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Fazer documentários, ou melhor, 

trabalhar com o audiovisual, é uma 

terapia, uma forma de nos relacionarmos 

bem com o mundo, uma maneira de 

compreendê-lo e de entender nossa 

relação com ele. Uma catarse, às vezes. 

A partir do momento em que começamos 

o trabalho com imagens – e passamos a 

apreciar esse trabalho –, tudo ganha 

sentido, adquirimos uma nova forma de 

escrita, uma maneira diferente de nos 

comunicar com o ambiente que nos cerca. 

A Câmera passa a substituir a caneta, 

com sua escrita particular que incorpora 

todas as escritas, unindo palavra, som e 

imagem. As imagens captadas compõem 

um novo abecedário, que manejamos de 

modo racional, mas que também nos toca 

sensorial e emocionalmente, quando 

colhemos pedaços de informação que em 

determinado momento se juntam e dão 

origem a um trabalho interessante. 

(Luiz Carlos Lucena – professor, cineasta 

e documentarista). 
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RESUMO 

 

 

A linguagem audiovisual sugere formas de conceber e lidar com o espaço 
geográfico. É recorrente o uso dessa representação pelo professor de Geografia, 
para “apresentar” aos alunos os vários eventos espaciais e, particularmente, aqueles 
ocorridos na cidade, apoiando, assim, seu discurso durante uma aula. Pela 
compreensão da sua produção, pode-se refletir sobre o audiovisual e como esta 
representação pode ser usada em sala de aula sem que sirva apenas como 
ilustração dos conteúdos e conceitos trabalhados. Neste contexto, esta pesquisa 
objetivou compreender a produção da linguagem audiovisual como procedimento 
metodológico para o ensino de cidade na Geografia escolar. O estudo foi realizado a 
partir da proposição de um projeto denominado DOCGEO, desenvolvido em uma 
oficina pedagógica com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Centro Educacional 
José Augusto (CEJA) – escola pública estadual da cidade de Caicó/RN. Nesta 
oficina, dividida em 10 encontros, propôs-se a produção de minidocumentários – 
obras audiovisuais do cinema, mas também dos cineastas amadores que se 
interessam em registrar em som e imagem práticas sociais do/no espaço. 
Metodologicamente, para a coleta e análise de dados, utilizou-se a abordagem 
qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, observação 
participante, notas de campo, diários de bordo, registro de fotos, áudio, vídeo e a 
análise dos três filmes criados pelos discentes: Caicó: cidade do medo; Uma ilha em 
Caicó; e Caicó: a cidade que clama por água. A estratégia de ensino se revelou 
como um caminho possível para os educandos realizarem a leitura crítica do “texto” 
audiovisual, problematizando as representações locais do espaço urbano e suas 
paisagens construídas por meio de técnicas específicas. A experiência realizada 
envolveu os alunos em situações de aprendizagem possibilitando o protagonismo 
juvenil, a motivação, a criatividade, a criticidade e a construção do conhecimento 
visando práticas cidadãs. Pensar em métodos de ensino que objetivem a 
alfabetização audiovisual na Geografia é inovar a prática docente sensibilizando o 
alunado sobre os modos de ouvir/olhar, pensar e viver o cotidiano urbano. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Metodologia de ensino; Linguagem 
audiovisual; Minidocumentários; Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ABSTRACT 

 

 

Audiovisual language suggests ways of conceive and study the geographic space. 
The use of this representation by the Geography teacher is recurrent, in order to 
"introduce" the students to the various spatial events, and particularly those occurring 
in the city, thus supporting their discourse during a lesson. By understanding their 
production, we can reflect on the audiovisual and how this representation can be 
used in the classroom without serving only as a contents and concepts illustration. 
This research aimed to understand the audiovisual language production as a 
methodological procedure for teaching the city in school geography. The study was 
based on the proposal of a project called DOCGEO, developed in a pedagogical 
workshop with students of the High School 2nd year at Centro Educacional José 
Augusto Educational Center (CEJA) - state public school in the city of Caicó (Brazil). 
In this workshop, divided into 10 meetings, it was proposed to students produce mini-
documentaries - audiovisual works of the cinema, but also amateur filmmakers who 
are interested in recording sound and image social practices in space. 
Methodologically, for the collection and analysis of data, we used the qualitative 
approach, through bibliographical and documentary research, participant 
observation, field notes, logbooks, photo registration, audio, video and analysis of the 
three films created by the students: Caicó: city of fear; An island in Caicó and Caicó: 
the city that cries for water. The teaching strategy proved to be a possible way for the 
students to critically read the audiovisual "text", problematizing the local 
representations of the urban space and its landscapes constructed through specific 
techniques. The experience involved the students in learning situations and enabling 
youth protagonism, motivation, creativity, criticality and the knowledge construction 
aimed at citizen practices. To think of teaching methods that aim at audiovisual 
literacy in Geography is to innovate the teaching practice by sensitizing the student 
about the ways of listening/looking, thinking and living the city everyday. 

