se viver na cidade e muitos agentes dela podem ser 

parceiros nessa batalha (sindicatos, igreja, associações). As várias disciplinas, entre 

elas, a Geografia escolar, têm muito a contribuir para o efetivo exercício da cidadania. 

 

Portanto, buscar informações em outras linguagens, como músicas, poesias e filmes, 

também se constituem como importantes metodologias na mediação do conhecimento. 

Todavia, para melhor operacionalizar o uso dessas estratégias de ensino na prática docente, 
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conforme afirmaram Anastasiou e Alves (2006, p.73), o professor tende a iniciar seus trabalhos 

por meio de aulas expositivas e dialogadas que “constitui uma superação da aula expositivas 

tradicional”, uma vez que esta acontece em parceria com os alunos.  

Ademais, essa metodologia de ensino acaba por criar, segundo as autoras, uma certa 

zona de conforto porque a maioria das aulas ministradas durante sua formação universitária 

ocorreu por meio do uso desta metodologia, o que leva o professor a reproduzir em sua prática 

profissional o modo como se deram seus estudos.  

A este respeito, as autoras nos destacam que 

 

Quando o professor é desafiado a atuar numa nova visão em relação ao processo de 

ensino e de aprendizagem, poderá encontrar dificuldades, até mesmo pessoais, de se 

colocar numa diferenciada ação docente. Geralmente, essa dificuldade se inicia pela 

própria necessidade de ruptura com esse repasse tradicional. (ANASTASIOU e 

ALVES, 2006, p.71) 

 

Entretanto, ante aos desafios da prática docente nos dias de hoje é indispensável que 

se transponham as metodologias tradicionais no processo de ensino-aprendizagem, já que estas 

podem não ser plenamente capazes de contemplar os desafios encontrados na escola atual, 

escolhendo estratégias e linguagens que mobilizem o conhecimento por meio da realização de 

diversas operações mentais. Anastasiou e Alves (2006, p. 69) reconhecem,  

 

Que o professor deve ser um verdadeiro estrategista, o que justifica a adoção do termo 

estratégia, no sentido de estudar, selecionar, organizar e propor as melhores 

ferramentas facilitadoras para que os estudantes se apropriem do conhecimento. 

 

As autoras ainda asseveram que procedimentos diferentes exigirão estratégias e 

linguagens diferentes de ação procedimental. Sobre o assunto, advertem finalmente que,  

 

Visando à consecução de objetivos, portanto, há de ter clareza sobre aonde se pretende 

chegar naquele momento com o processo de ensinagem. Por isso, os objetivos que o 

norteiam devem estar claros para os sujeitos envolvidos – professores e alunos – e 

estar presentes no contrato didático, registrado no Programa de Aprendizagem 

correspondente ao módulo, fase, curso, etc... (Idem, 2006, p.70) 
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Portanto, conforme os ensinamentos de Shulman (2005, p. 206) o professor deve ter o 

domínio tanto do conteúdo didáticos a ser tratado em sala de aula, quanto das melhores 

estratégias e linguagens aplicáveis em sua prática docente. 

 

1.3. O ENSINO DE GEOGRAFIA E O CINEMA: UMA POTENCIALIDADE METODOLÓGICA? 

 

“A arte não é um espelho para refletir o mundo, mas 

um martelo para forjá-lo.”  

MAIAKOVSKI, Vladimir 

 

Após refletirmos sobre a necessidade de o professor planejar suas aulas considerando 

linguagens e metodologias para além daquelas tradicionalmente utilizadas nas aulas e 

considerar a potencialidade de linguagens próximas ao cotidiano dos alunos, passamos a 

ponderar qual seria a linguagem, dentre aquelas cotidianamente utilizadas pelos jovens, a que 

melhor poderia ser aproveitada durante as aulas de Geografia.  

Sobre o assunto, lembramos as palavras de Bento (2015, p.178) quando afirmou que, 

durante o processo de mediação didática, além de considerar as motivações dos alunos, o 

professor deve também compreender os processos cognitivos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, pois 

 

É necessário, assim, compreender os desejos e as necessidades que o aluno traz para 

a escola, sabendo que cada um se insere no ambiente escolar por motivos e 

necessidades distintos; por isso a importância de se inserirem na prática aspectos de 

orientação psicológica, para entender melhor como funciona a mente do aluno, como 

se dá o desenvolvimento do comportamento humano. (BENTO, 2015, p. 178) 

 

Neste mesmo contexto podemos destacar as ideias de Libâneo (2011, p. 203) pois 

“duas tarefas essenciais precisam ser assumidas pelo professor ao planejar o ensino para a 

formação de ações mentais: a análise do conteúdo e os motivos dos alunos”.  

Desta forma, a utilização de linguagens próximas ao cotidiano dos jovens pode 

aumentar o número de operações mentais envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando uma maior apreensão dos conteúdos escolares e, também contribuindo para a 

formação cidadã, autônoma e libertadora dos jovens, uma vez que, consideramos que o 

exercício pleno da cidadania vêm a partir da consciência de direitos e deveres. 
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Assim, partimos do princípio que a utilização das linguagens audiovisuais, como no 

caso da linguagem cinematográfica, mobilizam um grande número processos mentais no jovem 

durante a mediação didática, por apresentarem elementos da cotidianidade, mas por também 

apresentarem elementos espaciais que podem ser de grande importância na compreensão de 

conceitos e na construção dos conhecimentos geográficos. 

As produções e reproduções, construções e reconstruções que ocorrem no espaço 

fílmico, além de serem espaciais podem demonstrar ao jovem conceitos e categorias 

geográficas (como por exemplo, paisagem, lugar, região, território e redes), trazendo elementos 

dinâmicos e visuais para a o processo ensino-aprendizagem que podem, também, tornar-se 

motivações para os alunos durante as aulas e que junto aos seus conhecimentos cotidianos, os 

conteúdos geográficos e a mediação do professor, despertem sua consciência cidadã, e sobre 

isto, Bento (2015, p.179) ainda nos lembra que estes processos trazem ritmos, novas formas de 

aprender, além de dar significado às coisas.  

Em outra análise Moraes (2010, p. 99) nos destaca que para que ocorra a aprendizagem 

“é necessário que o conteúdo a ser estudado seja significativo e possuir sentido próprio”. Assim 

a aprendizagem significativa, segundo a autora, vem com a incorporação dos conceitos por 

parte do aluno de uma forma não mecânica e de possibilitá-lo “manusear” o conceito, ou seja, 

aplicá-lo a diferentes situações (Idem. p. 100).  

No processo de aprendizagem significativa, o professor também tem papel de 

destaque, uma vez que “por parte do professor, aprendizagem significativa tem o sentido de 

trabalhar em sala de aula com dados que não levem à generalização das informações 

apresentadas e, também, organiza procedimentos que levem em conta o conhecimento prévio 

dos alunos (MORAES, 2010, p. 100). 

Desta forma, uma aprendizagem significativa, poderá ser capaz de despertar a 

cidadania e a autonomia nos jovens escolares. Para tanto, o processo ensino-aprendizagem nesta 

perspectiva terá que ser planejado de modo a apresentar de maneira não arbitrária novos 

elementos, linguagens e metodologias, sendo somada à “cultura geográfica do aluno com as 

Geografias do cotidiano, resultando em processos de significação e ampliação da cultura e dos 

saberes do aluno” (CAVALCANTI, 2010, p.72). 

Ademais, para que a aprendizagem ocorra de modo mais potente, Ascenção e Valadão 

(2014, p. 4) salientam que “deve ser possível ao aluno transitar entre as escalas, contemplando 
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a escala do local e também escalas globais, a fim que reflita sobre semelhanças e diferenças” 

dos fenômenos geográficos vivenciados, proporcionando seu protagonismo e a tomada de 

consciência sobre seu papel na sociedade. 

Assim, ao planejar suas aulas o professor precisa considerar dispositivos didáticos, 

metodologias e linguagens que dinamizem o ensino, permitindo aos jovens compreender os 

processos de formação espacial, analisando-os em diferentes dimensões e em diferentes escalas. 

Sobre esta necessidade, Barbosa (apud PORTUGAL e SOUZA, 2013, p.104) lembram 

 

Nossa vida cotidiana é cada vez mais invadida por uma profusão de imagens. A 

televisão que assalta as nossas casas, a propaganda comercial que invade as ruas e 

mais recentemente o computador que gera uma nova segregação de convivência (de 

linguagens e tempo-espaço), espalham imagens visuais nas mais diferentes escalas e 

nos transferem uma sensação permanente de esvaziamento da realidade pela ficção 

representacional. 

 

Os jovens escolares atuais são tão imersos em uma sociedade em ambientes onde o 

fluxo de imagens é cada vez mais constante e rápido. Desta forma, trazer estas linguagens para 

o contexto educacional pode auxiliar tanto na formação dos conceitos espaciais quanto em uma 

perspectiva de formação cidadã e autônoma. 

Acerca do uso de linguagens audiovisuais, Cavalcanti (2005, p. 85) nos destaca 

 

A cultura produzida neste mundo de tecnologias é repleta de informações geográficas. 

Os filmes, os desenhos, as charges, as fotografias, os slides, os anúncios de 

publicidade, os CD-ROMs, as músicas, os poemas representam frequentemente e das 

formas mais variadas, o mundo, os lugares dos mundos, os fenômenos geográficos e 

as paisagens  

 

No mesmo sentido, Cousin (apud PORTUGAL e SOUZA, 2013, p.105) nos contribui 

com este debate pois 

  

[…] a utilização de diferentes linguagens (cinema, poemas, charges, histórias em 

quadrinhos, músicas, literatura, lendas, pinturas, gravuras, mapas gráficos, fitas de 

vídeo DVD, fotografias, textos jornalísticos, produções televisivas) visa aproximar o 

Ensino de Geografia do cotidiano, auxiliando na compreensão da produção do espaço, 

bem como na crítica a ele. 

 

Destarte, a utilização da linguagem cinematográfica, durante as aulas de Geografia 

pode ser uma metodologia capaz de mobilizar operações mentais, saberes e conceitos que 
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podem auxiliar na formação cidadã dos jovens escolares, pois os filmes estão repletos de 

elementos culturais, visuais e espaciais, uma vez que este tipo de linguagem pode ajudar a 

entender os processos de construção da paisagem e sua compreensão, em especial no que diz 

respeito, sobre o espaço das cidades. 

O espaço fílmico se desenvolve sempre em determinado espaço e em um dado 

contexto, criando, recriando, construindo e reconstruindo realidades que, por meio da mediação 

do professor, podem trazer conteúdos geográficos, e a comparação entre os espaço representado 

no filme e a realidade cotidiana pode auxiliar na compreensão do espaço vivido.  

Sobre o assunto, Pontuschka (apud PORTUGAL e SOUZA, 2013, p.107) afirmou “o 

filme tem importância porque pode servir de mediação para o desenvolvimento das noções de 

tempo e de espaço na abordagem dos problemas sociais, econômicos e políticos”. 

Portanto, a linguagem cinematográfica, por sua capacidade de criação, recriação, 

construção e reconstrução de diferentes realidades espaciais pode ser uma metodologia de 

grande alcance no ensino de Geografia. Para Neves (2013, p. 268),  

 

Os elementos imagéticos se tornaram cada vez mais presentes nos processos de 

comunicação, acumulação e interpretação das condições concretas e cotidianas de 

existência, tanto dos indivíduos quanto do sistema como um todo, o que gerou 

pressões sobre as diversas áreas do saber cientifico no sentido de buscar melhor 

compreender o papel e a lógica de elaboração e divulgação das imagens. Dessa forma, 

destacou-se para a Geografia, a necessidade de melhor compreender o papel da 

imagem na configuração e leitura das relações socioespaciais estabelecidas. 

 

Assim sendo, por meio da mediação didática do professor e a partir de uma análise 

crítica do espaço fílmico, podemos construir um rico caminho para a interpretação dos 

fenômenos espaciais. 

Além da influência das imagens na sociedade, as relações cotidianas, nas quais estão 

inseridos os jovens escolares, se caracterizam pela simultaneidade, entre as relações espaço-

temporais, no qual os fenômenos se organizam de maneira não linear. Assim sendo, a 

linguagem cinematográfica pela capacidade de construir uma reprodução do espaço real, que 

se intersecciona com diversas partes do espaço vivido. Neste sentido, Neves (2013, p. 269-270) 

afirmou 

A espacialidade construída em uma obra fílmica, também denominada de “espaço 

fílmico”, não é apenas um quadro, da mesma forma que as imagens não são apenas 

representações bidimensionais da ação, mas sim, um espaço vivido, dotado de uma 
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geograficidade própria e estritamente atrelada ao conteúdo e às personagens que nele 

se desenvolvem. 

 

O filme recria, a sua maneira, novas formas de observar e vivenciar os espaços reais 

vivenciados, explorando-o de maneira a atribuir sentido à narrativa cinematográfica, e neste 

ponto é que podemos estabelecer a intersecção entre a Geografia e o cinema. Sobre este assunto 

Neves (2013, p.271) assevera 

 

Então há uma relação entre a dimensão espacial na qual os personagens de um filme 

agem (os locais por onde transcorre a narrativa), com os lugares geográficos “além-

filme” (lugares cartograficamente existentes e localizáveis, mas que não são 

apresentados na tela do cinema). 

 

Portanto, o sentido geográfico surge quando determinado espaço reconstruído em 

uma narrativa cinematográfica é representado em função das relações e desejos dos grupos 

humanos que produzem suas relações neste lugar, a partir de suas imagens e memórias.  

 

O cinema não deve se alimentar dessa espacialidade “real” com o intuito de garantir 

o seu funcionamento e verossimilhança, mas usufruir e submeter essa espacialidade à 

suas recriações e subverter suas dinâmicas e continuidades, tornando-as novas e 

múltiplas. (Idem, 2013, p.278) 

 

Por conseguinte, o uso da linguagem cinematográfica no ensino de Geografia, em 

especial no conteúdo de cidades, permite apreender uma série de elementos particulares, 

relacionados à obra que se torna objeto de uma interpretação. 

A partir desta análise crítica, conseguiremos compreender o espaço e lhe atribuir 

significados, uma vez que o cinema rompe os limites da realidade, criando ou recriando uma 

nova forma de articular os elementos que compõe nosso cotidiano, em diversas escalas de 

tempo e espaço. 

Portanto, o uso do cinema nas atividades escolares busca romper, conforme Neves 

(2013, p.281) com o “formalismo burocrático das instituições de ensino” aproximando o espaço 

reproduzido do espaço vivenciado, já que para o autor 

 

A principal questão está em como elaborar um discurso geográfico que esteja 

sintonizado com o cotidiano dos estudantes, partindo das experiencias espaciais 

cotidianas como forma de engendrar referencias mais pertinentes de ler e interpretar 
a “realidade”. As imagens não exemplificam, mas complementam o conteúdo teórico 
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apreendido estabelecendo uma ponte entre o lido e o vivido e representado. (Ibid., 

2013, p.282) 

 

Assim, o uso da linguagem cinematográfica em conjunto com os saberes geográficos 

pode contribuir para uma nova forma de abordar os conteúdos a serem tratados durante a 

mediação didática, como o trabalho com o conteúdo de cidades, por exemplo, permitindo ir 

além dos formalismos, comuns nas práticas docentes, visto que ciência e arte devem se 

interseccionar, permitindo novas formas análise espacial e temporal, rompendo as formas 

mnemônicas com que as pedagogias tradicionais tratam os conteúdos. Neves (2013, p.283) nos 

lembrou 

 

As imagens fílmicas viabilizam a narração de experiencias concretamente vividas nos 

mais diversos lugares, ao estabelecer, por meio do observador, o resgate, via memória 

de um tempo passado para o presente espacial. O cinema, ao narrar acontecimentos 

enquanto imagem do mundo estabelece a possibilidade de falar ao homem no seu 

presente espacial e temporal, sendo nestas condições que se dá a construção da 

existência humana. 

 

Desta forma, a interação entre a ciência e arte contribui para a formação dos 

estudantes a partir das experiências cotidianas, concretamente vivenciadas pelos indivíduos, 

possibilitando também como ensinou Neves (2013, p. 282) para uma “alfabetização geográfica 

a partir das experiências concretas que cada pessoa vivencia”, uma vez que as imagens 

cinematográficas possibilitam um maior respaldo, aceitação e significação quando organizadas 

e contextualizadas com o conteúdo geográfico. 

Em nossa pesquisa, indicamos a utilização de filmes que acreditamos apresentar 

grande potencial geográfico pois os filmes podem possibilitar uma leitura espacial das 

representações do espaço fílmico. No entanto, chamamos a atenção que, para que a linguagem 

cinematográfica possa ser utilizada como metodologia de Ensino de Geografia requer detalhado 

planejamento para possibilitar o aprendizado dos jovens e que também possa-lhes despertar a 

cidadania e uma formação cidadã autônoma e libertadora, conforme nos destaca Libâneo (2008, 

p.40) 

 

A educação deve assegurar a todos a formação cultural e cientifica para a vida pessoal, 

profissional e cidadã, possibilitando ao educando uma relação autônoma, critica e 

construtiva com a cultura em suas várias manifestações, e esta formação crítica 

democrática e totalizadora acontece por mediação de um professor atuando em um 

ambiente escolar que favoreça esse aprendizado 
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Desta forma, tendo como objetivo promover uma educação que possibilite o 

desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico e libertador, a Geografia Escolar e a 

utilização de múltiplas linguagens e metodologias durante o processo de ensino-aprendizagem 

podem apresentar grande potencialidade no contexto de uma educação verdadeiramente 

libertadora. 

É nesta perspectiva que vemos a significativa contribuição da linguagem 

cinematográfica para o ensino de Geografia, e por isso, consideramos importante compreender 

o surgimento do cinema e os processos que o tornaram uma linguagem potente na representação 

e na construção do imaginário das cidades ideais. 

 

2 - GEOGRAFIA, CINEMA E CIDADE: CONHECIMENTO, LINGUAGEM E CONTEÚDO NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

“O cinema substitui nosso olhar por um mundo mais em 
harmonia com nossos desejos." 

BAZIN, André  

 

Desde a antiguidade, quando os primeiros grupos humanos começaram a desenvolver 

técnicas de comunicação e linguagens, o homem busca, de alguma maneira, representar sua 

vida cotidiana. As pinturas nas cavernas encontradas em Altamira, na Espanha, por exemplo, 

já retratavam o cotidiano dos habitantes da região há 11.000 anos a.C. 

O aperfeiçoamento das linguagens então levou os grupos humanos desenvolveram 

formas de representar os fatos da vida cotidiana, demonstrando a sua forma de organização 

social, cultural, espacial bem como sua relação com a natureza.  

O teatro grego da antiguidade também retratava o dia a dia, a religiosidade e as relações 

sociais decorrentes da vida nas Pólis antigas. A Odisseia e a Ilíada, ambas transformadas em 

filmes nos séculos XX e XXI, ainda continuam sedo os relatos históricos mais valiosos sobre a 

vida na Grécia antiga.  

A arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a poesia, a dança sempre foram 

linguagens utilizadas para representar a cotidianidade dos diversos grupos humanos, e, após o 

surgimento das cidades, há cerca de 5.000 anos A.C, como ensinado por Munford (2004, p.11), 
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passaram também a retratar a vida urbana. Nesta época, o “Wayang”, teatro feito com sombras, 

em Java, já demonstrava a vida e o cotidiano nas ilhas Indonésias. 

A vida nas cidades proporcionou a apropriação das linguagens por seus habitantes, 

desta forma, as sociedades puderam eternizar a como viviam através das diversas manifestações 

linguísticas. 

A construção de templos e prédios públicos, os afrescos, adornos e esculturas que 

enfeitavam os edifícios antigos, as pinturas, as antigas estórias, poesias as canções e os 

espetáculos teatrais eram linguagens que demonstravam histórias da vida cotidiana, fatos que 

podem servir como ponto de partida para a mediação didática. 

Ao considerarmos as linguagens utilizadas no ensino, bem como as linguagens que os 

jovens desenvolvem a partir da sua vida e suas experiências com as cidades, percebemos o 

surgimento de metodologias potentes a serem utilizadas em sala de aula, pois os jovens,  

 

em suas práticas diárias, usam seus corpos e a cidade, ocupando-os, apropriando-se 

deles e produzindo neles suas marcas. Sendo assim, participam das práticas espaciais 

formadoras de territórios, de múltiplas territorialidades. Na formação e na manutenção 

desses territórios, os jovens fazem suas marcas, “modelando” suas paisagens, reais e 

imaginárias. (CAVALCANTI, 2011, p. 8) 

 

No processo ensino-aprendizagem, as estórias contadas e os fatos do dia a dia podem 

contribuir para despertar nos jovens escolares saberes que proporcionem a compreensão e 

formação de conceitos capazes de trazer a apreensão dos fenômenos do cotidiano e dos 

conteúdos escolares. Para Cavalcanti (2011, p. 5) “A compreensão da complexidade do espaço 

urbano pelas pessoas a partir da contribuição da Geografia, conforme apontado, encaminha o 

raciocínio para o ensino e seus objetivos”.  

Por conseguinte, as linguagens do cotidiano podem trazer para a mediação didática 

metodologias e temas capazes de proporcionar a formação de conceitos e a compreensão dos 

fenômenos vividos no cotidiano dos alunos. 

Então, durante a mediação, o professor necessita considerar  

 

o local, visando propiciar a construção pelo aluno de um quadro de referências mais 

geral que lhe permita fazer análises críticas. No conjunto de temas que ajudam a 
Geografia a mediar um conceito de cidade para a vida cotidiana devem estar incluídos 

aqueles que se referem aos meios de socialização dos alunos e que representem sua 

Geografia vivida, como cultura juvenil, linguagem e suas expressões, seus espaços de 
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consumo, lazer, mercado, imagens, sons, ritmos, tecnologia, trabalho, códigos, 

lugares multiculturais, tempo e espaço dos sujeitos jovens adolescentes, construindo 

e estabelecendo práticas socioespaciais.( Idem, 2011, p. 5) 

 

Assim, as linguagens, e o cotidiano dos jovens pode constituir meio potente a ser 

utilizado no ensino e na apreensão dos conteúdos geográficos na escola, ademais, de acordo 

com os ensinamentos de Silva (2014, p.104) “o processo educacional acompanha toda a vida, 

seria interessante que essa aprendizagem pudesse ocorrer, em determinados momentos e 

lugares da cidade, por meio de encontro cordial de pessoas de diversas faixas etárias, diferentes 

condições sociais e culturais”. 