Keywords: Geography Teaching; Teaching methodology; Audiovisual language; 
Minidocumentaries; City. 
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APRESENTANDO A PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que acontece nesses processos audiovisuais? Criam imagens 
que são, ao mesmo tempo, imaginárias por não terem existência 
material como reais, por serem a expressão de coisas e pessoas 
com as quais convivemos em nossas lembranças. E as 
lembranças têm origem em muitos lugares e situações: nas 
histórias que ouvimos em casa, nas experiências pessoais de 
cada um, na televisão, nos filmes. 

(Lara Maria Coutinho) 
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 O tema deste trabalho é o estudo da linguagem audiovisual no Ensino de 

Geografia, mais especificamente no Ensino Médio. Linguagem, nesta pesquisa, é 

entendido como um sistema de signos pelo qual o homem compartilha seus 

pensamentos e sentimentos com os seus pares, por meio da fala, da escrita, das 

imagens, do audiovisual, ou seja, cria significação, ou, melhor dizendo, sentidos. 

 Denomina-se linguagem audiovisual as formas de comunicação presentes na 

televisão, no cinema, na internet e nos dispositivos de armazenamento de dados e 

de comunicação que agregam simultaneamente som e imagem para transmitir 

mensagens para uma massa heterogênea, determinada e indeterminada de 

pessoas. Esse modo de comunicar é recorrente no cotidiano por meio dos filmes, 

dos telejornais, dos vídeos disponíveis e veiculados nas redes sociais e em canais 

como o YouTube, por exemplo. 

 O cinema e a televisão, que durante muito tempo, dominaram esse campo da 

comunicação via som e imagem, disputam na atualidade espaço com formas 

alternativas de entreter/informar, consideradas mais dinâmicas, interativas e 

acessíveis. A facilidade de produzir, manusear e assistir quando e onde quiser seu 

filme ou programa favorito, bem como as próprias produções, – graças a uma 

abertura maior da internet à população – parece cada vez mais atrair jovens e 

adultos do século vigente. 

 Há uma quantidade vasta e vertiginosa de sons e imagens captadas 

diariamente pelos sentidos humanos. Ocorre-nos uma potencialização de ouvir/olhar 

e conceber o mundo audiovisualmente e isso se traduz em implicações diretas sobre 

a forma como atuamos neste mundo. Esse modo de comunicação pode sugerir 

hábitos cada vez mais universais, moldando o modo de vida da população perante 

uma cultura ocidental capitalista dominante e alterando significativamente a relação 

homem-espaço-tempo. 

 As experiências cotidianas com a linguagem audiovisual se dão na rua, nas 

residências, no trabalho, nas horas destinadas ao lazer e também no ambiente 

escolar. Nas instituições escolares, é recorrente o uso pedagógico de filmes, vídeos, 

reportagens e clipes musicais no ensino dos conteúdos das disciplinas. É sobre essa 

ideia que se alicerça esta pesquisa na área do Ensino de Geografia, pois sendo a 

escola o lugar por excelência em que a educação básica formal acontece, cabe a 
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essa instituição sensibilizar os alunos para uma alfabetização em sons e imagens e 

participar do processo de educar para esta linguagem específica. 

 A percepção do objeto de estudo é decorrente das reflexões feitas diante da 

prática docente do pesquisador nos últimos cinco anos de experiência na rede 

estadual e privada da Educação Básica do Rio Grande do Norte lecionando 

Geografia. Deste modo, reflete-se sobre a quantidade/qualidade de “informações 

geográficas” que permeiam a vida dos alunos e professores pelos meios de 

comunicação, especialmente os audiovisuais. Dedicou, ao longo da trajetória 

docente, a um intenso trabalho com essas informações sonoro-visuais em sala de 

aula, aspirando elevar esse saber do senso comum à categoria de conhecimento 

científico/escolar. 