Portanto, considerando o cinema como linguagem presente no cotidiano dos jovens 

escolares, entendemos ser necessário compreender seu processo de surgimento e 

desenvolvimento assim como forma que linguagem cinematográfica pode contribuir como 

linguagem potente para formação dos conceitos, na formação do pensamento geográfico e na 

apreensão dos conteúdos escolares. 

 

2.1. CINEMA: ORIGEM E CONTEXTOS: 

 

O imaginário é a prática mágica espontânea da mente 

que sonha. 

MORIN, Edgar 2014, p.100. 

 

No séc. XIX, quando os irmãos Lumière começaram a desenvolver seu cinematógrafo, 

iniciou o desenvolvimento daquela que Ricciotto Canudo2, primeiro teórico do filme, assim 

fora designado por Morin, (2014, p.23) denominou de “Sétima Arte”, uma linguagem capaz de 

gerar sonhos e emoções para além da realidade (MORIN, 2014, p.25). Até o desenvolvimento 

da máquina dos irmãos Lumière aos filmes por streaming, um longo e quase secular caminho 

foi percorrido.  

Sobre este assunto, Edgar Morin (2014, p. 27) destaca que “a invenção do cinema 

resulta de uma longa série de trabalhos científicos e da atração que o homem sempre sentiu 

 
2 In La Naissance d'un sixième art. Essai sur le cinématographe, apud MORIN, Edgar. O cinema ou o homem 

imaginário: Ensaio de antropologia Sociológica. São Paulo: É realizações Editora, 2014. P. 23; 69 
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pelos espetáculos de sombra e luz”. O autor descreve este longo percurso, iniciado a partir de 

1829, quando 

 

Joseph Plateau fixa o Sol de verão por 25 segundos. Ficaria cego, mas no entretempo, 

um brinquedo, um simples brinquedo nasceu, o praxinoscópio. [...] Curioso de gênio, 

que se tornaria um potentado industrial, desenvolve, entre outros achados, o 

kinetógrafo[...] durante todo o século XIX, improvisadores e cientistas trocaram as 

invenções que experimentavam e, a cada um desses vaivéns um aperfeiçoamento se 

implanta. O praxiscópio de Plateu se transformou em zootropo (Honer, 1834), em 
lanterna mágica animada de projeção em vela (Von Uchatus, 1853), desenho animado 

(praxinoscópio de Reynauld 1887, teatro óptico, 1889). Paralelamente, o brinquedo, 

associado as esse outro grade folguedo para gente adulta que é a fotografia, passando 

pela fantasia extravagante do bilionário Lelan Stanford, volta a se tornar instrumento 

de pesquisas. (revólver fotográfico de Jansen, 1876 cronógrafo de Marey 1882). 

(MORIN, 2014. P.25-27). 

 

Morin (2014, p. 27) afirma que a invenção do cinematógrafo foi derivada de estudos 

iniciados ainda na antiguidade por Arquimedes, ao analisar os efeitos da luz sobre sistemas de 

espelhos, e que os trabalhos de Alhazen e Martin Quigley sobre a anatomia do olho humano 

também foram de suma importância para a compreensão da forma como a luz age na formação 

de imagens no sistema nervoso humano, mesmo antes da invenção da máquina dos irmãos 

Lumière. 

Experimentos como os jogos de sombras do Wayang nas cavernas de Java, há 5.000 

anos A.C, os cultos dos mistérios gregos, que eram acompanhados de jogos de sombra e luz, 

influenciando até mesmo a origem do mito da caverna de Platão, as lanternas mágicas do Padre 

Kircher (1601-1682) e de Robertson (1763-1837) já aguçavam a curiosidade humana sobre a 

movimentação da luz e das sombras (Idem, 2014, p. 28-29). 

Quando nos referimos às origens do cinema moderno, devemos destacar as 

contribuições de Thomas Edison e dos irmãos Lumière. Edgar Morin afirma que a originalidade 

do cinematógrafo é relativa, pois Edison e Reynaud já havia animado fotografias e as projetado. 

Thomas Edison, inclusive, filmou atos considerados grandiosos, como concertos no Music-Hall 

e lutas de boxe, entretanto, a origem do cinema, está relacionada ao trabalho dos irmãos 

Lumière que em 1895 apresentaram sua máquina na Universidade. 

Em 1895, absolutamente fiel às coisas reais através da reprodução química e da 

projeção mecânica, verdadeira demonstração de óptica racional, e pareceu ter dissipado para 

sempre a magia de Wayang, as fantasias do Padre Kircher e os folguedos de Reynaud. O 

cinematógrafo foi entronizado na Universidade e saudado academicamente. (Idem, 2014, p. 28-

29) 
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Diferentemente de Edison, que se dedicou a fazer filmes sobre grandes concertos ou 

os atos grandiosos, para Morin a genialidade do trabalho dos irmãos Lumière consistiu em 

filmar os atos mais prosaicos e banais dos transeuntes assim como seus interesses. O cinema 

dos Lumière não se interessava pela grandiosidade ou suntuosidade, mas pelos atos da vida 

cotidiana nas cidades da França oitocentista. Eles compreenderam que o cinema deveria ser 

dirigido ao reflexo da realidade para que as pessoas pudessem antes de tudo, se maravilhar ao 

rever o que normalmente as encantavam, suas casas, seus próprios rostos e o cenário de sua 

vida cotidiana. Para os irmãos Lumière, 

 

A saída de uma fábrica, um trem na estação, coisas vistas inúmeras vezes, gastas e 

menosprezadas, atraíram as primeiras multidões. Isso quer dizer que o que atraiu as 

primeiras multidões não foi a saída da fábrica ou um trem na estação (bastava ir à 

estação ou a fábrica), mas a imagem do trem, uma imagem da saída da fábrica. Não 
era pelo real, mas por uma imagem do real que as pessoas se empurravam às portas 

do Salon Indien. Lumière havia sentido e explorado o encanto da imagem. (Idem, 

2014, p. 31) 

 

Desta forma, as pessoas se encantaram não pelo real, mas pela imagem que as 

conectava à realidade, uma vez que o cinema é a arte que transfigura o real, o cotidiano em 

imagens, lembranças que podem construir, reconstruir, diferentes realidades espaciais, desde as 

mais simples do cotidiano até a mais fantásticas formas de ficção e fantasia, uma vez que “a 

imagem cinematográfica mantém o contato com o real e também transfigura o real e até a magia 

(Idem, 2014, p.33). 

Sobre as imagens que compõem um filme, Machado (2009, p. 253), ao realizar uma 

imersão nos trabalhos de Deleuze, considera que  

 

As imagens - conjunto do que aparece - estão em movimento no sentido de que em 

vez de serem um suporte de ações e reações, identificam-se inteiramente com essas 
ações e reações, constituindo um mundo de variação universal. [...] Cada imagem age 

e reage a outras em todas suas faces e por todas as suas partes elementares. 

 

Partindo da premissa estabelecida por Deleuze, percebemos pontos de contato e 

também uma grande diferença entre linguagens artísticas, como a pintura e sua manifestação 

mais moderna, a fotografia e a linguagem cinematográfica. Em comum, entre elas, trazem 

lembranças, sensações, presenças e espacialidades vividas.  



 

45 

 

Ademais, cumprem a função e o papel determinante de estimular também reflexões 

sobre os momentos, lembranças, sensações, presenças ou ausências e as espacialidades que se 

construíram como consequência da vida e do cotidiano. No entanto, o cinema vai além. O filme 

também traz imagens que podem ser capazes de estimular reflexões sobre sensações, presenças 

e ausências.  

Mas como o filme, na compreensão de Deleuze (2004; 2018), é composto por imagens-

movimento e imagens-tempo que podem criar, recriar, ordenar, reordenar, construir e 

reconstruir diferentes realidades, espacialidades e contextos sócio-históricos, uma vez que as 

imagens-movimento e imagens-tempo podem proporcionar a percepção total, imediata e 

objetiva das espacialidades. 

Para Deleuze (2004) quando se relaciona a imagem-movimento com uma imagem 

espacial podemos ter uma imagem capaz de espacializar realidades vividas, revividas, criadas, 

recriadas, ordenadas, reordenadas construídas ou reconstruídas. 

Uma vez que as imagens para Deleuze são capazes de despertar a afetividade no 

espectador, este é tomado por um sentimento de afecção, que segundo Machado (2009, p. 357) 

“é o modo como o sujeito percebe, ou sente, é o que ocupa, no centro de indeterminação, o 

intervalo entre a percepção e a ação, sem preenche-lo”.  

Portanto, a afecção, na acepção de Deleuze (2004 p.144) é o que liga o espectador às 

espacialidades trazidas pelo filme já que os afetos são singularidade que entram em conjunção 

virtual, e constituem de cada vez uma entidade mais complexa. São pontos de fusão, de 

ebulição, de condensação, de coagulação etc. Assim, a afecção cria um sentimento de 

pertencimento do sujeito às realidades do filme. 

Para Deleuze (2004), o cinema é, portanto, um bloco de sensações, em imagens e sons 

que vibram e ressoam antes durante e depois das projeções, pois que foram e serão vida não 

somente para aos espectadores, mas para tudo aquilo que para o filme convergiu para o cinema. 

Sobre o assunto, cineasta francês André Bazin (1991, p. 24-25) 

 

O cinema vem a ser a consecução da objetividade fotográfica. O filme não se contenta 

mais em conservar para nós o objeto lacrado no instante, como no âmbar o corpo 

intacto dos insetos de uma era extinta, ele livra a arte barroca de sua catalepsia 

convulsiva. Pela primeira vez a imagem das coisas é também a imagem da duração 
delas. [...] A imagem mecânica ao opor à pintura uma concorrência que antiga, mais 

que semelhança barroca, a identidade do modelo, que por sua vez obrigou a se 

converter em seu próprio objeto. [...] a fotografia nos permite, por um lado, admirar 
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sua reprodução do original, que os nossos olhos não teriam sabido amar, e na pintura 

um puto objeto cuja referência à natureza já não é mais a sua razão de ser. 

 

Pelas características do cinema e dos filmes, Bazin demonstra a grande capacidade em 

exaltar possibilidades de compreensão do real e da demonstração do cotidiano, entendendo o 

cinema como uma linguagem (1991, p. 25). 

Gutfreind (2006, p. 5-6), ao analisar o trabalho de Morin, afirmou que  

 

O cinema é entendido como uma organização sociocultural que o organiza (aspecto 
não desenvolvido no livro pelo autor) o imaginário. Morin define o cinema como uma 

máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em 

consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o 

universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Assim, temos a dimensão 

subjetiva que faz nascer o imaginário. Essa dimensão se desenvolve em dois níveis: 

de um lado, essa subjetividade nos remete ao mundo vivido, fruto de uma elaboração 

mais ou menos pessoal e resultado da imaginação do criador, tornando-se perceptível 

na tela; daí o interesse pelo conteúdo do filme, apreendido por Morin como capaz de 

suscitar percepções relacionadas ao sonho; por outro lado, essa subjetividade 

caracteriza a relação estabelecida entre o espectador e o filme, sua compreensão de 

uma situação representada baseando-se nos seus conhecimentos, suas suposições e 

suas expectativas, disso decorre, o interesse pela estrutura da imagem fílmica e por 

sua capacidade em despertar emoções. 

 

A autora ainda identifica pontos de contato entre os trabalhos de Bazin e Morin, no 

qual aponta, 

 

Morin sofre uma grande influência das teorias desenvolvidas por André Bazin, que 

exalta a capacidade da fotografia de compreender diretamente o real. Já Morin insiste 

na dimensão de mediação entre a imagem e o homem, mas, da mesma forma que 

Bazin, Morin condiciona a realização de um filme ao contexto social, limitando, 

assim, a sua teoria ao fato de ter no real uma necessidade de suporte para o 

cinema.(GUTFREIND, 2006, p. 20026) 

 

Deste modo, partindo dos ensinamentos de Bazin (1991), Deleuze (2004; 2018), 

Gutfreind (2006) e Morin (2014) compreendemos que o cinema é, além de uma expressão 

artística, uma linguagem caracterizada por blocos de imagens em movimento, que seguindo um 

enredo, é capaz de criar, recriar, ordenar, reordenar, construir e reconstruir diferentes realidades 

e espacialidades presentes em diferentes contextos sócio-históricos e espaciais, que se liga ao 

espectador pela relação de identificação e afecção entre o sujeito e a realidade fílmica, sendo 

capaz de criar um sentimento de identidade e pertencimento entre o indivíduo, mobilizando 

conhecimentos sobre as espacialidades e os contextos sócio-históricos representados no filme. 
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O cinema possui grande potencial mobilizador de memórias e conhecimentos devido 

a sua capacidade de reconstruir realidades cotidianas que se interconectam as experiencias 

vivenciadas pelos jovens em seu dia a dia na cidade, que podem, por meio da mediação didática 

dos conteúdos, auxiliar no entendimento das complexas relações sociais, econômicas e culturais 

inerentes à vida urbana. 

Cinema e Geografia Escolar podem proporcionar aos jovens elementos que lhes 

possibilite compreender os fenômenos da vida cotidiana, assim como possibilitam a construção 

de saberes e conhecimentos geográficos torando-os agentes ativos na construção das 

espacialidades urbanas, pois “os jovens, ao circularem pela cidade, em grupos e mesmo 

individualmente, expressam e marcam, com seus comportamentos e práticas, suas próprias 

vidas e suas concepções dessa vida.” (CAVALCANTI, 2013, p.80). Ademais, a construção do 

espaço urbano proporciona ao jovem também a construção em si de noções de cidadania e 

pertencimento à cidade. 

 

2.2. O CINEMA E A REPRESENTAÇÃO DAS CIDADES 

 

“As cidades são como telas vivas de exposição, 

moldadas pela ocupação e uso dos espaços, pelos 

valores que são atribuídos, pelo público que os 

frequenta.” 

GOMES, Paulo Cesar da Costa, 2013, p. 316 

 

O cinema nasce a partir da representação do cotidiano das pessoas nas cidades, 

conforme lembrou Morin (2014). O que que mais encantava as pessoas era a possibilidade de 

verem representadas imagens daquilo que cotidianamente faziam: tomar um trem na estação, a 

saída do trabalho, uma mulher amamentando o filho em uma praça de Paris. Cenas de uma 

realidade comezinha e até mesmo banal, mas que transmutadas em imagens e projetadas para 

o público permitiam que as pessoas se identificassem com o que era representado e, até mesmo, 

permitia que as pessoas se reconhecessem nas películas apresentadas de forma solene nos salões 

parisienses do final do século XIX. 

De fato, como nos ensinou o Edgar Morin (2014) a genialidade dos Lumière foi levar 

ao grande público as cenas do cotidiano, contrariamente, Edison que em suas produções se 

preocupou com a suntuosidade dos concertos, das óperas ou da nobreza dos esportes da elite 

estadunidense. 
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A representação do comum, do corriqueiro, do banal feita pelos irmãos Lumière foi o 

que estimulou as pessoas a assistirem esses filmes, indivíduos estes que faziam coisas 

invariavelmente banais e corriqueiras no seu dia a dia. A possibilidade de identificação das 

pessoas com algo considerado mágico e até mesmo incompreensível por muitos, no final do 

século XIX, deu o corpo e a alma que o cinema necessitava para se tornar uma indústria de 

tamanho sucesso. 

Diferente da escultura, da pintura e da fotografia com suas representações estáticas da 

realidade, o cinema trouxe nuances da realidade, em forma de imagens-movimento e imagens-

tempo (DELEUZE, 2004; 2018) para próximo das pessoas. Conforme anunciou Morin, 

 

O filme cessa de ser uma fotografia animada para se fragmentar numa infinidade de 

fotografias animadas e heterogêneas: os planos. Ao mesmo tempo, ele se torna um 

sistema de fotografias animadas que adquiriu novas características temporais e 

espaciais. [...] Os filmes dilatam e desaceleram momentos intensos que marcam a vida 

real [...] as metamorfoses do tempo conduzem a metamorfoses do próprio universo do 

filme, que geralmente passam despercebidas (2014, p.78-79) 

 

O tempo e as espacialidades do filme, provocados pela movimentação das imagens 

levaram o espectador a alcançar lugares onde nunca esteve, mas com os quais pode se identificar 

pela afecção e pelo pertencimento.  

As imagens fílmicas podem também trazer a identificação com fatos, acontecimentos 

e conteúdos escolares, por exemplo. O indivíduo que assiste ao filme pode estar exposto a 

situações que o levem a novas interpretações das espacialidades vividas, em especial, nas 

espacialidades da vida urbana, uma vez que o cinema amplifica situações que se revelam em 

imagens na mente do indivíduo, devido à potência das imagens. 

Assim, o cinema que teve suas origens das representações do cotidiano das pessoas, 

também passou a ser a linguagem da representação urbana. Um exemplo disso pode ser as 

cidades industriais europeias do final do século XIX, que passaram, com a evolução do cinema, 

a ser o cenário de filmes ordenados pelo uso e pela apropriação de seus espaços e pelos valores 

atribuídos, tanto pelo público que a frequentava e utilizava dos espaços e equipamentos 

urbanos, como pelas forças produtivas que regiam as relações econômicas mundiais daquela 

época.  

Essas ideias se aproximam dos estudos de Arrais (2017, p. 64) em relação a 

representação dos espaços urbanos pelo cinema. Para o autor estas cidades “baniram a natureza 
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e onde o céu azul foi substituído por imagens lúgubres, alimentadas pela fumaça e pela poluição 

expelida pelas fábricas e minas de carvão”.  

Espaços que antes eram apenas o ponto de encontro ou de passagem das pessoas que 

viviam nas cidades, se tornaram valiosos espaços a partir da exibição reiterada de suas imagens, 

conforme podemos compreender dos ensinamentos Gomes (2013, p. 290). Este autor nos 

lembra que a arte na cidade nos leva a reconhecer que os espaços públicos não são concebidos 

como mero suportes. Segundo o autor,  

 

Compreender as cidades como telas vivas de exposição, moldadas pela ocupação e 

uso dos espaços, pelos valores que são atribuídos, pelo público que os frequenta. Essas 

telas interativas são os espaços da cidade e podem ser mais gerais ou mais particulares, 

mais amplas ou mais restritas mais abertas ou mais exclusivas, a cidade é produtora 

de imagens, um sujeito/objeto estético, a Cidade-Arte. (GOMES, 2013, p. 316) 

 

Sobre a formação dos espaços urbanos e sua representação, lembramos aqui dos 

ensinamentos de Lefebvre em que o autor afirmou que a filosofia cria o imaginário da cidade 

ideal, aquela idealizada pelo pensamento humano. Para o autor (LEFEBVRE, 2009, p 119) 

desde os tempos clássicos a filosofia tem por base social e fundamento teórico a cidade, que 

pensa a cidade, se esforça por determinar a imagem da cidade ideal. O autor entende que “a 

representação da ‘cidade ideal’ e das suas relações com o Universo não é entre os filósofos que 

se deve procurar essa imagem, e menos ainda na visão analítica que decupa a realidade urbana 

em frações, em setores, em relações, em correlações. São os autores de ficção científica que 

trazem essas imagens. Nos romances de ficção científica, foram consideradas todas as variantes 

possíveis e impossíveis da futura realidade urbana. (LEFEBVRE, 2009, p. 119) 

Podemos inferir do autor que a cidade ideal é aquela imaginada pela mente humana, 

como a Metropolis de Fritz Lang (1927), a Paris de Woody Allen em Meia noite em Paris 

(2011), a Los Angeles de Paul Haggis em Crash, no limite (2005), ou quem sabe a Goiânia de 

João Bennio em O azarento, um homem de sorte (1973). 

Em síntese, a cidade ideal ao qual se refere Lefebvre é aquela imaginada pelo 

pensamento humano e que encontra na arte sua máxima expressão e representação. Em nosso 

entender, a cidade ideal para o cinema é a roteirizada, onde todos os fenômenos urbanos e 

sociais ocorrem de maneira controlada e pensada previamente.  
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Acidade ideal é a cidade do filme, seja a Goiânia da década de 1970 ou a Nova York 

de 2012 em Os Vingadores. Em outras palavras, a cidade ideal é a cidade da representação 

fílmica. Sob este assunto, Morin (2014) ensinou que o espaço fílmico é um espaço do duplo, 

isto é, a cidade idealizada no filme é uma reprodução, uma série de imagens de uma cidade real. 

 

A imagem é o estrito reflexo da realidade, sua objetividade fica em contradição com 

a extravagância do imaginário. Mas ao mesmo tempo esse reflexo já é um “duplo”. A 

imagem já estabelecida pelas forças subjetivas que irão deslocá-la, deformá-la, 

projetá-la na fantasia e no sonho. O imaginário encanta a imagem porque esta já é 
uma encantadora por potencial. Ele prolifera nas imagens como seu câncer natural. 

Ele cristaliza e expande as necessidades humanas sempre em imagens. O imaginário 

é o lugar comum da imagem e da imaginação. [...] a imagem se exalta no imaginário 

e que o cinema desenvolve suas próprias forças em suas próprias técnicas e ficção. 

[...] O imaginário é a pratica mágica espontânea da mente que sonha. [...]A imagem 

objetiva, desse momento em diante, vai se apresentar à imagem do sonho – museu 

imaginário do nosso pensamento [...] a semelhança entre o universo do filme do 

universo do sonho foi frequentemente percebida e analisada. [...] os fabricantes dos 

filmes são pagos para sonhar seus sonhos e explorar seus devaneios. E todos nós, 

frequentadores do cinema, de forma obscura identificamos os filmes com nossos 

sonhos. (MORIN, 2014, p.100-101) 

 

À medida que o espectador tem contato com o espaço fílmico, com espaço idealizado, 

estabelecer relações entre a vida real e as situações reproduzidas no filme, uma vez que o 

cinema, em que o espaço ideal é repleto de encanto e magia exalta até mesmo as coisas mais 

simples do dia a dia, uma vez que o cinema tende a interligar o espectador no fluxo do filme e 

conectar o filme ao fluxo psíquico do espectador por meio da identificação e da afecção.  

Morin (2014, p.131) afirmou ainda que “a identificação com o semelhante tanto quanto 

com o estranho são ambas estimuladas pelo filme, e é esse segundo aspecto de distingue mais 

nitidamente as participações da vida real”  

O filme nos leva o tempo todo a conectar com os personagens e com as realidades 

espaciais. Todas as técnicas utilizadas no cinema levam a integrar o espectador às 

espacialidades e a ação do filme. As transformações no tempo e nas espacialidades, os 

movimentos de câmera e as mudanças constantes de enquadramento são sistematicamente 

pensadas de modo a estimular os vínculos afetivos do sujeito com o filme.  

O cinema abrange não apenas a dimensão das personagens, mas também as dimensões 

espaciais idealizadas e roteirizadas para execução do filme, estimulando as paixões e aventuras 

dos protagonistas, assim como os espaços onde estes desenvolvem suas histórias numa conexão 
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entre as personagens, o espaço fílmico e o espectador por meio da afetividade e do 

pertencimento. 

A representação da realidade vivida nas cidades e presente nos filmes pode levar o 

indivíduo a estabelecer relações entre o espaço ideal, roteirizado, filmado e exibido no filme 

aos fenômenos de sua vida cotidiana despertando processos mentais que podem estimular a 

compreensão das espacialidades vividas pela identificação e afecção com o espaço fílmico. Os 

processos fundamentais da percepção do espectador perpassam pela identificação das 

espacialidades fílmicas. 

Quando o indivíduo compreende os fenômenos representados no filme e os compara 

com aqueles de sua vida cotidiana podem iniciar reflexões que o leve à compreensão dos 

fenômenos e das espacialidades de seu cotidiano.  

Desta forma, a linguagem cinematográfica, por ser essencialmente ideogramática, 

pode, pela relação de afecção e pertencimento levar o indivíduo a compreender a realidade e as 

espacialidades vividas. 

A abstração simbólica da linguagem cinematográfica pode potencializar as sensações 

de identidade, afecção e pertencimento entre o sujeito e as espacialidades vividas em seu 

cotidiano na cidade. O filme possui grande carga simbólica e ideológica, exaltando as tensões 

vivenciadas tanto no filme quanto na vida diária, no ir e vir, e das relações dos indivíduos na 

vida urbana.  

A relação entre o cinema e o cotidiano se desenvolve a partir da abstração simbólica, 

da idealização e da compreensão da realidade. Sendo assim, o cinema se cristaliza como uma 

linguagem que pode representar tanto realidades idealizadas quanto as realidades do dia a dia. 

O processo de representação da realidade urbana pelo cinema também foi analisado 

por Deleuze (2004; 2018) e por Morin (2014), a partir dos quais inferimos que os processos de 

representação do filme são semelhantes aos da linguagem verbal, uma vez que, da mesma forma 

que as palavras, o cinema cria símbolos que se solidificam através da afetividade e do 

pertencimento. 

Para Morin (2104, p.208) 

 

No cinema os símbolos afirmam cada vez mais seu papel significativo e chegam a 

iniciar uma contextualização: não são mais qualidades adjetivas, mas quase ideias (a 
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ideia do tempo que passa, a ideia de imagem, a ideia do amor, assim como a ideia de 

lembrança) que aparecem ao mesmo tempo de uma autentica ontogênese. 

 

O autor avança ainda mais ao destacara que “o simbolismo é um complexo instável no 

qual a presença afetiva pode até se tornar mágica, no qual o significado intelectual pode até 

tomar um caráter puramente abstrato”. (MORIN, 2014, p. 209). 

O cinema, portanto, nos revela imagens que tendem a se constituir em instrumentos 

semelhantes às palavras. Assim, por suas qualidades afetivas, as imagens reproduzidas no filme 

podem desencadear processos de abstração, racionalização e internalização, que vêm contribuir 

para a constituição de conceitos e compreensão das espacialidades vivenciadas no cotidiano das 

cidades. 

À medida que nos identificamos com as imagens da tela, significamos as imagens do 

filme e as conferimos também identificações, relações, conexões e interconexões com a vida 

real. Essas ponderações apresentadas nos remetem às lições deixadas por Lefebvre onde 

asseverou que as cidades ideais perfilam ante nossos olhos pois 

 

Baseada na convergência estratégica entre a cidade ideal e a cidade real, a aliança 

prática cria uma centralidade exorbitante. Esse centro de decisão, como já se sabe, 

compreende todos os canais de informação ascendente e descendente, todos meios da 

formação cultural e científica. (LEFEBVRE, 2009, p. 120) 

 

Inconscientemente, o indivíduo se vê imerso em imagens fílmicas e ideais que 

desvelam as diversas tensões inerentes à construção e apropriação do espaço urbano. Lefebvre 

ainda adverte que nas grandes cidades poucas pessoas são verdadeiramente livres ou gozam do 

exercício pleno da cidadania, que a maior parte das pessoas são pressionadas de maneira 

racionalmente pensada pelas forças produtiva e os atores hegemônicos. Para ele, as pessoas 

levam sua vida cotidiana adstrita às exigências da concentração de poderes existentes. 

Tudo isto pode muito bem dispensar a ideologia da liberdade sob a capa da 

racionalidade, da organização, da programação pois “as massas vivem relativamente bem, a 

parte o fato de que sua vida cotidiana é telecomandada e que sobre ela pesa a ameaça 

permanente do desemprego que contribui para o terror latente e generalizado.” (LEFEBVRE, 

2009, p. 121)  
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Para o Lefebvre, as condições de produção e as pressões do capital e a divisão do 

trabalho determinam a forma como a cidade se organiza e se especializa. O movimento das 

imagens, a reprodução da realidade vivida e especializada nas cidades no filme podem auxiliar 

no indivíduo, pela afetividade, afecção e pertencimento a levar o indivíduo a perceber, 

compreender e significar a jogo de forças envolvido na construção, ordenação e apropriação do 

espaço urbano real.  

Portanto o cinema pode se tornar uma linguagem potente para que o indivíduo 

compreenda conceitos básicos na construção do espaço urbano, como estrutura, função, forma 

(LEFEBVRE, 2009) e processos (SANTOS, 1985) já que o filme é uma interação entre o espaço 

ideal e o vivido cotidianamente. 

 

2.3. A GEOGRAFIA ESCOLAR E O ENSINO DE CIDADES 

 

“A Geografia de cinema seriam os estudos e os 

encontros com a dimensão espacial na qual as 

personagens de um filme agem” 

OLIVEIRA JR, Wenceslao Machado de, 2006. 

 

Uma vez que compreendemos a forma com que o cinema constrói, reconstrói, cria, 

recria, organiza e reorganiza imagens de cidades idealizadas e roteirizadas, onde as personagens 

vivem histórias e constroem suas espacialidades, mobilizando a afecção e o pertencimento dos 

espectadores pela comparação entre o espaço fílmico, ideal, imaginário e o espaço vivido, 

aproximando as histórias fílmicas do cotidiano das pessoas, analisaremos a forma como essa 

linguagem pode ser utilizada pelo professor de Geografia durante as aulas ao ensinar os 

conteúdos de cidades. 

Nos dias atuais, muitos alunos crescem habituados ao uso de diferentes linguagens 

audiovisuais, e sendo a escola o local de encontro entre o cotidiano e os conhecimentos formais, 

definidos pelos currículos. Portanto, é necessário que o professor pense em diferentes recursos 

pedagógicos e linguagens que favoreçam a aprendizagem dos conceitos, temas e conteúdos da 

Geografia Escolar, considerando, durante a mediação didática, os conhecimentos e linguagens 

prévios dos alunos, permitindo sua participação ativa durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

Neste debate, Portugal e Souza (2013 p. 107) destacam 
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O cinema nas suas mais variadas expressões ajuda a compreender o papel da memória 
e dos diferentes imaginários geográficos na criação da imagem do lugar e na 

construção das paisagens, e, para nós geógrafos e professores de Geografia, o filme 

tem importância por que pode servir de mediação para o desenvolvimento das noções 

de tempo e de espaço e nas abordagens de problemas sociais, econômicos e políticos. 

 

Desta forma, o uso da linguagem cinematográfica durante o processo de ensino-

aprendizagem é justificável como forma de dinamizar a articulação entre os conteúdos didáticos 

e os conhecimentos do aluno, possibilitando um ensino mais significativo e dinâmico, uma vez 

que o cinema passou a desempenhar papel de destaque na vida cotidiana durante as últimas 

décadas, podendo ser linguagem potente no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando 

ao indivíduo reflexões que o levem a compreender os fenômenos da vida cotidiana, suas 

repercussões e espacialidades. Assim,  

 

O cinema, a seu turno, entra como coadjuvante no processo ensino-aprendizagem ao 

trazer imagens e movimentos para a sala de aula. De elemento lúdico, passou a 

didático, na medida em que, utilizado adequadamente junto com os conteúdos 

programáticos propicia ao aluno a capacidade de reflexão e o leva a fazer inferências. 

(MARTINS, 2013, p. 72) 

 

O cinema, portanto, é uma linguagem que pode despertar o raciocínio crítico, a 

reflexão e a compreensão das espacialidades vividas nas cidades, pela comparação entre o 

espaço fílmico e o espaço vivido pelo aluno. 

Ao viver, transitar, relacionar com as espacialidades urbanas, o aluno, mesmo que de 

maneira indireta, estará imerso em um campo de forças onde convivem os interesses políticos, 

econômicos e sociais dos diferentes atores da vida cotidiana nas cidades. 

A cidade, como esse campo de disputa de forças, mostra então que não há equilíbrio a 

distribuição e na atuação das forças motrizes que movimentam o cotidiano. Cada um dos atores, 

como personagens da vida comezinha, atua de acordo com seus interesses. No entanto é preciso 

lembrar que as forças que moldam o amalgama urbano, são muitas vezes definidas pelas 

pressões econômicas e políticas e não pelas demandas sociais.  

No contexto do ensino de Geografia, a cidade 

 

[...] seja como locus, conteúdo ou agente educativo, dispõe de temas que perpassam 

todas as fases do ensino básico e podem ser estudados praticamente em todas as 



 

55 

 

disciplinas escolares, embora requeiram um tratamento especial na Geografia. 

Portanto, a cidade possibilita trabalhos multidisciplinares e interdisciplinares e é um 

conteúdo essencial na formação da cidadania, porque um dos primeiros requisitos para 

sua consolidação é o conhecimento do lugar e o reconhecimento do seu direito de 

frequentar os lugares públicos da cidade e de interferir na sua construção.(SILVA, 

2014, p. 105) 

 

Ao se deparar com essa realidade, o adolescente pode se comportar de maneira passiva, 

aceitando as espacialidades da cidade como elas estão ou então se posicionar de maneira crítica 

e ativa, tomando o protagonismo que se exige em decorrência da vida nas cidades, exigindo 

para si seu direito à cidade, ao compreender as estruturas, funções e formas da cidade, bem 

como as necessidades sociais inerentes à vida urbana (LEFEBVRE, 2009), assim como os 

processos urbanos, analisados por Santos (1985) Para filósofo francês  

 

A reflexão urbanística propõe o estabelecimento ou a reconstituição de unidades 

sociais (localizadas) fortemente originais, particularizadas e centralizadas, cujas 

ligações e tensões restabeleceriam uma unidade urbana dotada de uma ordem interna 

complexa, não sem estrutura, mas com uma estrutura flexível e uma hierarquia. Mais 

precisamente ainda, a reflexão sociológica visa ao conhecimento e à reconstituição 

das capacidades integrativas do urbano, bem como as condições de participação 

prática. (LEFEBVRE, 2009, p. 112) 

 

Acerca dos processos, Santos (apud Oliveira, 2014, p. 612) afirmou 

 

[...] é preciso entender as formas-conteúdo da cidade a partir do movimento conjunto 

do todo e das partes na idade científica da técnica que a concebeu, envolvendo 

homens, firmas, instituições, meio ecológico e infraestruturas e, partindo dessa, 

propor/adotar uma nova receita de experiência humana nos centros urbanos para que 

o confeito ruim possa ser substituído ou melhorado. Nesse sentido, pensar o 

desenvolvimento urbano a partir de um olhar crítico e investigativo sobre a cidade e 

o processo de urbanização contemporânea, incluindo a crítica a exclusão, pobreza, 

violência na relação com os diferenciados tipos de segregação no currículo escolar, 

pode favorecer o exercício da cidadania. 

 

Assim, compreendemos que somente ao ter conhecimento de como agem as forças 

constitutivas das estruturas, funções, formas e processos da cidade é que o jovem pode se 

comportar de maneira ativa na construção e na reconstrução das espacialidades urbanas. Esses 

contextos para Carlos (2001, p. 84) são produzidos em função “das condições de reprodução 

do capital e das condições de reprodução da vida humana”, uma vez que o espaço urbano foi 

configurado em função das forças históricas, econômicas e políticas, expressando as 

contradições da vida em sociedade por meio da oposição entre riqueza e pobreza (Idem, 2001). 
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Assim, o jovem se depara com a imagem de um espaço urbano com o qual não se 

identifica, uma vez que não teve o protagonismo necessário para a construção das 

espacialidades vividas. 

As estruturas, funções e formas da cidade (LEFEBVRE, 2009, p.110) e os processos 

urbanos (SANTOS, 1985) neste caso, passam a não fazer sentido, já que não há compreensão 

e nem participação na construção dessas espacialidades. Carlos (2001, p. 83) afirma que  

 

O homem produz um mundo com o qual parece não se identificar. O espaço que ele 

produz no processo de reprodução de sua vida aparece como algo externo a ele. O 
espaço é produzido cada vez mais enquanto condição geral da produção e o Estado 

tem um papel fundamental para a reprodução do sistema e interfere produzindo 

infraestrutura e todo o aparato de acumulação do capital. 

 

Desta forma, o aluno tende a não se interessar ou atribuir significado pelos conteúdos 

que não compreende ou que considera demasiadamente distante do seu cotidiano. É neste 

contexto de aproximar a compreensão das espacialidades e dos fenômenos do dia a dia que a 

Geografia Escolar mostra seu potencial, enquanto disciplina capaz de proporcionar o 

desenvolvimento do pensamento crítico, cidadão e libertador. 

Em caminho semelhante, Silva (2014, p.104) ponderou que a  Geografia Escolar pode 

auxiliar a “resgatar os espaços públicos e torná-los acessíveis para todos os cidadãos, 

estimulando o desenvolvimento do espírito coletivo, solidário e o respeito mútuo, para que se 

possa alcançar uma convivência mais tranquila e fraterna na cidade”. 

Para nós a compreensão dos processos, estruturas, funções e formas (LEFEBVRE 

2009), e os processos nas cidades (SANTOS, 1985), são potencializados pela compreensão 

conteúdos escolares pode despertar no aluno o desejo de reivindicar seus direitos à cidade. 

Sobre isto, Harvey (2014, p.30) afirma 

 

Reivindicar o direito à cidade no sentido que aqui proponho equivale a reivindicar 

algum tipo de poder configurador sobre os processos de urbanização, sobre o modo 

como nossas cidades são feitas e refeitas, e pressupõe fazê-lo de maneira radical e 

fundamental. Desde que passaram a existir, as cidades surgiram da concentração 

geográfica e social de um excedente de produção. 

 

O autor (2014, p. 130) nos lembra ainda que “a cidade e o processo urbano que a produz, 

são, portanto, importantes esferas de luta política, social e de classes.” Dessa forma, o Ensino 

de Geografia é uma forma de garantir que os alunos alcancem o direito à cidade. 
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Para que o jovem escolar compreenda os processos conformadores das estruturas, 

funções, formas, conforme apresentado por Lefebvre (2009) e dos processos assim como 

introduzido por Milton Santos (1985) é necessário também que entenda que as cidades 

representam um intenso campo de disputas sociais e de luta de classes. Carlos (2001, p. 79) 

ensina que o “espaço urbano não se (re)produz sem conflitos e as contradições inerentes a uma 

luta de classes”. 

A pesquisadora ainda esclarece que as práticas da vida urbana não se reduzem apenas 

à produção econômica, mas reverberam também na vida social e no cotidiano de maneira geral. 

As contradições da vida nas cidades se manifestam em todos os aspectos do cotidiano, como 

por exemplo nos tempos de locomoção, no acesso a infraestrutura pública e aos equipamentos 

urbanos, no lazer, na segurança pública, no consumo e no comportamento das pessoas. 

Quando pensamos questões como a espacialização das moradias nas cidades, nos 

deparamos com questões como o os preços dos terrenos urbanos, no uso e ocupação da terra, 

no acesso e na disponibilidade de espaços urbanizáveis. 

Assim, consideramos importante deixar suficientemente claro para o jovem escolar 

que o desenvolvimento do sistema capitalista acirra cada vez mais tais questões, aprofundando 

as diferenças entre os indivíduos, em especial em países subdesenvolvidos como o Brasil.  

Assim, devemos esclarecer aos escolares que o espaço urbano é produzido através “das 

aspirações de uma sociedade de classes que fazem da cidade um campo de lutas onde os 

interesses e batalhas se resolvem pelo jogo político das forças sociais.”(CARLOS, 2001, p.81) 

Portanto, o meio urbano aparece como o reflexo das condições históricas e das disputas sociais 

e econômicas das sociedades. De acordo com Carlos (2001) as relações com o lugar são 

determinadas no cotidiano para além do convencional. 

O espaço é o lugar do encontro e o produto do próprio encontro. A autora também 

pondera que “para compreender as cidades é necessário pensá-las a partir de dois pontos de 

vista indissociáveis e contraditórios: pensar o entendimento da natureza da cidade, de analisa-

la a partir dos pontos de vista do cidadão de um lado e do capital do outro, enquanto unidade 

do diverso” (CARLOS, 2001, p. 73). 

Entender as cidades do ponto de vista do cidadão implica em despertar noções como 

consciência de classe e sentimento de pertencimento ao mundo em que se vive. Para Lefebvre 
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(2009, p. 113) “somente grupos, classes ou frações de classes sociais são capazes de iniciativas 

revolucionárias”. 

Portanto, para pensar a cidade sob a perspectiva cidadã, o jovem escolar, na 

compreensão do autor, deve ser capaz de exercer plenamente seus direitos e sua cidadania, 

contribuindo assim para interagir e modificar, caso seja necessário, as forças sociais e políticas 

responsáveis pelas estruturas, funções, formas e processos da cidade. Lefebvre ainda nos lembra 

que apenas ao despertar a consciência de classe é que  

 

Pode contribuir decisivamente para a reconstrução da centralidade destruída pela 

estratégia de segregação do espaço urbano e reencontrada na forma ameaçadora dos 

“centros de decisão”. Isto não quer dizer que a classe operária (ou os estudantes) fará 

sozinha a sociedade urbana, mas que sem ela, é possível. [...] Quando a classe operária 

(e os estudantes) se cala, quando ela não age e quando não pode realizar aquilo que a 
teoria define como “sendo sua “missão histórica” é então que faltam o “sujeito” e o 

“objeto”. (LEFEBVRE, 2009, p. 113) 

 

Destarte, dotar os jovens escolares de conhecimentos que possam levá-los a 

compreender os processos formativos do espaço urbano, é dotá-los também de saberes capazes 

de proporcionar profundas modificações no espaço urbano vivido, uma vez que “cada projeto 

de reforma urbana põe em questão as estruturas, as da sociedade existente, as das relações 

imediatas (individuais) e cotidianas, mas também as que se pretende impor através da via 

institucional, aquilo que resta da realidade urbana (LEFEBVRE, 2009, p. 113). Para o autor  

 

A estratégia de renovação urbana se torna necessariamente revolucionária, não pela 

força das coisas, mas contra as coisas estabelecidas. A estratégia urbana baseada na 

ciência da cidade tem necessidade de um suporte social e de forças políticas para se 

tornar atuante (Idem, 2009, p. 113) 

 

Assim, os jovens escolares podem exercer pressões que levem ao reconhecimento de 

seus direitos enquanto parte da sociedade urbana. Lefebvre (2009, p.117) nos ensina ainda que 

“o direito a cidade se afirmar como um apelo, como uma exigência”. Sendo assim,  

 

o direito a cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou retorno 

às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito a vida urbana 

transformada, renovada. [...] o que pressupõe uma teoria integral da cidade e da 

sociedade urbana que utilize os recursos da ciência e da arte, onde a classe operária (e 

os estudantes) se tornam agente, o portador ou o suporte social desta realização (Ibid., 

2009, p. 117-118) 
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Sobre o assunto, Silva (2014, p.110) lembra que o Ensino de Geografia auxilia os jovens 

escolares a “conhecer, usufruir os lugares da cidade fica acentuadamente determinado pelas 

condições socioeconômicas da população, pelo tempo disponível, pela acessibilidade, pelas 

informações e pela formação de cada um.”. 

 

Ainda a respeito do direito às cidades, Gehl (2014, p. 3) nos lembra que “uma das 

características comum de quase todas as cidades – independentemente da localização, economia 

e grau de desenvolvimento – é que as pessoas que ainda utilizam o espaço da cidade em grande 

número são cada vez mais maltratadas” e que “a tradicional função do espaço da cidade como 

local de encontro e fórum social para os moradores foi reduzida, ameaçada ou progressivamente 

descartada”. 

Segundo o arquiteto e urbanista dinamarquês, “é urgente reforçar a função social do 

espaço da cidade como local de encontro que contribui para os objetivos da sustentabilidade 

social e para uma sociedade democrática e aberta” (GEHL, 2014, p. 6).  

Desta forma, para que a função social da cidade seja alcançada, entendemos ser 

imprescindível que os cidadãos tenham a real dimensão de seus direitos, e, para tal, o ensino de 

cidades é indispensável. 

Por conseguinte, a vida nas cidades pressupõe mais do que mero exercício individual 

de liberdades, nos leva a concluir que perpassa pelas cotidianidades e pleno exercício de 

práticas sociais e culturais cidadãs.  

Portanto, o estudo das cidades e os conteúdos da Geografia Escolar proporcionarão 

aos escolares os saberes necessários para a formação de conceitos e de conhecimentos 

necessários à compreensão das espacialidades urbanas que para Silva (2014, p.110) se justifica 

pela “importância da escola, assim como de outros agentes da cidade para a mediação desse 

conhecimento, de modo que seja viabilizada uma educação preocupada com a cidadania, com 

o direito de utilizar, viver e conviver nos lugares da cidade”. 

Assim, os jovens escolares precisam ter em mente que a cidade não é um elemento 

estático, mas que suas espacialidades são dinâmicas, sendo modificadas a todo tempo, 

influenciando nos comportamentos dos seus habitantes. Ao entender estes fenômenos, o jovem 

compreenderá a forma como se espacializam os fenômenos, as infraestruturas e os 

equipamentos urbanos, tais quais as redes de transporte coletivo, saneamento básico, 
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telecomunicação, serviços médico-hospitalares, bancários, uso, parcelamento e apropriação do 

solo urbano. 

Para que todas estas operações sejam alcançadas durante o processo de ensino-

aprendizagem propusemos a utilização da linguagem cinematográfica, na qual, através da 

mediação didática, aluno e professor confrontarão das imagens da cidade idealizada e 

roteirizada no espaço fílmico com a cidade real, vivida no cotidiano dos alunos, onde estes 

desenvolvem suas cotidianidades. 

Ao comparar as imagens dessas duas realidades, professor e alunos podem estabelecer 

o contraponto em que se estabelecerá a mediação didática entre os conhecimentos do cotidiano 

e os saberes escolares, contribuindo para um processo de ensino-aprendizagem crítico, cidadão 

e autônomo, levando os escolares a questionamentos e reflexões sobre seu direito à cidade. 

Importantes também as análises de Oliveira Jr. (2016) sobre a questão da representação 

das cidades feitas através da linguagem cinematográfica e o ensino de Geografia na escola. 

Segundo o autor,  

 

Uma das maneiras mais instigantes e produtivas desse cinema é fazer emergir histórias 

ficcionais em estreita conexão com o vivido nos lugares, extraindo desse vivido não 

propriamente aquilo que ele é – o que faria o filme ser uma obra sobre o lugar –, mas 

aquilo que esse vivido pode vir a ser, fazendo-se filme uma obra com e pelo lugar 

(“pelo” significa “em intenção de” e não “em nome de”), onde devires antes não 

sensíveis ali podem vir a tornar-se sensíveis.. (OLIVEIRA JR., 2016, p. 69) 

 

O autor destaca também que, 

 

Os filmes sendo, então, mais um desses devires dos lugares onde o cinema aporta e se 

mistura, se (re)inventa sem se distinguir do que nele se movimenta, seja o vídeo, sejam 

as nuvens, seja a escrita, sejam as pessoas, seja a narrativa ou os intervalos não 

narrativos, sejam os significados ou as linhas de fuga, fazendo-se rizoma que se 

avizinha em novas conexões e derivas. (Idem 2016, p.67) 

 

A potencialidade da linguagem cinematográfica para ele se concretiza pelo fato de que 

os filmes despertam sensações, por meio de experiencias sensíveis, desencadeadas pela 

exposição de imagens em movimento que podem conectar o enredo à realidade vivenciada 

pelos escolares em seus cotidiano, contribuindo para mobilizar imagens, e práticas sociais, 

culturais e econômicas, despertando novas maneiras de relacionar com a cidade e suas 

espacialidades. Para o autor, “Geografia escolar, caberia perguntar: nesses encontros entre 
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escola e cinema, inventaremos outros modos de experimentar “ver e viver” o espaço através e 

junto com o cinema” (Ibid. 2016, p. 74) 

A linguagem cinematográfica para Pimentel (2011, p. 93) “se constitui por meio de 

um sistema de símbolos que permite a existência de códigos para representar e transferir 

imagens e saberes”.  

Esta linguagem age por meio das relações entre as imagens-movimento (DELEUZE, 

2004) e a interação do público como o espaço fílmico, trazendo ao espectador conexões com a 

realidade e despertando sensações de pertencimento ao espaço fílmico.  

De acordo com Pimentel (2011, p. 95), a linguagem do cinema possui grande 

possibilidade comunicativa ao introduzir os elementos imagéticos e movimento às realidades 

expostas no espaço fílmico. 

Segundo Oliveira Jr. a forma com que a cultura e a identidade dos estudantes de hoje 

contribuem na forma com que os jovens interagem com espaço urbano, uma vez que, nas 

práticas escolares para o autor,  

 

De um lado há a estabilidade dos significados das imagens nas práticas escolares (e 

mesmo científicas) na esfera (praticamente única) da representação (registro) da 
realidade espacial como superfície extensiva (no caso dos mapas) ou materialidade 

(áudio)visual (no caso das fotografias e filmes); do outro lado, há a mobilização, cada 

dia maior e mais diversificada, das imagens em outras práticas sociais pelos jovens 

escolares, sobretudo por meio dos celulares, sendo que nessas mobilizações as 

imagens tem tanto o sentido de registro-representação (como em fotos e vídeos feitos 

para registrar fatos vividos em locais comuns ou em locais pouco comuns para mostrar 

aos amigos como se dissessem: estive aqui) quanto o sentido de criação, ao atuarem 

sobre a imagem de inúmeras maneiras de modo a fazê-las escapar da estética do 

registro-representação e aproximar-se de uma “expressão pessoal” ou de um “objeto 

artístico” (como em fotos e vídeos postados no Instagram ou no Facebook). 

(OLIVEIRA JR 2016, p.74) 

 

Assim, as lutas sociais, e econômicas das classes existentes nas cidades provocam 

mudanças no comportamento e nas linguagens dos jovens em suas experiencias como as 

espacialidades urbanas, cabendo à escola e, também, à Geografia escolar possibilitar a criação 

de objetos e práticas espaciais que possibilitem o desenvolvimento de cidadãos críticos, 

comprometidos com a construção das espacialidades urbanas, que lhes possibilitem uma vida 

autônoma e o pleno exercício do direito do jovem à cidade. 

Neste sentido, Pimentel (2011, p.102) lembra que cabe ao educador fazer 

interferências que sirvam de incentivo para que o aluno descreva melhor as imagens e aprimore 
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sua capacidade de interpretação. Assim, para que a linguagem cinematográfica seja utilizada 

em toda sua potencialidade, o professor, durante o processo de ensino-aprendizagem deve 

estimular o aluno a realizar uma análise crítica tanto das imagens exibidas no filme quanto das 

espacialidades do cotidiano, sendo o mediador entre a realidade ideal do espaço fílmico e a  

realidade do dia a dia, contribuindo para que o jovem desenvolva um leitura crítica das imagens 

fílmicas e das imagens do cotidiano. 

A intersecção entre o cinema e a escola permite ao aluno, por meio do olhar crítico e 

da comparação atenta entre as imagens fílmicas e as imagens do cotidiano estabelecer pontos 

de contato entre a ficção e a realidade, contribuindo para o desenvolvimento de um raciocínio 

crítico, levando os jovens a pensar e repensar as espacialidades existentes no cotidiano das 

cidades, exigindo seu protagonismo na formação do espaço urbano e podendo experienciar uma 

vida urbana autônoma e participativa. 

O cinema, na acepção de Pimentel (2011, p.182) é complementar à atividade 

educacional na condição de poder ampliar de maneira qualitativa o olhar do jovem ao defrontá-

lo com os fenômenos e as espacialidades cotidianas, possibilitando operações mentais, por meio 

da capacidade de observação, problematização e sintetização dos fenômenos urbanos.  

O cinema, pode contribuir como metodologia por meio das interações entre o espaço 

fílmico e as relações sociais dos jovens em seu cotidiano, pelas trocas de informações e 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

O filme traz imagens carregadas de significações e ideologias, que podem despertar 

nos jovens uma nova maneira de interpretar e interagir com o espaço urbano, pois, “na 

experiência do cinema ocorre um paradoxo, o sujeito vai ao cinema para ver um filme, mas o 

filme é o olhar e desperta algo adormecido nele, algo além das significações que as palavras 

podem oferecer” (DROGUEETT, 2004, apud PIMENTEL, 2011, p.183).  

É no paradoxo ao qual se referiu o autor que o jovem pode se assentar a significação 

do mundo e das experiencias vividas na cidade, “entrelaçando a realidade sensível e a realidade 

fílmica, tornando-se mais consciente dos fenômenos e das espacialidades do cotidiano” 

(PIMENTEL, 2011, p.183). 

Portanto, o diálogo entre a linguagem cinematográfica e a Geografia que propomos 

perpassa no reconhecimento do cinema enquanto fonte de conhecimento, que, por meio da 

mediação do professor, e de práticas escolares permite o desenvolvimento de práticas 
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educacionais que estimulem a emancipação intelectual, a independência, o pensamento crítico 

e que levem os jovens a reivindicar seu direito na construção das espacialidades urbanas, por 

meio da problematização e da reflexão dos acontecimentos de seu dia a dia.  

O cinema é, deste modo, uma linguagem lúdica que pode auxiliar o jovem na 

compreensão dos fenômenos do cotidiano nas cidades, estimulando seu desejo em aprofundar 

seus conhecimentos sobre as práticas sociais e espaciais inerentes à vida urbana, por meio de 

imagens que mostrem a construção, reconstrução, organização e reorganização do espaço 

urbano, uma vez que “com o cinema, por meio dos efeitos que provoca, o adolescente pode 

reconhecer, na medida em que for capaz de observar a si mesmo, novas oportunidades e desejos 

de alterar suas condutas” (PIMENTEL, 2011, p.183). 

O filme não reproduz apenas histórias idealizadas e roteirizadas, traz também 

espacialidades, fenômeno e tensões sociais que, em muitas situações, podem se aproximar do 

cotidiano dos jovens, significando sua forma de viver, sentir e interagir com o cotidiano.  

Sobre o assunto, Castellar nos ensina que a análise do cotidiano é metodologia potente 

para o ensino de Geografia, pois permite a transformação dos fenômenos vividos em conceitos 

que vão permitir ao jovem escolar “perceber as relações sociais existente nele” (2006, p. 99). 

Para a autora, a falta de compreensão conceitual acaba se refletindo em uma prática pedagógica 

tradicional, ou seja, uma ação didática em sala de aula que não avança do ponto de vista da 

construção conceitual, apenas reforça a memorização de informação. (Idem., p.100). 

Neste sentido, os conteúdos de Geografia escolar podem dotar os jovens escolares de 

saberes capazes de proporcionar a apreensão dos fenômenos cotidianos, bem como 

compreender as relações sociais vividas nas cidades, através do desenvolvimento do raciocínio 

geográfico, pois possibilitam compreender o espaço construído, a ordenação territorial dos 

fenômenos bem como a escala social de análise (CASTELLAR, 2006, p. 106). 

Assim, a linguagem cinematográfica demonstra potencial mobilizador dos conceitos e 

dos conteúdos geográficos pois “ajuda os jovens a compreenderem sua vida e seu mundo, 

levando os jovens a refletirem sobre seu cotidiano, suas práticas rotineiras, suas percepções e 

valores” (CAVALCANTI, 2013, p. 82). 

Ao refletirem sobre o cotidiano e suas práticas rotineiras, o jovem passará a 

compreender a cidade como 
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[...] um produto e como condição da vida social, expressando a dinâmica das relações 

sociais dos agentes sociais, na qual predomina a dimensão econômica, mas não se 

reduz a ela. Essa dinâmica da produção do espaço urbano permite entender melhor a 

cidade, sua caracterização como mercadoria, subjugada ao mundo produtivo. A 

subjugação, no entanto, não é completa, pois o movimento social é contraditório, 

conflitivo, fazendo com que a realidade vá adquirindo contornos resultantes dessa 

contradição. (CAVALCANTI, 2013, p. 77). 

 

Ademais, conforme a autora, (Idem, 2013, p. 77). “a cidade é lugar de culturas; 

cidadania como o exercício do direito a ter direitos (e a ter deveres), que cria direitos no 

cotidiano, na prática da vida coletiva e pública; espaço público, como elemento para a prática 

da gestão urbana democrática e participativa, que favorece o exercício da cidadania.” 

Desta forma, a Geografia Escolar cumpre importante papel em proporcionar ao jovem 

instrumentos relevantes para que este possa compreender a complexidade das relações sociais, 

econômicas, tensões e lutas de classes inerentes à construção do espaço urbano. 

Portanto, a intersecção entre as imagens fílmicas, o espaço cotidiano e os conteúdos 

geográficos podem levar os jovens a ressignificar sua relação com a cidade, estimulando um 

olhar crítico, contribuindo assim para o desenvolvimento de noções plenas de cidadania. Neste 

sentido, construímos e aplicamos proposta metodológica que visou verificar o alcance da 

linguagem cinematográfica como metodologia de ensino de Geografia 

 

3 – GEOGRAFIA, CINEMA E CIDADE: ELEMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PENSAMENTO GEOGRÁFICO 

 

 “Esse é o grande mistério das cidades: elas crescem e 

se modificam, guardando, porém, sua alma profunda 

apesar das transformações do seu conteúdo 

demográfico, econômico e da diversificação de suas 

pedras.” 

SANTOS, Milton 

 

Para abordar as diversas questões urbanas propusemos em nossa pesquisa a utilização 

da linguagem cinematográfica como potencial metodológico para o ensino de Geografia, a 

partir do estudo dos conteúdos de cidades no Ensino Médio, baseados em uma perspectiva de 

ensino que estimule a leitura e a compreensão do espaço urbano, bem como a formação cidadão 

dos jovens escolares. Estas ideias são compartilhadas por Cavalcanti (apud OLIVEIRA 2014, 

p. 613) ao reconhecer a concepção de cidade educadora.  
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A formação da cidadania para a vida urbana é o objeto básico do projeto de cidade 

educadora; uma formação que garanta que todos possam se manifestar e buscar 

maneiras de viabilizar a realização de seus desejos e necessidades e de compreender 

e resolver os problemas cotidianos desses nesses espaços. As cidades são diferentes, 

assim como o são as pessoas que nela vivem. Porém, é preciso pensar em desejos, em 

problemas compartilhados social e historicamente; é preciso pensar em cidades 

educadoras como a expressão de um plano estratégico para a vida social no mundo 

atual. 

 

Desta forma, nossa proposta foi pensada para contribuir no processo de ensino-

aprendizagem a partir da apreensão de conceitos capazes de promover a aprendizagem através 

da comparação entre as características do espaço fílmico, dos conteúdos escolares mediados 

pelo professor de Geografia e os elementos do espaço vivido pelos alunos em seu cotidiano. 

Moraes e Sacramento (2011, p. 251) lembram que “no ambiente escolar o 

conhecimento geográfico deve ser desenvolvido de forma a levar os alunos a analisarem e 

apreenderem os diversos conceitos do cotidiano”. 

Assim sendo, uma vez destacada a importância da linguagem cinematográfica como 

metodologia de ensino dos conteúdos de cidades, e apresentadas também as intersecções entre 

o ensino de Geografia, cinema e cidades, apresentamos e analisamos a aplicação da Sequência 

Didática (SD) de nossa pesquisa que foi realizada em duas instituições de ensino público de 

período integral localizados na cidade de Goiânia/GO. 

A partir da SD, da aplicação de questionários de pesquisa, discussões e análise do 

filme, da problematização dos problemas urbanos vividos pelos jovens em seu cotidiano e em 

suas relações espaciais na cidade onde vivem e da produção cartográfica, vimos a potência desta 

proposta em despertar nos jovens escolares conceitos e elementos capazes de proporcionar a 

compreensão dos conteúdos escolares e dos fenômenos observados em seu dia a dia na cidade.  

Concepção está muito próxima do que Cavalcanti (2011, p. 12) nos apresenta: 

“rompendo com o distanciamento entre o que se ensina e o que se vive, abolindo os formalismos 

dos conteúdos mas sem deixar de nos orientar pela estrutura conceitual do conhecimento 

geográfico, dinamizando e dando vida e compreensão aos conteúdos escolares”. Porém, sem 

tornar os conteúdos fragmentados ou pontuais, conciliando também os conhecimentos trazidos 

pelos alunos com os mediados pelo professor proporcionando elementos para uma análise 

ampla e complexa do contexto vivido como ensinado por Cavalcanti (idem, p.12). 

Para tal, nos propomos a expor e analisar como implantamos nossa metodologia de 

pesquisa, a partir da exibição de um filme que abordasse conteúdos relacionados a diferentes 
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problemas urbanos e tensões sociais existentes em uma grande cidade estadunidense, mas que 

também podem ser observados, em diferentes escalas, nas mais diversas cidades brasileiras, 

como é o caso de Goiânia.  

Para verificar a potencialidade da linguagem cinematográfica como metodologia de 

ensino dos conteúdos de cidades, partimos da aplicação de SD elaborada em conjunto com os 

professores regentes das escolas-campo. Para além disso, foram utilizadas fichas de análise do 

filme, em que os participantes indicaram cenas do filme que lhes despertaram interesse, 

relacionando-as com os conteúdos escolares estudados. Por fim, realizamos a produção de 

mapas colaborativos a partir da plataforma Google My Maps, na qual os alunos 

interseccionaram cenas do filme exibido, conteúdos geográficos e contextos do cotidiano 

relacionado a dinâmica urbana. 

 

3.1 – A CONSTRUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AULAS A PARTIR DA LINGUAGEM 

CINEMATOGRÁFICA 

 

“O que me interessa são as relações entre as artes, a 

ciência e a filosofia. Não há nenhum privilégio de uma 

dessas disciplinas em relação a outra. Cada uma delas é 

criadora.” 

DELEUZE, Gilles De arte, Ciência 

 

Para aplicar a SD junto às escolas em que realizamos nossa pesquisa, foi necessário o 

desenvolvimento uma metodologia que atendesse aos pressupostos de nossa pesquisa, que se 

caracteriza por ser qualitativa, do tipo participante, na qual objetivamos verificar a 

potencialidade da linguagem cinematográfica como proposta para o ensino de Geografia, a 

partir do conteúdo de cidades para as aulas do Ensino Médio. 

Para selecionarmos em quais escolas desenvolveríamos nossa pesquisa, entramos em 

contato com a Coordenação Regional de Ensino (CRE-Goiânia) da Secretaria Estadual de 

Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE-GO), na qual apresentamos nosso projeto de pesquisa 

e propusemos que nossas ações deveriam ocorrer em escolas localizadas em regiões distintas 

da cidade de Goiânia, que preferencialmente não fossem contíguas ou próximas. Portanto, 

estabelecemos que uma escola deveria estar localizada em área de periferia social, enquanto 

que a outra escola deveria estar localizada na região central, ou em bairro que compõe o centro 

expandido de Goiânia, apresentando maior acesso a transporte coletivo, parques, bens e 
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equipamentos públicos e de serviços, seguindo as orientações da pesquisa realizada por 

Cavalcanti (2015). Nesta pesquisa a referida autora constatou que os jovens que frequentam 

escolas na região central de Goiânia têm relações diferentes com a cidade, desenvolvendo 

experiências de vivência e de pertencimento distintas dos alunos que cotidianamente vivem e 

estudam nas regiões periféricas. 

Obtivemos, então, em abril de 2019, uma lista de escolas da CRE-Goiânia dentro dos 

critérios estabelecidos por esta investigação e, a partir deste rol, realizamos a análise dos 

indicadores de qualidade de vida, violência urbana, além de indicadores sociais, econômicos, 

educacionais e de evasão escolar para escolher definitivamente as duas escolas. 

Assim, a primeira escola selecionada foi o Colégio Estadual de Período Integral 

(CEPI) Ismael Silva de Jesus, localizada no Bairro da Vitória, na região Noroeste de Goiânia 

(Figura 01), considerada pela CRE-Goiânia como área de periferia e vulnerabilidade social, que 

doravante denominaremos CEPI-A, onde realizamos nossa pesquisa entre 01 e 11 de outubro 

de 2019. 

 

Figura 01: Localização do CEPI Ismael Silva de Jesus, região Noroeste de Goiânia/GO. 

Fonte: Google Maps, 2020. 

 

A segunda escola-campo, necessariamente deveria estar localizada em região diferente 

da primeira, em lugar próximo ao centro da cidade de Goiânia ou nos bairros que compõe o 

chamado “centro expandido” da capital. Desse modo selecionamos o Colégio Estadual de 

Período Integral (CEPI) Pedro Xavier Teixeira, que denominaremos de CEPI-B, onde nossa 

atividade de pesquisa foi realizada entre os dias 04 e 14 novembro de 2019. Esta instituição 

encontra-se localizada no cruzamento da Alameda Couto Magalhães com a Avenida T63, no 
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Setor Pedro Ludovico, em região de intenso fluxo de pessoas, próximo a um grande terminal 

de ônibus, ao parque Areião, ao Hospital de Urgências de Goiânia e que se caracteriza pela 

grande verticalização, forte pressão imobiliária e com uma boa oferta de serviços e 

equipamentos urbanos (ver Figura 2). 

 

Figura 02 Localização do CEPI Pedro Xavier Teixeira, região Sul de Goiânia/GO.  

Fonte: Google Maps, 2020. 

 

Destacamos que a escolha de escolas em período integral também seguiu aquilo que 

foi verificado por Cavalcanti (2015), em que se observou que os alunos da Rede Estadual de 

Ensino desenvolvem outras atividades fora do período em que estão na escola, sendo que muitos 

deles trabalham para auxiliar no sustento de suas famílias ou para conquistar alguns bens de 

consumo. 

Outro aspecto relevante a ser mencionado é a questão do acesso dos alunos às escolas. 

As políticas estaduais de incentivo à mobilidade dos estudantes por meio do Programa Passe 

Livre Estudantil (PLE) limitaram em apenas 48 (quarenta e oito) passagens as subsidiadas pelo 

governo estadual, reduzindo de forma significativa as possibilidades de locomoção dos jovens 

que utilizam o PLE para além do trajeto casa-escola.  

A escolha de Escola de Tempo Integral solucionou o problema da mobilidade devido 

a limitação de passagens disponíveis aos estudantes, além de não prejudicar aqueles jovens que 

desenvolvem outras atividades ou que trabalham fora do período escolar. Nesse sentido, todas 

as ações de nossa pesquisa foram desenvolvidas dentro da escola e em período de aulas, não 

havendo a necessidade da realização de atividades extraclasse ou de deslocamentos 
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extraordinários, o que não acarretou nenhum ônus financeiro e nem o comprometimento das 

passagens do transporte coletivo subsidiadas pelo PLE. 

Os instrumentos e as etapas da pesquisa que utilizamos consistiram em: 1) Observação 

das aulas ministradas pelos professores regentes em cada escola; 2) Diálogos com os 

professores acerca de como estes preparam suas aulas e construção em conjunto da SD; 3) 

Questionários aplicados aos alunos; 4) Início da SD, com a exibição do filme que foi escolhido 

pelos professores em conjunto com o pesquisador; 5) Aplicação dos questionários que faziam 

parte da SD para a análise da potencialidade da linguagem fílmica como metodologia de ensino 

dos conteúdos de cidades; 6) A representação cartográfica das espacialidades urbanas vividas 

pelos jovens em seu cotidiano, tendo como referência os contextos problematizados no filme, 

e, por fim; 7) Análise e avaliação da atividade realizada pelos professores e pelo pesquisador. 

Cabe destacar que a SD foi construída a partir das ideias de Cavalcanti (2014, p. 38-

38), Portugal (2013) e Portugal e Souza (2013). Neste sentido, Cavalcanti (2014) destaca que, 

ao planejar as aulas, o professor tem a possibilidade de pensar em problematizar, sistematizar 

e sintetizar os conteúdos uma vez que, 

 

A mediação do professor traduz-se no planejamento, como foi realçado no início do 

texto, e na ação de encaminhamento das atividades de ensino que pode ser 

esquematizadas na sequência problematizar – sistematizar – sintetizar 

(CAVALVANTI, 2013b), considerando uma relação dialética entre esses 

“momentos” do processo, que se relacionam de modo interdependente e inter-

relacionado, e não linear. Essa abordagem pressupõe tomar a prática cotidiana dos 
sujeitos envolvidos como elementos que devem perpassar todo o processo, em 

especial os de problematizar e de sistematizar. (grifos da autora) (Cavalcanti, 2014, 

p.38) 

 

Partindo dos três processos da mediação didática apresentados por Cavalcanti (2014, 

p. 38-39), entendemos a problematização como o processo de identificação dos grupos, seus 

problemas cotidianos e seus lugares. A sistematização é entendida como o processo de 

compreensão dos territórios, a descoberta dos espaços públicos, a discussão acerca dos espaços 

de vivência nas cidades e a exploração dos conceitos geográficos. E a sintetização é o momento 

da mediação didática em que os alunos farão suas narrativas espaciais sobre sua vida nas 

cidades e os fenômenos espaciais de seu cotidiano. 

De acordo com a autora, ao pesquisar metodologias e estratégias de ensino que vão 

além da aula expositiva-dialogada tradicional, o professor busca a construção dos saberes e 

apreensão dos conteúdos a partir da vivência e do cotidiano dos alunos. Porém, para que a 
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utilização da linguagem cinematográfica contribua para a construção do pensamento 

geográfico, como é nossa proposta, esta metodologia requereu o planejamento prévio, para 

garantir o aprendizado dos alunos e romper com a lógica da utilização do filme apenas como 

recurso recreativo. Para isso a SD incorporou o filme como linguagem pertinente ao 

desenvolvimento de saberes geográficos e sua correlação com as práticas cotidianas dos alunos. 

Assim, em nossa pesquisa indicamos a exibição de um filme ambientado em Los 

Angeles/EUA, uma vez que além de ser a sede da indústria cinematográfica estadunidense, 

representada por Hollywood, a cidade é constantemente o cenário para a intensa produção 

fílmica, e que, de acordo com Davis (2001, p. 267) “nenhuma outra cidade estadunidense 

despertou tanto fascínio e desejos quanto Los Angeles”. Este mesmo autor, em levantamento 

quantitativo, estimou em 2.711 as obras ambientadas na cidade até o início dos anos 2000. 

Os fenômenos representados no espaço fílmico de Los Angeles, em diferentes escalas, 

podem ser observados também nas cidades brasileiras. Assim, a linguagem cinematográfica a 

partir da representação fílmica de Los Angeles pode der utilizada como ponto inicial de diversas 

discussões acerca das questões urbanas que permeiam o cotidiano dos alunos. Reflexão muito 

próxima apresentada por Arrais (2017, p. 46) ao listar contextos ou fenômenos que podem ser 

vislumbrados em diferentes espaços urbanos, como “riscos de deslizamentos, risco de 

enchentes, risco de hipotermia nas noites frias, risco de atropelamento, risco de latrocínio, risco 

de solidão diante da multidão, risco de fome em uma sociedade urbana que se vangloria da 

abundância”. Esses contextos podem fazer parte da vida cotidiana dos jovens brasileiros, quer 

seja nas grandes metrópoles, nas pequenas ou médias cidades. 

Portanto, partimos de um filme ambientado em Los Angeles e que foi utilizado como 

ponto inicial para a problematização dos conteúdos aos alunos durante as aulas, e que, com a 

mediação do professor e a comparação entre as diferentes escalas dos fenômenos representados 

no espaço fílmico com aquelas do cotidiano nos alunos, pôde contribuir para a compreensão 

das espacialidades urbanas vivenciadas.  

Neste sentido, torna-se relevante destacar as contribuições de Cavalcanti (2014, p. 35) 

ao indicar que um bom início da tarefa para analisar o espaço urbano brasileiro é “apontar 

algumas características que estão presentes em alguma medida em cidades menores, mas que 

certamente são acentuadas nas metrópoles, como a diferenciação socioespacial, a fragmentação 

e a expansão territorial, a segregação socioespacial”.  
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Portanto, os problemas urbanos observados em uma grande metrópole dos EUA, como 

Los Angeles, ou qualquer outra grande cidade do mundo, podem servir de ponto de partida na 

comparação com o espaço urbano das cidades brasileiras, como Goiânia.  

Tendo essas premissas como orientadoras de nossas ações para o desenvolvimento da 

pesquisa, apresentamos a seguir no quadro 01 um detalhamento de cada etapa a partir de um 

sistema conceitual. 

 

Quadro 01: Sistema conceitual da proposta de utilização da linguagem cinematográfica nas aulas 

de Geografia. Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Em nossa pesquisa, entendemos que, ao planejar as aulas de Geografia, o professor, 

considerando as idiossincrasias das turmas, deve considerar elementos da mediação didática 

como quais os conteúdos e para quais turmas esses conteúdos didáticos serão ministrados 

(SHUMAN 2005; BENTO 2015). A partir dessas ponderações, o professor considerará qual a 

metodologia de ensino mais adequada para aquele conteúdo. 

Por ser linguagem presente no cotidiano dos jovens, quer seja pelo cinema, pelos 

serviços de streaming ou pela utilização da internet, a linguagem cinematográfica demonstra 

possuir grande potencialidade. Ademais, os filmes, enquanto resultados da aplicação da 

linguagem fílmica, possuem a capacidade de interconectar conteúdos didáticos e a realidade 

vivenciada por meio recriação de uma realidade ideal e imagens-movimento que despertam 

processos que estimulam a afecção com as situações e espacialidades fílmicas. 
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A utilização da linguagem cinematográfica em sala de aula também deve romper as 

logicas de os filmes são utilizados apenas a momentos de diversão ou da utilização das 

metodologias em si, como fim da atividade didática, como tem sido criticado por nós. Sendo 

assim, a exibição de filmes durante as aulas deve ocorrer no contexto de uma SD que contemple 

as dimensões da problematização, sistematização e sintetização (CAVALCANTI, 2014). A 

exibição do filme também deve observar a rotina da escola, ponderando-se se o filme é 

adequado à faixa etária dos alunos, bem como o tempo de duração total da atividade. 

Após a exibição do filme, entendemos ser de grande importância momentos de 

discussão do filme para que os alunos possam demonstrar sua compreensão daquilo que fora 

visto, assim como estabelecerem conexões entre a realidade fílmica, o cotidiano e os conteúdos 

geográficos, afim de verificar se estiveram presentes os elementos que permitem a apreensão 

dos conteúdos didáticos. Em nosso trabalho, utilizamos a produção de mapas colaborativos para 

avaliar se houve a significação dos conteúdos, permitindo aos jovens escolares o 

desenvolvimento de um pensamento crítico e autônomo, portanto, apresentamos de maneira 

pormenorizada, a forma como nossa SD foi planejada e aplicada durante a pesquisa. 

 

3.1.1. SELEÇÃO DO CONTEÚDO DE CIDADES 

 

Nesta etapa, o pesquisador e professores selecionaram e organizaram os assuntos 

relativos ao conteúdo didático, que foram discutidos durante as aulas. Segundo as orientações 

de Morais (2014, p. 15), é importante que o professor supere “a preocupação em ministrar o 

conteúdo pelo conteúdo, organizando-o de forma consciente, de modo que tenha significado 

para o aluno e superando a perspectiva de um ensino voltado para a memorização”.  

Neste ponto, o pesquisador e os docentes das turmas das escolas-campo definiram os 

conteúdos didáticos que foram aplicados durante a SD. Dentre os conteúdos de cidades que 

seriam abordados durante essa proposta, em reunião com os professores do CEPI-A e do CEPI-

B, foram sugeridos os conteúdos didáticos que seriam abordados tratassem dos problemas 

urbanos e sociais nas cidades. Ressaltamos que os professores do CEPI-A e do CEPI-B não 

foram condicionados a seguir as sugestões de conteúdo, foi uma escolha por parte deles. 

Os professores do CEPI-A e do CEPI-B puderam eleger dentre os conteúdos didáticos 

constantes em seus planejamentos para aplicação da SD, mas optaram em seguir a sugestão de 

nossa pesquisa, argumentando que assim teríamos maiores condições de interagir com as 
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turmas e de instigar a participação e a reflexão dos alunos, devido a relevância do conteúdo 

abordado. 

Nossa sugestão também observou o critério de que tais questões são mais sensíveis no 

cotidiano dos alunos, em especial daqueles que vivem nas metrópoles brasileiras. Neste 

contexto nos apoiamos nas contribuições de Ascenção e Valadão (2014, p.61), que destacam 

que a comparação entre os diferentes níveis de escalas (local, regional ou global) podem 

contribuir para a significação dos conteúdos pelos alunos. 

Para além dessa perspectiva, Cavalcanti (2014, p. 35) também nos orienta no sentido, 

pois 

 

Um bom início dessa tarefa é considerar a referência ao espaço urbano brasileiro e 

latino-americano, e apontar algumas de suas características, que estão presentes em 

alguma medida em cidades menores, mas certamente acentuadas nas metrópoles, 
como a diferenciação socioespacial, a fragmentação, a expansão territorial, a 

segregação socioespacial. 

 

Portanto a comparação das escalas dos fenômenos observados em uma grande cidade 

estadunidense com aqueles vivenciados no cotidiano pode ser um bom ponto de partida para o 

processo de mediação dos conteúdos, uma vez que as características, as estruturas, funções, 

formas e processos do espaço urbano e as tensões socioeconômicas observadas nas grandes 

metrópoles mundiais, como Los Angeles, por exemplo, podem ser também observadas nas mais 

diferentes cidade do Brasil, como Goiânia e as cidades da RMG. 

 

3.1.2. SELEÇÃO DAS TURMAS 

 

Tendo por base os planejamentos realizados pelos docentes das escolas, foram 

selecionadas duas turmas pelos respectivos professores a partir do desenvolvimento das aulas, 

e dos conteúdos que estavam sendo trabalhados. Assim foram selecionadas as turmas do 1°C 

no CEPI-A e do 1°B no CEPI-B. Ressaltamos que a observação das faixas etárias dos alunos 

das escolas-campo foi necessária para que em cada turma fosse exibido um filme de acordo 

com a correta classificação etária, evitando o surgimento de questões ético-disciplinares 

relativas a exibição de filmes inadequados com as idades dos alunos e, também, visando evitar 

situações de desconforto emocionais nos alunos. 



 

74 

 

Como exigência para o início de pesquisa com sujeitos, confeccionamos o Termo de 

Assentimento Esclarecido (TALE), exigido para a participação de alunos menores de idade, e 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), exigido para a participação de alunos 

maiores de idade. Esses termos foram entregues aos alunos no primeiro contato entre 

pesquisador e alunos das escolas-campo, para garantir a execução de toda pesquisa dentro das 

normas do Comitê de Ética de Pesquisa da UFG, onde nossa pesquisa foi avaliada e aprovada. 

 

3.1.3. SELEÇÃO DO FILME 

 

Uma vez selecionados e organizados os temas/conteúdos a serem discutidos em sala 

de aula, juntamente com os professores da turma, selecionamos o filme que seria exibido aos 

alunos. Nesta etapa, apresentamos aos docentes uma lista de diferentes filmes que tratavam do 

tema cidade. Dentre os filmes apresentados, nos orientamos pelas sugestões de Arrais (2017), 

apresentando os filmes Chinatown (1974) e Blade Runner 2049 (2017). Todavia, durante este 

diálogo com os professores concordamos que o filme “Crash, no limite” (2004) (Figura 04) 

seria a melhor opção para trabalhar na SD. Observamos que muitos argumentos levantados se 

aproximaram dos apontamentos que Arrais (2017) destacou sobre este filme, como por 

exemplo:, que trata do cotidiano e das tensões raciais, sociais, econômicas, culturais e da 

violência urbana na cidade de Los Angeles, mas que podem ser observadas e qualquer grande 

cidade brasileira. 
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Figura 03: Poster do filme “Crash: no limite”. 

Fonte: Divulgação Imagem Filmes, 2004. 

 

Ainda sobre a temática abordada no filme, lembramos que as cidades são espaços 

multiculturais, marcados pela coo presença e pela coexistência. No caso de Los Angeles, 

segundo Arrais (2017), o enredo de “Crash, no limite” mostra o cotidiano em uma cidade 

multirracial e multicultural, cenário de intensas tensões raciais. 

 

No filme Crash, ambientado em Los Angeles os encontros são povoados por tensões 

em uma cidade marcada pelo multiculturalismo [...]. Latinos, chineses, iranianos, 

brancos e negros formam o caldo cultural de uma cidade em constante conflito 

cotidiano e institucional. Violência policial, de gênero e étnica aparece como flashes 

recorrentes. O medo do encontro, naquele cotidiano, é um dos motores da 

intolerância” (ARRAIS, 2017, p. 134) 

 

A indicação deste filme foi reforçada pelo fato de que em seu roteiro, são reconstruídas 

diversas questões do cotidiano de Los Angeles, mas que podem também ser observadas no 

cotidiano de diferentes cidades.  
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O filme resgata acontecimentos da vida cotidiana da segunda maior cidade 

estadunidense, cuja caracterização, estruturas, funções, formas e processos urbanos e sociais 

também podem ser observadas em Goiânia e nas cidades da RMG.  

O cotidiano de Los Angeles e a possibilidade da intersecção com o cotidiano dos 

alunos consistem na grande potência do filme “Crash, no limite”. Pois a reconstrução das 

tensões raciais, da violência, do multiculturalismo, da multirracialidade, dentre outros contextos 

presentes na cidade norte-americana pode ser considerada como um bom ponto inicial muito 

pertinente para a mediação didática das questões urbanas presentes também em Goiânia. 

 

3.1.4. APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO 

 

Nesta etapa objetivo foi verificar a relação dos alunos com a linguagem 

cinematográfica, seus hábitos quanto aos filmes, preferência por gêneros, frequência com que 

assistem filmes, os meios que eles utilizam para assistir os filmes - se assistem em cinemas, 

DVD, pela internet ou em plataformas de streaming (como Netflix, Amazon Vídeo, Globo Play, 

etc.).  

A aplicação dos formulários de pesquisa ocorreu de forma impressa, e após a aplicação 

foram convertidos em formulários digitais utilizando a plataforma Google Forms (disponível 

no site https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/) e transcritos literalmente para a 

versão digital. A opção pela conversão dos formulários físicos em digitais e sua transcrição 

literal se deveu ao fato de que esta conduta permitiu a tabulação de dados de maneira mais 

rápida. Contudo, mesmo essa plataforma tendo gerados gráficos e tabelas, optamos por 

realizarmos nossa análise sob a forma de texto, detalhando e analisando o comportamento dos 

alunos. 

 

3.1.5. EXIBIÇÃO DO FILME 

 

Momento em que exibimos o filme aos alunos. Cabe destacar que esta etapa precisou 

ser bem planejada, já que a exibição do filme demandava a disponibilidade um tempo específico 

que extrapolava o horário da aula, uma vez que a o filme selecionado para aplicação da SD tem 

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
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duração de 1h55m. Para não interferir ou prejudicar com as aulas e atividades de outros 

professores, recomendamos que a exibição fosse feita em horário alternativo, mais 

precisamente no contraturno das aulas do professor de Geografia. Assim, solicitamos a 

autorização da direção de ambas escolas, bem como dos pais e/ou responsáveis dos alunos, para 

que pudéssemos exibir o filme no período vespertino. 

Tanto o CEPI-A quanto o CEPI-B possuíam equipamentos de multimídia, compostos 

por projetor do tipo Datashow, computadores e equipamentos de som, o que facilitou bastante 

a exibição com qualidade do filme. 

Chamou-nos atenção o fato que o CEPI-A possuir um mini cinema com equipamento 

de audiovisual próprio, climatizado e com poltronas dispostas em formato semelhante ao de 

uma sala de exibição. Em conversa com o diretor do CEPI-A, fomos informados que a sala de 

cinema foi demanda da própria comunidade escolar, fato que indicou também para um uso mais 

frequente da linguagem cinematográfica durante as aulas. O CEPI-B também dispunha de 

equipamento de audiovisual, no entanto, em sala de aula adaptada como sala de vídeo. 

 

3.1.6. DISCUSSÃO DO FILME 

 

Após a exibição do filme os professores discutiram com os alunos os temas 

geográficos presentes na obra abordados dentro do conteúdo escolar, bem como a forma com 

que esses conteúdos podem ser observados no cotidiano dos alunos. 

No CEPI-A, como a exibição do filme teve que ser dividida em duas partes, iniciamos 

as discussões sobre as impressões deixadas pelo filme imediatamente após a exibição, 

mediando os fatos do cotidiano dos alunos com os acontecimentos do filme e os conteúdos 

geográficos. A intenção desta etapa foi perceber se o filme tinha sido capaz de estimular 

reflexões sobre acontecimentos do cotidiano e os conteúdos geográficos.  

No CEPI-B, iniciamos as discussões sobre o filme no dia seguinte ao final da exibição, 

neste contexto. Percebemos que foi necessário um trabalho maior do professor/pesquisador em 

estimular a mobilização de lembranças e reflexões acerca da relação do filme com os fatos do 

cotidiano e os conteúdos geográficos.  
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Sendo assim, com base na experiencia comparativa real, percebemos que o cenário 

ideal seria o início das discussões sobre o filme logo após o fim da exibição. Esta intercorrência, 

apesar de não estar no planejamento inicial da SD, acabou por provocar resultados positivos, 

pois demonstrou maior efetividade das discussões logo após o fim da exibição do filme. 

Contexto este que nos leva a refletir sobre um cuidadoso planejamento do tempo necessário 

para que o professor consiga executar a integral exibição do filme e a relação dos conteúdos 

fílmicos com os geográficos. 

 

3.1.7. PREENCHIMENTO DE FICHA DE ANÁLISE DO FILME 

 

Após a discussão do filme, entregamos fichas de interpretação para os alunos, que 

deveriam ser preenchidas em casa, contemplando as seguintes questões: 1) Indicação de ter 

cenas livremente escolhidas pelos alunos, destacando seus pontos de interesse e indicando 

algum conteúdo geográfico que fosse percebido pelo aluno naquela determinada cena; 2) 

Reflexão se o aluno em seu cotidiano já havia vivenciado algum dos fatos e conteúdo geográfico 

indicado nas cenas e, por fim, 3) Se ao final da SD, na percepção do aluno, a compreensão das 

causas e efeitos dos acontecimentos do cotidiano na cidade eram importantes para a compressão 

de seus direitos e deveres como cidadão.  

Ao concluirmos a aplicação das fichas de interpretação do filme, também 

transcrevemos literalmente as respostas dos alunos para formulário digital para que pudéssemos 

realizar análise das respostas dos alunos. Tal procedimento de justificou para que pudéssemos 

compreender as problematizações apontadas pelos participantes, partindo assim para a 

verificação dos pontos convergentes entre o filme, os conteúdos geográficos e o cotidiano dos 

alunos. 

 

3.1.8. LEVANTAMENTO DAS PROBLEMATIZAÇÕES APONTADAS PELOS ALUNOS 

 

Após o preenchimento de ficha de análise do filme, elaboramos em conjunto com os 

professores o levantamento quantitativo das questões e cenas apontadas pelos alunos, 

demonstrando quais eram os pontos comuns de convergência entre seus alunos do CEPI-A e 

do CEPI-B  
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Neste momento, tendo a colaboração/participação dos docentes destacamos a 

comparação entre o espaço construído/representado no filme. Pois, conforme destaca 

Cavalcanti (2014, p.74),  

 

[...] o conhecimento de outros lugares e a comparação entre diferentes realidades de 

um mesmo tema abordado podem ajudar o aluno a ampliar a compreensão dos lugares 

vividos, ao tratar o familiar e o vivido na sua relação dialética com o não familiar, 

com o estranho à vivência, com o contraponto ao que é vivido, com os processos 

globais. 

 

Como pontos de interesse convergentes entre as duas escolas destacamos os contextos 

de violência urbana, abuso de poder, racismo, preconceito e xenofobia. Situação este mostra 

que por mais diferente ou distante sejam os espaços da cidade onde se localizam as escolas os 

problemas são amplamente materializados, pois estão enraizados na sociedade como um todo.  

Concluídas as problematizações realizamos a decupagem das cenas que mais 

chamaram atenção dos alunos para que tais questões fossem apontadas e que os alunos 

pudessem estabelecer reflexões sobre os fatos apresentados no filme e sua vida cotidiana. 

No fim desta etapa, pedimos aos alunos que apontassem brevemente soluções para as 

questões urbanas que haviam apresentado, o que fora prontamente atendido, nos demonstrando 

que a maior parte dos alunos foi capaz de identificar os problemas urbanos existentes no 

cotidiano de Goiânia e apontar soluções para os problemas indicados, revelando o processo de 

apropriação dos conteúdos e a relação dos fenômenos representados no filme com os da vida 

cotidiana. 

 

3.1.9. ANÁLISE ESPACIAL DO FILME EXIBIDO 

 

Ao término das atividades de análise do filme solicitamos aos alunos uma leitura e 

interpretação espacial dos contextos, fatos e situações presentes na história do filme, buscando 

correlacionar esses elementos espaciais com a cidade de Goiânia, a partir da vivência dos 

alunos. Esta proposta teve por objetivo contribuir no desenvolvimento do pensamento 

geográfico dos estudantes, pois segundo Cavalcanti (2005, p.39) a linguagem cartográfica 

possibilita “análise e sínteses geográficas, por permitir a leitura de acontecimentos, fatos e 

fenômenos geográficos pela sua localização e explicação desta localização, permitindo sua 

espacialização”. 
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Assim, após a análise espacial do filme exibido, solicitamos aos alunos a construção 

de uma representação cartográfica que fizesse conexão entre os conteúdos presentes no filme e 

o cotidiano dos alunos. Para isso foi proposta a elaboração de um mapa digital de Goiânia com 

a localização dos problemas/fenômenos exibidos no filme “Crash, no limite” tendo a sua 

correspondência na cidade de Goiânia. Esta proposta buscou evidenciar junto aos alunos como 

eles correlacionam o espaço de vivência com o espaço fílmico analisado, tendo a perspectiva 

de contribuir para o desenvolvimento do pensamento geográfico desses sujeitos. 

Para a construção deste mapa digital utilizamos a plataforma on-line do Google My 

Maps. A escolha dessa plataforma em nossa pesquisa foi orientada pelos trabalhos de 

Nascimento (2019) e Oliveira e Nascimento (2017) e se justificou “em virtude da sua 

gratuidade, e, em segunda instância, pelo fato de fazer parte da plataforma Google Maps, eleita 

como o mais popular serviço de mapas na web” (NASCIMENTO, 2019, p. 52). Este autor 

complementa ao dizer que, 

 

[…] a plataforma do Google My Maps permite a indicação do título e subtítulo do 

mapeamento, a mudança do mapa base de fundo do Google Maps para uma imagem 

de satélite do Google Earth. Após elaborado, o mapa pode ser publicado como produto 

finalizado na internet ou compartilhado de modo a permitir o acesso e a contribuição 

de outras pessoas (CARTWRIGHT, 2012) – por isso o uso do termo “colaborativo”. 

(NASCIMENTO, 2019, p.51) 

 

Acerca do uso das geotecnologias no ensino de Geografia, este mesmo pesquisador 

destaca que, 

 

[…] “nem todas essas ferramentas estão ao alcance das escolas de ensino básico ou 

foram pensadas para o uso no ensino de conteúdos […] nesse nível”, e destacam a 

potencialidade do uso do Google Earth no processo de ensino-aprendizagem, em 

Geografia, Matemática, História, Artes, Português e Inglês. Meneguette (2012, 2013a, 

2013b, 2014) tem explorado o uso pedagógico do Google Earth em sala de aula, 

especialmente para a geovisualização e para atividades envolvendo a identificação, 

localização, orientação, navegação e mensuração, tendo como base a representação 

em 2D e 3D do globo terrestre e das ferramentas disponibilizadas pelo software. 

(NASCIMENTO, 2019, p.51-52) 

 

Para além destes apontamentos, consideramos importante também destacar que o uso 

de tecnologias e plataformas digitais contempla as orientações da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), como nos esclarece o autor. 
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A própria Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) aponta como 

competências específicas para a Geografia no Ensino Fundamental o aporte de 

tecnologias digitais para o desenvolvimento do pensamento espacial [...] uso de 

plataformas online de mapeamento colaborativo como estratégia no ensino-

aprendizagem em Geografia, abarcando as aprendizagens essenciais previstas na 

BNCC que podem ser contempladas por essa perspectiva e apontando alguns 

exemplos de sequências didáticas valendo-se da plataforma Google My Maps. 

(NASCIMENTO, 2019, p.52) 

 

A partir dos ensinamentos de Cavalcanti (2005) sobre a importância da compreensão 

das espacialidades a partir da linguagem cartográfica e Nascimento (2019) sobre os mapas 

colaborativos, pedimos aos alunos do CEPI-A e do CEPI-B que elaborassem mapas a partir da 

plataforma on-line Google My Maps, orientando que a produção cartográfica deveria 

contemplar a espacialização dos problemas urbanos identificados no filme e que em algum 

momento de suas vidas os alunos tivessem presenciado ou vivenciado, direta ou indiretamente, 

a partir da ficha de interpretação do filme.  

Para que esta etapa da SD fosse realizada, era necessário que as escolas contassem 

com laboratórios de informática com computadores suficientes para a quantidade de alunos 

participantes e com acesso à internet. Ressaltamos que o CEPI-A e o CEPI-B possuíam a 

estrutura necessária para a realização desta etapa, com computadores suficientes e acesso à 

internet para o uso dos alunos. Esclarecemos que tal situação contemplou apenas duas unidades 

escolares localizadas na cidade de Goiânia e que, portanto, não reflete infelizmente a situação 

de todas as escolas. Esse contexto se aproxima do que Oliveira e Nascimento (2017, p. 162) 

afirmam ao dizer que “nem todas ferramentas estão ao alcance das escolas de ensino básico ou 

foram pensadas para o uso no ensino de conteúdos” 

A escolha da plataforma Google My Maps seguiu as orientações de Nascimento (2019, 

p. 52), pois tal ferramenta além de gratuita trabalha com imagens de satélite a partir do Google 

Earth, ferramenta familiar aos alunos. O Google My Maps também permite o mapeamento 

participativo, possibilitando a publicação e o compartilhamento dos mapas produzidos pelos 

alunos, permitindo a troca de informações e de experiências entres os participantes. 

Assim, procedemos a produção dos mapas digitais utilizando os computadores das 

escolas e consideramos importante destacar o fato de que nesta etapa não houve participação 

efetiva de todos os alunos. Por ter sido uma solicitação e não exigência ocorreram desistências 

nesta última atividade da pesquisa. Por exemplo, dos 17 (dezessete) participantes da pesquisa 

do CEPI-A, tivemos a devolução de 08 (oito) mapas digitais; enquanto no CEPI-B, dos 15 
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(quinze) participantes desta etapa da pesquisa, recebemos a devolução de apenas 05 (cinco) 

mapas. 

 

3.1.10. ANÁLISE DA PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

Este foi o momento em que analisamos junto aos professores das escolas os mapas 

digitais elaborados pelos alunos na perspectiva de identificar, interpretar e compreender se 

houve a apreensão e significação dos conceitos, conteúdos e conhecimentos geográficos 

discutidos durante a aula, tendo a contribuição das reflexões e problematizações presentes no 

filme. Como última etapa prevista na SD, a análise da produção cartográfica elaborada pelos 

alunos nos permitiu a verificação da apreensão dos conteúdos e de sua significação pelos 

alunos, numa perspectiva de construção do pensamento geográfico. 

Ao identificar os problemas urbanos retratados no filme, relacioná-los com as 

experiencias do cotidiano em Goiânia e cidades da RMG e espacializar através de produção 

cartográfica consideramos que houve a significação dos conteúdos propostos na SD, como 

analisaremos a seguir. 

Ao final da análise dos mapas digitais elaborados pelos alunos, solicitamos que a 

produção cartográfica fosse enviada para nosso e-mail, como forma de documentação dos 

mapas produzidos e também que fossem compartilhados com os colegas, para que fosse 

possível a troca de experiências entre os alunos e a visualização dos fenômenos especializados 

pelos participantes da pesquisa. 

Consideramos pertinente ressaltar que a aplicação da SD de nossa proposta 

metodológica observou a realidade dos estudantes que frequentam os CEPI onde 

desenvolvemos nossa pesquisa, o que não reflete a heterogeneidade existente nas unidades da 

Rede Estadual de Ensino de Goiás (REI-GO). 

Destacamos ainda que as etapas que propusemos na SD devem ser adequadas e se 

preciso, adaptadas à identidade das escolas, das turmas e professores que pretendem utilizar a 

linguagem cinematográfica como metodologia de ensino dos conteúdos de Geografia. Pois, em 

nossa pesquisa, as ações foram planejadas e implantadas observando os contextos vividos pelos 

alunos de cada CEPI, bem como as idiossincrasias de cada escola e de seus alunos.  
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Ressaltamos que, sem planejamento dos conteúdos e da execução da SD, perpetua-se 

a lógica recreativa do filme, deixando de lado o potencial que a linguagem fílmica possui de 

construir e reconstruir espacialidades. Também destacamos que esta linguagem não deve ser 

considerada como fim da mediação didática, mas como meio capaz de aproximar o espaço 

fílmico dos conteúdos geográficos e do cotidiano dos alunos, despertando operações mentais 

capazes de proporcionar a apreensão dos conceitos necessários pra a compreensão das 

espacialidades do cotidiano. 

 

3.2 - A REPRESENTAÇÃO DA CIDADE A PARTIR DAS PRÁTICAS ESPACIAIS DOS JOVENS 

ESCOLARES: UM OLHAR PARA O ESPAÇO URBANO A PARTIR DO CINEMA 

 

“Só há uma maneira de lutar contra o poder: é 

sobreviver-lhe.” 

VOLTAIRE 

 

Detalhadas as bases teóricas e metodológicas sobre as quais alicerçamos nosso 

trabalho, passamos à análise dos resultados, resgatando a forma de aplicação dos instrumentos 

de pesquisa. Optamos então pela análise qualitativa, pois está nos permitiu verificar a relação 

dos participantes com a linguagem cinematográfica, os espaços e meios como assistem os 

filmes, a quantidade de filmes que assistem, suas tipos favoritos, a relação que os professores 

das escolas mantém com a linguagem cinematográfica, se os professores realizam atividades 

de compreensão após a exibição dos filmes, se os alunos utilizam regularmente a internet e se 

possuem ou manuseiam smartphones com frequência. 

A verificação destes quesitos foi relevante uma vez que a linguagem cinematográfica, 

por meio da mediação didática permite a interconexão entre o espaço fílmico, os conteúdos 

escolares e o dia a dia dos alunos, possibilitando, como destaca Cavalcanti (2013, p.76) 

“ampliar a compreensão dos alunos sobre sua vida cotidiana, sobre suas práticas espaciais, 

sobre a dinâmica espacial de diferentes lugares”. 

Desta forma, para que a relação ensino-aprendizagem se desenvolva de maneira 

autônoma, crítica e construtiva (LIBÂNEO 2008, p.40) trazendo nos alunos a construção da 

cidadania e a compreensão de seu direito à cidade, é pertinente resgatarmos algumas palavras 

de Cavalcanti, ao dizer que, 

 

https://www.pensador.com/autor/voltaire/
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Ao trabalhar concretamente o conteúdo cidade no ensino de Geografia, de forma que 

contribua para a compreensão da espacialidade contemporânea. Ela enfatiza, também, 

modos de abordar a Geografia urbana na escola, tendo como eixo a formação de 

conceitos geográficos elementares, como os de paisagem, lugar e território, e sua 

articulação, visando à aprendizagem significativa dos jovens escolares. A concepção 

que se tem é de que essa abordagem contribui para o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para os deslocamentos e práticas do aluno, capacidades elementares para 

o usufruto pleno da cidade. (CAVALCANTI, 2013, p.76). 

 

Então, o ensino dos conteúdos de cidades durante a Educação Básica permite a 

formação de conceitos que levarão, conforme ensinado pela autora, proporcionar “a leitura 

geográfica da cidade” (Idem 2013, p.76), uma vez que  

 

Esse aprofundamento é feito de modo articulado a uma prática espacial de cidade, 

particularmente a prática de jovens escolares, pois se entende que assim será possível 

uma compreensão abrangente da realidade urbana e consequentemente uma inserção 

mais efetiva das pessoas para a construção de uma sociedade e de uma cidade mais 

humanista, mais democrática, mais inclusiva. (Idem, 2013, p.76). 

 

A análise dos formulários de pesquisa apresentou resultados significativamente 

semelhantes, corroborando as pesquisas de Cavalcanti, Chaveiro e Pires (2015), nos mostrando 

que, mesmo em escolas localizadas em regiões distintas da cidade de Goiânia, os participantes 

demonstraram relações semelhantes com a linguagem cinematográfica. Como pode ser 

observado na Figura 05, a seguir. 

 

Figura 04: Localização das escolas-campo (CEPI-A em azul e CEPI-B em magenta) da pesquisa na cidade de 

Goiânia/GO. Fonte: Google My Maps, 2020. 
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Mesmo em regiões distintas da cidade, os participantes mostraram exposição bastante 

semelhante à linguagem fílmica, demonstrando que os filmes estão presentes no cotidiano da 

maioria dos participantes e que a maior parte deles costuma assistir filmes regularmente, 

conforme demonstram os resultados de nossa pesquisa. 

Nos chamou atenção em ambas escolas os participantes preferirem assistir mais séries 

do que filmes, demostrando preferências por exposições mais curta e episódica do que nos 

filmes tradicionais, assistindo também em ambas escolas, mais de 5 filmes/episódios de séries 

por semana. Podemos atribuir este contexto pela forte cultura de séries veiculadas nas grandes 

plataformas de streaming. 

Em ambas as escolas, mais de 80% dos participantes disseram já ter frequentado algum 

cinema da cidade onde moram, corroborando a ideia de Morin (2014) quando afirmou que 

“experiência cinematográfica permite a participação afetiva e o complexo projeção-

identificação.” Tais processos são responsáveis por comandar processos psicológicos 

subjetivos responsáveis por desencadear operações mentais que levam a analogia e reflexão.  

Para o autor, os processos de participação afetiva projeção-identificação, são 

momentos “em que a identificação é levada ao pé da letra” (MORIM, 2014, p. 111). Portanto, 

a experiência cinematográfica demonstra grande potência construtiva uma vez que permite a 

troca de experiências que podem levar aos processos de reflexão e identificação com os 

fenômenos de cotidiano, através do entrelaçamento das realidades fílmicas e do cotidiano 

Sobre as salas de cinema mais frequentadas pelos participantes, em ambos os casos, a 

maioria respondera preferir aquelas localizadas nos diversos Shoppings de Goiânia e da RMG, 

não ficando restritos somente aos cinemas localizados próximos de suas casas, frequentando 

diferentes espaços de compra e lazer, demonstrando que os jovens das escolas analisadas 

possuem o hábito de transitar pela cidade. 

Quanto aos tipos de filmes preferidos dos participantes, nas duas escolas em que 

desenvolvemos nossa pesquisa os alunos demonstraram, por ordem de preferência por filmes 

de ação, comédia, animação, aventura, ficção científica, suspense e terror respectivamente. 

Consideramos que o questionamento sobre os gêneros preferidos dos alunos é 

importante para ajudar no planejamento das aulas, uma vez que os tipos de filmes que os alunos 

mais gostam podem não ser os mesmos do professor. Para nós, utilizar um tipo de filme que se 

aproxime mais das preferências e do cotidiano dos alunos pode contribuir para mobilizar maior 

interesse, participação e motivação, conforme ensinado por Bento (2015). Entendemos que isso 
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pode ser uma estratégia para o início dessas atividades e depois, com o tempo, o professor pode 

introduzir diferentes gêneros para ampliar o conhecimento dos alunos sobre o cinema. 

Exemplificando nosso ponto de vista, ao ensinar sobre as teorias demográficas, para 

abordar o neomalthusianismo, o professor pode exibir o filme “Inferno”(2016) de Ron Howard, 

baseado no livro homônimo de Dan Brown, cujo enredo narra uma forma radical de controle 

populacional argumentando que o crescimento descontrolado da população mundial, causou 

grave desequilíbrio ecológico no planeta. Assim, de acordo com essa narrativa, a melhor forma 

de combater a extinção da humanidade seria a dizimação de milhões de pessoas através da 

propagação de um vírus altamente letal, fato combatido com veemência e energia pelos 

protagonistas do filme no decorrer da história.  

Portanto, a escolha do filme adequado às preferências, faixas etárias dos alunos e aos 

conteúdos didáticos pode representar um bom início de planejamento para utilização de um 

filme em sala de aula. 

Sobre as formas mais utilizadas pelos alunos para assistir filmes, quer seja no CEPI-A 

ou no CEPI-B, a maioria dos participantes indicou preferência pelos serviços de streaming e 

websites, demonstrando grande familiaridade de ampla utilização desses serviços. Em nossa 

prática docente, percebemos que a utilização dos serviços de streaming e da internet está cada 

vez mais presente do cotidiano dos jovens estudantes da escola básica quando, por exemplo, ao 

realizarmos alguma indicação cinematográfica, imediatamente os alunos indagam se o filme 

está disponível na Netflix ou na Amazon Vídeo, evidenciando que tais serviços estão presentes 

no dia a dia dos estudantes de diferentes escolas.  

Lembramos, porém, que os resultados de nossa pesquisa não representam a realidade 

de todas as escolas públicas localizadas em Goiânia ou RMG, mas que aponta uma certa 

tendência, que, quando disponíveis os meios e de conexão à internet, muitos jovens preferem 

assistir filmes utilizando as mídias digitais. 

Nossa pesquisa também buscou analisar se os alunos costumam relacionar os assuntos 

reproduzidos nos filmes com os conteúdos escolares. Em ambos os casos, ou seja, nas duas 

escolas, a maior parte dos participantes afirmou que tal relação depende do filme exibido pelo 

professor. 

Para nós, ficou demonstrado que os alunos tem a percepção de que os filmes podem 

trazer enredos em que é possível interconectar as realidades fílmicas e os conteúdos didáticos, 

bem como destacam Oliveira Jr. (2005, 2015), Pimentel (2011), Neves (2013), Portugal (2013) 

e Portugal e Souza (2013) Marques (2015) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ron_Howard
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Sendo assim, a escolha do filme adequado pelo professor é fundamental para que a 

utilização dos filmes em sala de aula contribua com o potencial que propomos em nossa 

pesquisa, que é a utilização da linguagem cinematográfica como metodologia de ensino de 

Geografia. 

A maioria dos alunos das escolas em que realizamos nossa pesquisa também indicou 

ter a percepção de que depende do filme a relação entre os conteúdos de Geografia e os enredos 

dos filmes. Como exemplo, citamos o filme Adeus Lênin (2003), de Wolfgang Becker, que 

pode ser um bom ponto inicial para a mediação dos conteúdos relacionados à crise no mundo 

socialista, a queda do muro de Berlim, colapso do sistema socialista soviético e o fim do 

socialismo na Europa. 

Portanto, assim como proposto por Oliveira Jr. (2005, 2015) e Pimentel (2011), 

concordamos que os filmes podem ser um bom ponto inicial a ser utilizado pelo professor 

durante a mediação didática por sua capacidade de articular conteúdos didáticos e o cotidiano 

dos alunos. Mas consideramos importante reconhecer que por mais que os filmes possam ser 

uma linguagem inicial para desenvolver um tema ou conteúdo, eles não podem ficar restritos 

apenas a uma visualização como atividade lúdica, de passatempo, precisam ser incorporados 

no trabalho pedagógico do professor ao longo de sua aula. 

Acerca da utilização de filmes em sala de aula, as respostas dos participantes das duas 

escolas mais uma vez convergem, ao afirmarem que os filmes estão presentes nas práticas 

cotidianas de seus professores, variando de uma escola para a outra apenas a frequência com 

que os professores costumam utilizar filmes durante as aulas.  

Dentre as disciplinas indicadas pelos alunos que mais utilizam filmes durante as aulas 

houve uma proximidade nas respostas em ambas escolas, assim eles revelaram que História, 

História da Arte, Geografia, Ética e Cidadania e Língua Estrangeira, são as disciplinas em que 

é mais frequente a utilização da linguagem cinematográfica. 

Portanto, para que o professor possa explorar a potencialidade da linguagem fílmica 

como metodologia de ensino de Geografia, lembramos as lições de Portugal (2013), Portugal e 

Souza (2013) e Cavalcanti, (2104), que orientam a construção e aplicação de nossa SD para que 

pois “o cinema em sala de aula, como qualquer recurso didático, exige do professor um 

planejamento cuidadoso para garantir a realização da atividade e a aprendizagem dos alunos” 

(PORTUGAL e SOUZA, 2013, p. 109). 

Defendemos em nosso trabalho, a necessidade de verificar a apreensão dos conteúdos, 

pois estas permitem verificar a apropriação dos conceitos que permitem a compreensão das 
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espacialidades vividas pelos alunos, uma vez que. estas atividades permitirão ao professor 

verificar se houve apreensão e significação dos conteúdos. 

Entendemos que sem estas atividades, o potencial da linguagem cinematográfica como 

metodologia de ensino, se perde, perpetuando, assim, a lógica do filme como momento 

recreativo, do uso da linguagem pela linguagem ou então da metodologia como fim da 

mediação didática do professor, conforme as críticas suscitadas por Morais (2014). 

No que diz respeito à verificação da apreensão dos conteúdos temos o único ponto 

claramente divergente entre as respostas apresentadas pelos participantes, razão pela qual 

apresentamos os percentuais. No CEPI-A, 82,4% dos participantes indicaram que costumam 

realizar atividades de verificação de aprendizagem, contra 17,6% que responderam que não 

costumam realizar nenhuma atividade após os filmes. 

Observamos que a significativa divisão nas respostas dos alunos do CEPI-B, em que 

46,7% dos participantes indicaram que costumam realizar atividades de verificação em muitas 

vezes, 46,7% também afirmaram realizar poucas vezes e 6,6% dos alunos responderam que não 

costumam realizar atividade de apreensão dos conteúdos após a exibição de um filme.  

Ressaltamos a importância das atividades de avaliação pois estas indicarão a apreensão 

dos conteúdos e a significação dos conceitos geográficos. Para tal, nos orientamos a partir dos 

ensinamentos de Cavalcanti (2014) planejando atividades que, de forma dialética, pudessem 

problematizar, sistematizar e sintetizar os conteúdos didáticos e as situações do cotidiano dos 

alunos.  

Como atividades de avaliação, novamente as respostas convergiram, tendo a maioria 

dos alunos indicado, conforme demonstrado no quadro 2. 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS INDICADAS PELOS ALUNOS APÓS EXIBIÇÃO 

DE FILMES: 

Atividades avaliativas 

Resumos 

Questionários/roteiros de perguntas 

Produção de textos 

Debates em sala de aula 

Interpretação do filme 

Quadro 02: Síntese das atividades propostas pelos professores das escolas após a exibição de filmes em sala de 

aula. Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Observamos que, em muitas ocasiões, os professores realizam atividades de 

verificação pós-exibição dos filmes, possibilitando a apreensão e significação dos conceitos e 

conteúdos didáticos pelos alunos, transpondo a lógica dos conteúdos, linguagens e 

metodologias per si como fora criticado por Morais (2014). Neste contexto, consideramos 

importante relembrar os estudos de Oliveira Jr. (2005; 2016), que concluíram que as Geografias 

de Cinema e os Espaços do Cinema na Educação apresentam grande potencialidade no Ensino 

de Geografia uma vez que, com a mediação didática do professor, estas permitem a 

interconexão entre os conhecimentos do cotidiano dos alunos e os conteúdos didáticos.  

Investigamos também o acesso dos alunos à internet e a utilização de smartphones em 

seu cotidiano. Pudemos observar que a ampla maioria dos participantes em ambas escolas 

possui acesso à internet regular e costumam manusear smartphones regularmente, 

corroborando a tendência dos participantes de ampla utilização dos serviços de streaming e 

websites para assistir filmes/séries. 

Lembramos que os dados apresentados não refletem a realidade de todos os alunos 

matriculados nas unidades da REI-GO, representando somente os alunos das escolas onde 

aplicamos nossa pesquisa. Segundo o IBGE, em 2018, quase 46 milhões de brasileiros não 

possuía acesso a internet, um número equivalente a quase ¼ da população total do país com 10 

anos ou mais de idade3. Portanto, considerando as profundas desigualdades econômicas e 

estruturais observadas nas diversas cidades de Goiás, conforme já haviam sido observadas por 

Nascimento (2019), assim, orientamos que os dados apresentados devem ser interpretados no 

contexto em que forma propostos na pesquisa, não devendo, em hipótese alguma servir a 

alguma generalização acerca de todas escolas da REI-GO, pois tal conduta, além de não refletir 

a plena realidade completa do alunado das escolas estaduais de Goiás, pode também induzir a 

análises equivocadas e completamente desconectadas do cotidiano dos jovens escolares 

goianos, conforme pesquisa de Cavalcanti (2015). 

3.3. UMA LEITURA GEOGRÁFICA DO CINEMA: ANALISANDO E INTERPRETANDO AS FICHAS 

DE ANÁLISE DO FILME 

 

“E no mar estava escrita uma cidade...” 

ANDRADE, Carlos Drummond de  

  

 
3 Dados da PNAD quarto trimestre de 2018, obtidos em reportagem publicada pelo portal G1, disponíveis no 

endereço eletrônico https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-

de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml. Acesso em maio de 2020. 

https://www.pensador.com/autor/carlos_drummond_de_andrade/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
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Como parte da SD aplicada em nossa pesquisa, encaminhamos aos participantes 

Fichas de Análise do Filme (FAF) elaborada com a participação dos professores regentes das 

escolas-campo, que deveriam ser preenchidas em casa pelos alunos com as impressões acerca 

daquilo que viram e identificaram como pontos relevantes no filme exibido.  

A aplicação da FAF é de grande importância pois seu preenchimento permite ao aluno 

demonstrar sua compreensão do filme, assim como as relações estabelecidas entre seus 

conhecimentos geográficos e o cotidiano. 

A FAF foi organizada a partir de quesitos que buscaram interconectar a realidade 

fílmica, conteúdos didáticos e o cotidiano dos alunos. Assim, solicitamos aos participantes que 

elaborassem uma descrição livre de três cenas do filme que mais lhes chamaram atenção, 

indicando também os pontos de interesse em cada cena escolhida e identificação de prováveis 

conteúdos geográficos presentes em cada cena. Estes encaminhamentos na FAF tiveram o 

objetivo de verificar se os participantes seriam capazes de relacionar os fatos narrados na estória 

fílmica com os conteúdos propostos no início da SD (Figura 5). 
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Figura 05: Ficha de Avaliação do Filme (FAF) utilizada na SD. Fonte: elaboração própria, 2020. 
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Também solicitamos aos participantes que refletissem e narrassem se, em algum 

momento, já haviam vivenciado ou presenciado algum dos diversos fatos narrados no enredo 

do filme. Este quesito na FAF teve intuito de verificar as conexões entre as realidades presentes 

no filme, os conteúdos geográficos e o cotidiano dos alunos. 

Por fim, perguntamos aos participantes como eles compreendiam as causas dos 

acontecimentos do seu cotidiano ajudaria na compreensão de seus direitos e deveres como 

cidadão, visando verificar a significação dos conteúdos didáticos, conforme proposto na SD. 

Todas as FAF também foram transcritas para formulários elaborados no Google Forms, com o 

propósito de ajudar no processo de análise das análises dos alunos. 

Em que pese o fato dos alunos residirem em diferentes e distantes bairros um dos 

outros na cidade de Goiânia, os participantes apontaram cenas e conteúdos relativamente 

semelhantes, demonstrando percepções bastante parecidas das espacialidades cotidianas. 

Em comum, as cenas indicadas pelos participantes destacavam situações de um 

cotidiano em que haviam vivenciado, como por exemplo o abuso policial, a violência urbana e 

o racismo. Mesmo o filme apresentando diversos aspectos da vida urbana em uma metrópole, 

os participantes demonstraram que os contextos de violência, preconceito e abusos encontram-

se presente no cotidiano de muitos jovens estudantes da REI-GO. 

Como forma de trazer para nossa pesquisa as experiências e a voz dos jovens em seu 

dia a dia na cidade de Goiânia, apresentamos os relatos de alguns participantes, que além de 

destacar a interconexão entre os conteúdos, o filme e o cotidiano, trazem também um pouco 

das formas como os escolares percebem os fenômenos que presenciam. 

Como relatos mais marcantes do cotidiano na cidade de Goiânia, citamos os alunos do 

CEPI-A, A1 e A5, que presenciaram cenas semelhantes ao filme relativas a abordagens 

violentas de policiais. O estudante A1 relatou, 

 

 “Estávamos em uma roda de amigos e os policiais já vieram descendo 

da viatura fazendo logo uma abordagem”. (A1) 

Por sua vez, A5 afirmou: 

 

 “A polícia abordou de forma diferente o meu amigo por ele ser negro, 

e começou a ofendê-lo com xingamentos do tipo “neguin”, “pinchain” 

dentre outros.” (sic) (A5) 
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Figura 06: Cena de Crash, no limite (2004) onde o Policial John Rian conduz abordagem truculenta 

contra Cameron Thayer e Christine Thayer. Lions Gate Films. Organizado pelo autor. Maio de 2020. 

 

Os alunos A2, do CEPI-A, e B7, do CEPI-B, em seu cotidiano na cidade, apresentaram 

situações de violência urbana ao relatar  

 

 “-Já presenciei um assalto a mão armada.” (A2) 

 

“-Sim, já fui assaltado”. (B7) 

 

Figura 07:Cena de Crash, no limite (2004) em que Rick Cabot e Jean Cabot tem seu veículo 

roubado por Anthony e Georgie. Lions Gate Films. Organizado pelo autor. Maio de 2020. 
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Quanto a situações de racismo, destacamos o relato do aluno B2 do CEPI-B, 

 

 “-Sim, diariamente presenciamos cenas de racismo, comentários 

abusivos e discriminação social.” (B2) 

 

 

Figura 08: Cena de Crash, no limite (2004) em que Cameron Thayer sofre abordagem policial 

racista e discriminatória. Lions Gate Films. Organizado pelo autor. Maio de 2020. 

 

Os alunos B1 e B10 se aproximam das ideias de Cavalcanti (2014) e Arrais (2017) ao 

lembrarem que as tensões sociais e raciais que ocorrem em uma grande metrópole 

estadunidense, como Los Angeles, também podem, em diferentes escalas, acontecer em cidades 

médias do interior do Brasil, a exemplo de Goiânia e cidades da RMG ao afirmarem 

respectivamente, 

‘-Sim, já presencie várias dessas ocasiões em Goiânia.” (B1) 

 

 “-Não, não como representado no filme, mas já presenciei cenas que 

foram humilhantes em diversas questões, não apenas problemas 

raciais.” (B10) 
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Figura 09: Cena de Crash, no limite (2004) em que Jean Cabot trata o Daniel Ruiz de maneira 

racista. Lions Gate Films. Organizado pelo autor. Maio de 2020. 

 

Neste mesmo contexto o aluno B5, do CEPI-B, complementa ao destacar, 

“-Sim, cor da pele e roupa aparentemente definem status, como 

parâmetros de avaliação para se vc é ou não uma pessoa decente” 

(SIC). (B5) 

 

 

Figura 10: Cena do filme Crash, no limite (2004), em que Daniel Ruiz é discriminado pelo Farhad. 

Lions Gate Films. Organizado pelo autor. Maio de 2020. 

 

Apenas dois participantes do CEPI-A relataram nunca ter presenciado nenhuma das 

situações retratadas no filme. 
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As situações apontadas pelos alunos como mais relevantes nos levam a entender que 

estes compreendem a cidade como um espaço em que cotidianamente existem episódios de 

violência urbana, racismo, abusos policiais e xenofobia, e que em alguns contextos, podem 

ocorrer com conhecidos, amigos ou até mesmo com os próprios alunos, imbricando as 

realidades do filme e o cotidiano dos jovens.  

Ao analisar os relatos das FAF percebemos que as faces da cidade ideal (representada 

na realidade fílmica) e a cidade real (do dia a dia), conforme enunciado por Lefebvre (2009), 

se mostram cruelmente próximas, atingindo muito mais que a realidade comezinha, pois podem 

se materializar nos corpos nas relações sociais e no psicológico dos escolares (OLIVEIRA JR., 

2016), que muitas vezes presenciam e vivenciam momentos de violência. 

Tendo ainda a FAF como referência, pedimos aos alunos que respondessem se, em sua 

opinião, compreendiam os nexos de causalidade dos fenômenos vivenciados no cotidiano das 

cidades contribuem na compreensão dos direitos e deveres enquanto cidadão. Neste sentido, 

80% do total dos participantes do CEPI-A afirmaram ter a compreensão de que os nexos de 

causalidade dos fenômenos do cotidiano são importantes no entendimento de seus direitos, 

enquanto 20% indicaram que não conseguiam estabelecer uma conexão. Quanto aos alunos 

do CEPI-B, 75% dos participantes responderam que sim, enquanto e 25% responderam que 

para alguns contextos sim, em outros não. 

A partir da análise da FAF foi possível confirmar também a importância dos 

ensinamentos de Cavalcanti (2014) acerca da necessidade do professor planejar suas ações a 

partir das dimensões da problematização, sistematização e sintetização dos conteúdos 

didático, relacionando-os com as Geografia do cotidiano em que vivem os jovens escolares. 

Tal procedimento ser demonstrou bastante eficaz para a apreensão dos conceitos que 

explicam as espacialidades da vida diária dos alunos, em seu ir e vir pela cidade. 

A análise da FAF nas escolas-campo também confirmou os posicionamentos de 

Oliveira Jr (2006, 2016), Neves (2013), Portugal (2013) e Portugal e Souza (2013) sobre a 

potência das Geografias do Cinema e dos Espaços do Cinema como metodologia de ensino dos 

conteúdos de cidades, pois a partir filme podemos encontrar elementos capazes de interconectar 

a realidade vivida pelos alunos aos conteúdos didáticos, que, através da mediação didática 

constituem um conjunto de metodologias extremamente potentes para o ensino de Geografia. 

Concluída a identificação e compreensão dos fenômenos geográficos presentes no 

cotidiano dos alunos e que também são representados no filme, os participantes tiveram que 

produzir mapas colaborativos a partir da plataforma on-line Google My Maps. 
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3.4 - ANÁLISE ESPACIAL DO FILME A PARTIR DOS MAPAS COLABORATIVOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

 

“O imaginário encanta a imagem porque esta já é uma 

encantadora por potencial[...] 
O imaginário é o lugar comum da imagem e da 

imaginação...” 

MORIN, 2014, p.100-101 

  

Conforme apresentamos em nosso detalhamento metodológico, no encerramento da 

SD solicitamos aos alunos das escolas-campo que produzissem mapas digitais colaborativos a 

partir da plataforma digital Google My Maps, assentado nas orientações de Nascimento (2019) 

e Oliveira & Nascimento (2017). Essa proposta de representação espacial se justifica a partir 

da ideia de que a Cartografia nos permite a espacialização dos fenômenos do cotidiano, 

possibilitando aos participantes perceber, identificar e verificar espacialmente os 

acontecimentos de seu dia a dia. Além disso, entendemos que oportunizar a produção 

cartográfica por parte dos participantes compõe um elemento importante na significação da 

vivência dos sujeitos na cidade e dos conteúdos geográficos. 

Percebendo os fatos do cotidiano nas cidades de maneira crítica, autônoma e livre 

espera-se que o aluno tenha condições de iniciar processos mentais que desencadeiam a 

apreensão dos conteúdos. Nestes contextos, a partir da mediação do professor, a linguagem 

cinematográfica demonstra sua potência, ao possibilitar a comparação e intersecções entre a 

realidade fílmica e o cotidiano dos alunos em sua vivência nas cidades. 

A escolha da utilização da Plataforma Google My Maps se justificou também pelo fato 

de ser um ambiente web gratuito, pela possibilidade de mapeamento colaborativo, engajamento 

e familiaridade dos participantes com os meios digitais, conforme orientação da BNCC e 

também pela disponibilidade de laboratórios de informática e computadores com acesso à 

internet suficientes em ambas escolas.4 

A produção cartográfica realizada pelos alunos das escolas-campo teve como 

finalidade analisar a capacidade dos estudantes relacionarem o enredo do filme, os conteúdos 

 
4 Conforme indicamos anteriormente, nossa pesquisa foi conduzida de acordo com a realidade socioeconômica de 

duas escolas públicas localizadas em Goiânia, portanto, reiteramos que nossas conclusões versam apenas sobre as 

escolas analisadas, não devendo assim, ser analisadas ou interpretadas de outra maneira, sob pena de 

interpretações, dados estatísticos e conclusões equivocadas sobre a realidade cotidiana da REI-GO. 
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geográficos e as cotidianidades vividas em seu dia a dia com as espacialidades que podem ser 

materializadas ou percebidas na cidade. 

Desse modo, a atividade foi realizada no período de contraturno tanto no CEPI-A 

como no CEPI-B, e teve a duração prevista para 1h30min, em que orientamos os alunos sobre 

o funcionamento da plataforma, compartilhamento dos mapas e envio do produto final para o 

professor da turma e o pesquisador. 

Com o auxílio do professor, mobilizamos conhecimentos do conteúdo e pedimos que 

os alunos que lembrassem das cenas que indicaram na FAF como sendo o ponto de partida para 

a produção cartográfica. No CEPI-A tivemos a devolução de 8 mapas e no CEPI-B recebemos 

5 mapas. Entendemos que tais números devem-se a dois fatores: 1 – utilização de um aplicativo 

relativamente novo para os alunos. Em que pese nossa pesquisa com os participantes 

demonstrar que a maior parte dos participantes realiza acessos frequentes à internet e que 

manuseiam ou possuem smartphones, percebemos que, mesmo se tratando de plataforma 

intuitiva e com funcionamento autoexplicativo, alguns alunos demonstraram dificuldades 

maiores que outros ao manusear imagens de satélites, mesmo que a partir de um aplicativo que 

utiliza imagens do Google Earth; 2 – De acordo com nosso cronograma de pesquisa, que fora 

previamente analisado e aprovado pelo grupo gestor e professores regentes das escolas, tivemos 

pouco mais de 60 minutos para apresentar a plataforma e informar seu funcionamento, tempo 

que apesar de nos permitir apresentar bem o aplicativo, demanda um detalhamento muito 

grande para tirar as dúvidas dos alunos e orientá-los em todas as etapas. 

Acreditamos que o uso mais constante do aplicativo poderá trazer mais familiaridade 

aos alunos, possibilitando maior oportunidade de interação, exploração dos recursos do 

aplicativo e ampliando, também, as possibilidades de produções cartográficas pelos alunos. 

Ainda assim, consideramos satisfatória a experiência e a produção cartográfica feita pelos 

alunos, tendo em vista que este foi, para alguns, o primeiro contato dos participantes com a 

produção de mapas a partir de recursos e plataformas digitais. 

Considerando a quantidade de mapas devolvidos, optamos por trazer à pesquisa 

aqueles que trouxeram informações mais relevantes para nosso trabalho. Sendo assim, 

apresentaremos dois mapas produzidos pelos alunos do CEPI-A e outros dois pelos alunos do 

CEPI-B. Para manter o anonimato dos participantes, como determinam as normas do Comitê 

de Ética e Pesquisa da UFG, apagamos os nomes dos autores, transcrevendo somente seus 

mapas. 
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Figura 11: Mapa produzido pelo aluno A6 do CEPI-A. Fonte: Google My 

Maps. Elaborado por Adsson José R. Luz. Março 2020. 

A análise da figura 11 produzido pelo aluno A6 do CEPI-A demonstrou que o 

participante conseguiu correlacionar determinados fatos reproduzidos no filme com o cotidiano 

em seu bairro, representando no mapa acontecimentos comuns ao espaço fílmico e cotidiano, 

destacando casos de racismo, mal atendimento em unidade de saúde básica de Goiânia, 

homicídio, assalto, assédio sexual e acidentes com veículos automotores. Mesmo indicando 

apenas a localização no Google Maps, entendemos que o reconhecimento da espacialidade do 

fenômeno já oportuniza o início de um debate sobre a produção do espaço urbano e os contextos 

relativos às práticas sociais presentes na cidade.  

 

Figura.12: Mapa produzido pelo aluno A8. Fonte: Google My Maps. Elaborado 

por Adsson José R. Luz. Março 2020. 
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A análise da figura 12 , produzido pelo aluno A8 do CEPI-A demonstrou que o 

participante conseguiu interseccionar os problemas urbanos reproduzidos no filme com 

acontecimentos de seu cotidiano, destacando casos de racismo e preconceito racial, acidentes 

com veículos automotores, homicídio, intolerância religiosa, abuso sexual, assédio sexual 

tráfico de pessoas e mal atendimento médico em unidade de saúde de Goiânia. 

Quanto à produção cartográfica dos alunos do CEPI-B, destacamos os mapas 

produzidos pelos alunos B3 e B5. 

 

 

Figura 13 Mapa produzido pelo aluno B3. Fonte: Google My Maps. Elaborado 

por Adsson José R. Luz. Março 2020. 

 

O mapa produzido pelo aluno B3 (figura 13), demonstrou que o participante foi capaz 

de relacionar problemas urbanos representados no espaço fílmico com acontecimentos de 

cotidiano na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, onde morou até o ano de 2018 antes de 

se mudar para Goiânia. Em sua representação o participante identificou casos de violência 

policial e racismo, semelhantes aos demonstrados no filme. 
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Figura 14: Mapa produzido pelo aluno B5. Fonte: Google My Maps. Elaborado 

por Adsson José R. Luz. Março 2020. 

 

No mapa 4 (figura 14) produzido pelo aluno B5, o participante representou fatos de 

seu cotidiano, similares aos trazidos pelo filme, destacando caso de abordagem policial violenta 

no Buriti Shopping, má qualidade no atendimento médico no Centro de Atenção Integrada à 

Saúde (CAIS) do Bairro Goiá e problemas de infraestrutura urbana na região da Rua 44, região 

central de Goiânia. 

A análise das representações cartográficas corroborou as pesquisas de Cavalcanti 

(2015) acerca da das relações que os jovens estabelecem cotidianamente com a cidade, que 

muitas vezes extrapola as escalas locais do seu bairro, podendo ser ampliadas para diferentes 

regiões, setores e ambientes da cidade. A análise cartográfica também demonstrou a capacidade 

dos alunos em relacionar os conteúdos escolares com os acontecimentos fílmicos e os 

acontecimentos cotidianos na cidade de Goiânia e RMG. 

A produção cartográfica produzida pelos participantes endossou os estudos de 

Cavalcanti (2005), uma vez que os alunos demonstraram capacidade de apropriar da linguagem 

cartográfica e produziram mapas em que apontaram lugares na cidade de Goiânia onde 

presenciaram ou vivenciaram algumas das situações que foram reproduzidas no filme. 

Neste sentido, nossa pesquisa trouxe elementos teóricos e metodológicos que 

demonstraram a potencialidade da linguagem cinematográfica como metodologia de ensino dos 

conteúdos de cidade, pela formação e compreensão de conceitos que permitem aos estudantes 
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entender as estruturas, funções, formas e processos inerentes à construção das espacialidades 

urbanas, trazendo aos jovens escolares os elementos necessários para torná-los ativos na 

construção, apropriação e uso dos espaços das cidades. 

Entendemos estar demonstrada a potencialidade da linguagem cinematográfica 

enquanto metodologia de ensino dos conteúdos de cidades por meio da mediação do professor 

e da comparação entre o espaço fílmico e o cotidiano dos jovens nas escolas campo analisadas. 

Os mapas produzidos pelos participantes puderam demonstrar que houve apreensão 

por parte dos alunos sobre a espacialização dos fenômenos do cotidiano vivenciados por eles 

em diferentes bairros de Goiânia e da RMG, bem como a possibilidade de representação de 

acontecimentos ocorridos em outras cidades brasileiras. Independente do fato que a produção 

cartográfica tenha centrado na localização espacial do contexto ou situação geográfica, 

entendemos que o reconhecimento desses problemas urbanos, em diferentes escalas, indica um 

caminho para ampliar o trabalho de Geografia em sala de aula. 

Entendemos, finalmente, que assim como também fora destacado por Cavalcanti 

(2005), a linguagem cartográfica possibilitou aos participantes visualizar a partir da construção 

dos mapa vários acontecimentos do cotidiano nas cidades, tornando possível a apreensão e 

significação dos conteúdos de Geografia, potencializando e o desenvolvimento da cidadania, 

uma vez que os nexos causais dos acontecimentos se tornarão o ponto de partida para o 

exercício pleno de seu direito à cidade, conforme ensinou Lefebvre (2009). Esse 

encaminhamento metodológico visa tornar o jovem escolar ativo na construção das 

espacialidades urbanas, utilizando espaços e equipamentos públicos e desencadeando uma vida 

urbana mais autônoma, cidadã e participativa através da construção e da análise de diferentes 

espaços. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cinema tem o incrível poder de construir, reconstruir ordenar e reordenar realidade 

e espaços, por meio de imagens-movimento, mas também possui grande capacidade de 

mobilizar memórias. Inevitável pesquisar sobre o assunto e não lembrar de nosso tempo na 

escola e frisson que ficávamos quando ouvíamos algum boato, que corria mais rápido que 

rastilho de pólvora pelos corredores, que iriamos assistir um filme durante a aula. Era 
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impossível conter a empolgação juvenil e o maravilhamento diante das imagens reproduzidas 

num televisor com videocassete. Chagávamos em casa ávidos por dividir a novidade para 

nossos pais/familiares, era algo mágico e encantador.  

No entanto, as mesmas memórias que trazem lembranças tão tenras da infância, 

também nos impõe responsabilidade enquanto professor e pesquisador, e por isso, precisamos 

lembrar que a escola passou por grandes transformações de nosso tempo de Ensino Básico até 

os dias atuais. Tal afirmação parece arrogante, para não dizer óbvia quando comparamos a 

escola contemporânea com nossos tempos de criança ou adolescência, mas romper as amarras 

o óbvio, muitas vezes é mais difícil do que imaginamos. Metodologias, tecnologias e linguagens 

que para nós na década de 1990 eram consideradas ficção científica atualmente são realidade 

na escola. Se para nós assistir filmes durante as aulas era incomum, na escola contemporânea é 

realidade em algumas disciplinas. Se tínhamos que ir ao cinema ou esperar meses ou até anos 

para que os filmes da moda chegassem às nossas casas em fitas de VHS, a internet e os 

smartphones trouxeram esta possibilidade para os bolsos de grande parte de nossos alunos. 

Portanto, em um contexto de profusão de imagens, informações e movimentos, entendemos que 

o ensino atual deve ser pensado para o aluno e a escola contemporânea, e neste sentido, 

consideramos a relevância de nossos estudos. 

No decorrer de nossa pesquisa, propusemos analisar a potencialidade da linguagem 

cinematográfica no ensino dos conteúdos de cidades no Ensino Básico, para qual partimos de 

três pressupostos: 1 – a análise da potência da linguagem fílmica como parte de metodologias 

de ensino dos conteúdos de cidades; 2 – Desenvolvimento de uma Sequência Didática que 

possibilite a utilização pedagógica do filme; 3 – Apreensão dos conteúdos de Geografia Escolar, 

a partir dos conteúdos de cidade, como forma de assegurar ao estudante o processos capazes de 

promover, através da mediação didática, a emancipação intelectual, pessoal e profissional, 

auxiliando também no despertar do senso de cidadania e proporcionando também uma relação 

crítica com os fenômenos do cotidiano, promovendo uma educação cidadã, que possibilite ao 

jovem o desenvolvimento de sua autonomia crítica, política e democrática e de compreensão 

das espacialidades vividas, promovendo um ensino verdadeiramente libertador.  

Portanto, para que atinja sua função precípua, o professor no processo de ensino-

aprendizagem considerará os desejos e necessidades dos alunos, lembrando, de acordo com o 

que fora ensinado por Bento (2015), que estes trazem uma série de anseios, necessidades, 

histórias de vida e conhecimentos que devem ser considerados no planejamento das aulas e das 
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intervenções pedagógicas. Conhecer as motivações dos alunos, suas histórias e necessidades é 

um importante passo inicial para a mediação didática. 

Uma vez que o professor como sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem e que 

este também traz uma série de experiências de vida aliadas os conhecimentos científicos e 

pedagógicos, bem como apresentou Shulman (2005), a preparação das aulas conciliará os 

conhecimentos prévios dos alunos, bem como seus anseios e necessidade, os conhecimentos 

científicos e pedagógicos do professor, os conteúdos curriculares, as linguagens, estratégias e 

metodologias de ensino mais adequadas para cada conteúdo. 

Em nossa pesquisa, assentados nos pressupostos da Sociologia da Linguagem e da 

Teoria Histórico-Cultural, inferimos que a compreensão das linguagens enquanto fato social 

(VYGOTSKY, 2001; 2002) tem função essencial nos processos de comunicação, enunciação e 

compreensão do pensamento, bem como na formação social do indivíduo, uma vez que as 

linguagens como resultado das ideologias do cotidiano e por sua natureza social estabelecem 

conexões entre a consciência contemporânea do indivíduo e o meio social (BAKHTIN, 2009). 

Portanto essas teorias norteiam no sentido de que o professor deve considerar que as linguagens 

são construções perenes do conhecimento humano, influenciadas pelo meio social onde vive o 

indivíduo, modificando-se e reestruturando-se a todo momento. A utilização de linguagens 

excessivamente técnicas, inadequadas com o propósito educacional ou desconectadas da 

realidade dos alunos podem ser absolutamente ineficazes no ensino.  

Daí a necessidade de adequações das linguagens aos conteúdos curriculares e aos 

contextos educacionais para que a escola e a Geografia Escolar cumpram suas funções sociais 

em conformidade com os documentos oficiais vigentes: promover a formação cultural e 

científica de maneira autônoma, crítica e construtiva (LIBÂNEO, 2008), através da 

compreensão das espacialidades vividas (CAVALCANTI, 2012) e do desenvolvimento do 

pensamento geográfico (CALLAI, 2010).  

No processo ensino-aprendizagem também é necessário considerar que os jovens 

escolares são sujeitos ativos, tanto do conhecimento quanto das espacialidades urbanas, e neste 

sentido, compreender a forma como o espaço vivido nas cidades é organizado é forma de lhes 

assegurar também autonomia e liberdade. 

Como eixo norteador de nossa pesquisa, propomos a utilização da linguagem 

cinematográfica como parte da metodologia de ensino dos problemas urbanos observados nas 
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cidades grandes e médias, através da comparação entre o espaço fílmico e a realidade cotidiana 

dos alunos, conforme ensinaram Bazin (1991, 2018); Deleuze (2004, 2018); Oliveira Jr. (2006, 

2016), Lefebvre (2009), Pimentel (2011), Neves (2013), Portugal (2013), Portugal e Souza 

(2013), Morin (2014). Para tal, lembramos que o cinema é linguagem capaz de criar, recriar, 

ordenar, reordenar, construir e reconstruir diferentes realidades e espacialidades presentes em 

diferentes contextos sócio-históricos e espaciais, entrelaçando a realidade fílmica e o cotidiano 

por meio da afecção. Neste sentido, conduzimos nossa pesquisa na perspectiva da utilização da 

linguagem cinematográfica como ponto de comparação entre a realidade fílmica e o cotidiano 

dos alunos. 

Como forma de verificar ou não a potencialidade da linguagem cinematográfica tendo 

como foco a formação cidadã, elaboramos uma SD cuja metodologia de aplicação dividimos 

em três etapas cumpridas pelos alunos em ambientes diferentes na escola ou em suas 

residências. 

A primeira etapa da pesquisa considerou a seleção dos conteúdos didáticos, com a 

ajuda dos professores regentes que foram explorados na SD; a seleção das turmas, juntamente 

com os professores regentes e o grupo gestor das escolas e seleção do filme a ser exibido durante 

a SD. A primeira etapa consistiu em ações de planejamento para os passos subsequentes da SD, 

mas que, sem a devida atenção tornariam a aplicação da SD absolutamente inviável, 

corroborando a ideia de minucioso planejamento prévio das ações didáticas pelo professor. 

Na segunda parte da SD, iniciamos nosso contato com as turmas, em que aplicamos 

formulários de pesquisa para verificar a relação dos participantes à linguagem cinematográfica, 

bem como conhecer seus hábitos e preferências fílmicas, meios por onde assistem e como 

assistem filmes. Os resultados da pesquisa demonstraram que: 1 -  a maior parte dos 

participantes assistem filmes regularmente; 2 – a maior parte dos participantes preferem assistir 

séries do que filmes; 3 – que a maior parte dos participantes já assistiu algum filme em cinemas 

de sua cidade; 4 – que a maioria dos participantes prefere frequentar cinemas em shoppings; 5 

– que os participantes apresentam gosto cinematográfico eclético; 6 – que a maioria dos 

participantes prefere utilizar a internet e meios digitais para assistir filmes; 7 – que a maioria 

dos participantes considerou que dependendo do filme consegue estabelecer relações entre a 

realidade fílmica e o cotidiano, destacando o papel essencial do professor no processo de 

escolha do filme adequado aos conteúdos e da mediação didática; 8 – a maioria dos 

participantes considerou que a utilização de filmes no Ensino de Geografia depende do filme a 
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ser exibido; 9 – que a utilização de filmes como recurso metodológico de ensino é realidade 

presente nas escolas analisadas; 10 – que os filmes são mais utilizados pelos professores das 

aulas de professores da área de humanas; 11 – que a maioria dos participantes considerou que 

os professores realizam atividades de compreensão do filme, corroborando a ideia que, sem a 

verificação da compreensão, o filme tem unicamente caráter de entretenimento; 12 – que a 

maioria dos participantes realizam as atividades de compreensão propostas pelos professores; 

13 – que a maioria dos participantes acessam a internet regularmente, e 14 – que a maioria dos 

participantes possui ou manuseiam smartphones regularmente. Como ressaltamos, os 

resultados da aplicação dos formulários devem ser analisados e interpretados apenas no 

contexto da pesquisa, sob pena de resultados parcialmente verdadeiros, uma vez que as escolas 

campo analisadas e os participantes não refletem a grande heterogeneidade escolar e 

socioeconômica da REI-GO. 

A exibição do filme que abordou os problemas urbanos de uma grande metrópole 

estadunidense, mas que, em diferentes escalas poderiam ser observados nas cidades brasileiras, 

ocorreu utilizando recursos de audiovisual e espaços das próprias escolas, sendo que no CEPI-

A existia sala adaptada, denominada de cinema pelos alunos e professores e no CPEI-B em sala 

adaptada. Após a exibição do filme nas escolas analisadas, constatamos que as temáticas 

mobilizaram interesse dos alunos, momento que indicamos preenchimento de FAF, com intuito 

de verificar as relações estabelecidas entre os alunos e as realidades fílmica e do cotidiano.  

Na FAF, os alunos deviam indicar três cenas que lhes chamou atenção, explicando os 

motivos de sua indicação e apresentando conteúdos geográficos que conseguissem identificar. 

Constatamos que dentre os diversos problemas urbanos apresentados no filme, as cenas que 

retratavam violência urbana, abusos policiais, racismo, xenofobia e abuso sexual forma as que 

houve mais indicação pelos alunos.  

Percebemos ainda que a maioria dos participantes foi capaz de identificar estes 

problemas urbanos e relacioná-los com a realidade vivenciada nas cidades. Ainda na FAF, 

pedimos que os alunos relatassem livremente se já haviam presenciado situações semelhantes 

às demonstradas no filme em seu dia a dia.  

A maioria dos participantes afirmou já ter presenciado problemas urbanos semelhantes 

aos do filme em seu cotidiano, com destaque para casos de violência policial, preconceito e 

racismo. Ao final da FAF, pedimos que os participantes considerassem se conhecer os nexos 

de causalidade dos problemas urbanos foram importantes na compreensão de seus direitos e 
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deveres enquanto cidadãos. A maioria dos participantes indicou positivamente para tal questão, 

corroborando a ideia de que conhecer os nexos causais dos problemas urbanos contribui para a 

formação de um pensamento e senso de cidadania.  

Após as problematizações levantadas na FAF, iniciamos a parte final da SD, 

procedendo decupagem das cenas indicadas pela maioria dos participantes onde eles puderam 

visualizar causas e efeitos dos problemas urbanos demonstrados no filme, sempre 

interseccionando as realidades fílmica e o cotidiano dos participantes, momento em que 

percebemos que as relações de causa e efeito dos problemas urbanos ficaram claros para mais 

participantes. 

Procedemos então produção de mapas digitais colaborativos, a partir da plataforma 

Google My Maps, consubstanciando os ensinamentos de Oliveira e Nascimento (2017) e 

Nascimento (2019), para que os alunos fossem capazes de representar espacialmente os 

problemas urbanos que identificaram livremente e que foram experenciados por eles no 

cotidiano da cidade.  

Nos mapas recebidos doa alunos, percebemos que grande parte conseguiu representar 

os problemas urbanos identificados, com ênfase em casos de violência urbana, abuso sexual, 

racismo e preconceito racial, abuso policial acidentes de trânsito, mal atendimento médico-

hospitalar nas unidades de saúde básicas e falta de infraestrutura urbana. 

Diante dos resultados obtidos, pudemos reconhecer a potencialidade da linguagem 

cinematográfica como metodologia de ensino dos conteúdos de cidades, nos moldes que 

propusemos no desenvolvimento de nossa pesquisa. Compreendemos que a capacidade que o 

cinema possui de construir, reconstruir ordenar e reordenar realidade e espaços e espaços 

urbanos pode ser utilizada de maneira satisfatória como apoio no ensino dos conteúdos 

didáticos, partindo da comparação entre o espaço fílmico e os espaços cotidianos frequentados 

pelos alunos.  

Advertimos que para que a linguagem cinematográfica possa ser utilizada em toda sua 

potencialidade, o papel do professor é fundamental, ao planejar sua intervenção a partir da 

seleção da linguagem mais adequada ao conteúdo didático, ao filme que apresente relação entre 

o cotidiano e os conteúdos didáticos, atividades de verificação de apreensão dos conteúdos e 

relação com o cotidiano dos alunos. Sem o professor, todo potencial demonstrado pela 
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linguagem cinematográfica se perde, perpetuando a lógica do filme pelo filme, apenas como 

recurso recreativo, não como ferramenta didática. 

Consideramos também importante a observação de questões como a duração do filme 

a ser exibido, a classificação etária adequada à idade das turmas, os tipos de filmes preferidos 

dos alunos, a conexão entre o enredo fílmico e os conteúdos didáticos e a aplicação de 

atividades de avaliação, pois, a não observação destes pontos durante o planejamento da 

mediação didática perpetuará a lógica do filme como atividade lúdica, o que criticamos com 

veemência. 

Finalmente consideramos de fundamental importância a análise das espacialidades 

apresentadas pelos alunos, a partir da linguagem cartográfica como forma de visualização das 

práticas sociais vivenciadas pelos jovens na cidade, tornando possível a apreensão e 

significação dos conteúdos da Geografia escolar, trazendo assim o desenvolvimento da 

cidadania, a partir do exercício pleno que os jovens tem do direito à cidade e na construção de 

espacialidades que possam atender seus anseios e desejos, criando ainda mais espaços de 

estudo, lazer e trabalho, proporcionando uma vida urbana autônoma, livre e cidadã.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: FORMULÁRIO DE PESQUISA 
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APÊNDICE 2: SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

 

 

 

- Atividades a serem realizadas antes da aplicação da SD: 3 horas. 

- Exibição do filme: aproximadamente 2 horas em contraturno. 

- Atividades da SD em cada Escola: 5 aulas (50 minutos em média) 

- Atividades da SD realizadas pelo aluno em casa: 1 hora. 

 

Duração da SD: Aproximadamente 10 Horas em cada escola 

 

 

 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: 

ETAPAS ATIVIDADE SUJEITO RECURSO/LOCAIS TEMPO 

Seleção dos 

assuntos a serem 

abordados, dentro 

do conteúdo de 

cidades: 

Selecionar e 

organizar os 

assuntos que 

relativos ao 

conteúdo didático 

Professor/pesquisador 
Livro didático, artigos, 

Internet 

1 hora em 

média com 

cada Professor 

Seleção das turmas: 

Selecionar as 

turmas em que a 

pesquisa será 

implementada 

Professor e 

pesquisador 
Escolas 

1 hora em 

cada escola 

Seleção do filme: 

Seleção dos filmes 

que serão exibidos, 

de acordo com a 

escola, turma e 

conteúdos 

Professor e 

pesquisador 
Escolas 

1 hora em 

cada escola 

Aplicação do 

formulário de 

pesquisa 

Reconhecer a 

relação dos alunos 

com o cinema e 

linguagem 

cinematográfica: 

Pesquisador 
Escola/sala de aula / 

formulário impresso 
1 aula 

Exibição do filme: 

Exibição dos 

filmes para as 

turmas 

selecionadas 

Professor e 

pesquisados 

Escola/Sala de aula (sala 

de vídeo) / Datashow 

1h50m em 

contrata-turno 

Discussão do filme: 

Dinâmica de 

discussão das 

temáticas do filme  

Professor e 

pesquisados 
Escola/sala de aula 1 hora 
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Preenchimento da 

ficha de análise do 

filme: 

Preenchimento da 

ficha de análise do 

filme para 

Intersecção entre o 

espaço fílmico e o 

espaço vivido: 

Aluno Casa 1 hora 

Levantamento das 

problematizações 

apontadas pelos 

alunos 

Levantamento 

quantitativo das 

questões apontadas 

pelos alunos 

Pesquisador LEPEG 
1 dia para 

cada Escola 

Análise espacial do 

filme exibido 

Produção 

cartográfica 

relacionando as 

temáticas dos 

filmes com o 

cotidiano dos 

alunos 

Aluno 
Computador, internet, 

Google My Maps 
2 aulas 

Análise da produção 

cartográfica 

Verificação da 

significação dos 

conteúdos 

Professor/pesquisador Escola/sala de aula 1 aula 
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APÊNDICE 2: GRÁFICOS COM OS PERCENTUAIS INDICADOS PELOS PARTICIPANTES DO 

CEPI-A E CEPI-B AO RESPONDEREM O FORMULÁRIO DE PESQUISA: 

 

 

 

Gráfico – 01: Quantidade de alunos do CEPI-A que costumam assistir filmes regularmente. 

Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

 

Gráfico – 02:Quantidade de alunos do CEPI-B que costumam assistir filmes regularmente. 

Fonte: Google Fomrs. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 



 

121 

 

 

 

Gráfico – 03: Quantidade de filmes que os alunos do CEPI-A que costumam assistir filmes 

regularmente. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

 

Gráfico – 04: Quantidade de filmes que os alunos do CEPI-A que costumam assistir filmes 

regularmente. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 05: indicativo percentual de alunos do CEPI-A que já assistiram algum filme em 

cinemas de sua cidade Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

 

 

Gráfico – 06: indicativo percentual de alunos do CEPI-B que já assistiram algum filme em 

cinemas de sua cidade Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 07: Cinemas mais frequentados pelos alunos do CEPI-A. Fonte: Google Forms. 

Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

Gráfico – 08: Cinemas mais frequentados pelos alunos do CEPI-B. Fonte: Google Forms. 

Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 09: Estilos de filmes favoritos dos alunos do CEPI-A. Fonte: Google Forms. 

Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 10: Estilos de filmes favoritos dos alunos do CEPI-B. Fonte: Google Forms. 

Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

Gráfico – 11: Meios utilizados pelos alunos do CEPI-A para assistir filmes. Fonte: Google 

Forms Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 12: Meios utilizados pelos alunos do CEPI-A para assistir filmes. Fonte: Google Forms. Elaborado  

pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

Gráfico – 13: Porcentagem de alunos do CEPI-A que costumam relacionar filmes e 

conteúdos escolares. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

Gráfico – 14: Porcentagem de alunos do CEPI-B que costumam relacionar filmes e 

conteúdos escolares. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 15: Percentual de alunos do CEPI-A que consideram que filmes podem ser 

utilizados no ensino de Geografia. Fonte: Google Forms Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

Gráfico – 16:  Percentual de alunos do CEPI-B que consideram que filmes podem ser 

utilizados no ensino de Geografia. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 

2020. 
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Gráfico – 17: Quantidade de alunos do CEPI-A que indicaram a realização de alguma 

atividade após exibição de algum filme em sala de aula. Fonte: Google Forms. Elaborado 

pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

Gráfico – 18: Quantidade de alunos do CEPI-B que indicaram a realização de alguma atividade 

após exibição de algum filme em sala de aula. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. 

Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 19: Disciplinas que os alunos do CEPI-A informaram que os professore têm hábito 

de utilizar filmes em sala de aula Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 20: Disciplinas que os alunos do CEPI-B informaram que os professore têm hábito 

de utilizar filmes em sala de aula Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 21: Quantidade de alunos do CEPI-A que informaram realizar atividades após a 

exibição de algum filme em sala de aula. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. 

Goiânia, 2020. 

 

 

 

Gráfico – 22: Quantidade de alunos do CEPI-B que informaram realizar atividades após a 

exibição de algum filme em sala de aula. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. 

Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 23: Quantidade dos alunos do CEPI-A que possuem acesso regular à internet. 

Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

 

Gráfico – 24: Quantidade dos alunos do CEPI-B que possuem acesso regular à internet. 

Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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Gráfico – 25 Quantidade dos alunos do CEPI-A que possuem ou usam Smartphones 

regularmente. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 

 

 

 

 

Gráfico – 26: Quantidade dos alunos do CEPI-B que possuem ou usam Smartphones 

regularmente. Fonte: Google Forms. Elaborado pelo autor. Goiânia, 2020. 
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APÊNDICE 3: FICHA DE ANÁLISE DO FILME (FAF) 
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