Neste caminho, realizou-se um tímido ensaio sobre a metodologia de ensino 

proposta nesta dissertação, na ocasião de professor da disciplina “Metodologia do 

Ensino da Geografia” do curso Normal Subsequente (antigo magistério) no Centro 

Educacional José Augusto (CEJA), no ano de 2014. No período, foi construído junto 

aos alunos um vídeo com o auxílio (para edição) do programa computacional 

Windows Movie Maker® tematizando conceitos-base da Geografia (sociedade, 

natureza, território, lugar, paisagem e região), culminando em uma experiência 

valiosa para a apreensão dessa base conceitual pelos educandos. O experimento 

gerou o anseio de construir algo mais sólido e sistematizado, que pudesse ser 

compartilhado com professores/pesquisadores preocupados com a formulação de 

um ensino-aprendizagem significativo por meio da Geografia do audiovisual. 

Discutir sobre o uso dessa linguagem nas aulas de Geografia, seu modo de 

produção e prescrever metodologias para se trabalhar com ela durante as aulas, 

significa potencializar seu uso na escola. É tornar os estudantes protagonistas do 

processo de ensino-aprendizagem e considerar um saber-fazer docente que utiliza 

outros meios além do livro didático como ferramenta de trabalho. 

Ao delimitar o problema de pesquisa se considera, igualmente, os inúmeros 

problemas enfrentados no dia a dia das salas de aula, em específico na docência 

experienciada no CEJA, escola pública situada na cidade de Caicó/RN.  Observa-se 

as dificuldades de aprendizagem dos alunos e o fracasso escolar, detectados a 
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partir do baixo rendimento, reprovação e evasão do ambiente educacional1, e, 

quando egressos, o insucesso em concursos públicos e exames admissionais a 

instituições de ensino superior. Amiúde, no cerne desses problemas, está a 

burocracia na instituição escolar – que se reflete na relação apática dos discentes 

frente aos conteúdos das disciplinas e no posicionamento dos docentes quando 

ainda assumem a postura de meros transmissores de informações, organizando 

longas e enfadonhas aulas expositivas, pouco atrativas para o alunado. 

Outro fator que chamou a atenção foi o redesenho do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do CEJA, no ano de 2015. O documento, construído 

coletivamente – a partir da reflexão da prática pedagógica e dos resultados de uma 

avaliação diagnóstica – sinalizou para a importância do uso de linguagens que 

permeiam diariamente a vida dos estudantes, no processo de ensino-aprendizagem. 

Essa orientação denotou a inclusão dos alunos em um mundo marcado pelo avanço 

técnico e pela expansão dos meios de comunicação, como o cinema, a televisão e a 

internet. Portanto, a (re)elaboração do PPP consistiu em uma resposta da 

comunidade escolar para o desenvolvimento dos educandos, sobretudo, para o 

exercício da cidadania. 

Em Geografia, ao trazer o audiovisual para a sala de aula, o professor conduz 

sua prática com o objetivo de que o aluno faça uma leitura do mundo (FREIRE, 

2011). Para compreender o mundo, um exercício interessante é fazer com que o 

estudante “leia” a paisagem do lugar2, isto é, do seu local de vivência. No CEJA, os 

discentes do turno matutino são, predominantemente, moradores da cidade de 

Caicó/RN. Neste sentido, estudar essa cidade3 como um lugar (ou um conjunto de 

                                                           
1
 De acordo com dados do diagnóstico da Educação Básica do RN (2009-2014), sobre a rede 

estadual de ensino na modalidade Ensino Médio houve uma diminuição de 3% nas matrículas ao 
longo desses anos, em 2014 a taxa de aprovação dos estudantes correspondeu em media a 70% 
(contra 92% na rede privada e 85% na esfera federal) e a taxa de reprovação no mesmo ano subiu 
5% em relação a 2009. (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2015). 

2
 “No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições – 

cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque cada um exerce uma ação própria, a 
vida social se individualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, a política se 
territorializa, com o confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é quadro de uma 
referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações 
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, por meio 
da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade” 
(SANTOS, 2014, p. 322). 

3
 A temática da cidade é trabalhada como conteúdo específico no 2º ano do Ensino Médio. Dessa 

forma, como conteúdo curricular de Geografia nessa faixa de ensino esse eixo temático aparece 
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lugares) e fazer a interpretação dessa paisagem urbana, ou seja, a materialização 

do trabalho humano ao longo do tempo e as contradições, problemas, 

desigualdades, movimentos e também como espaço representado – é relevante 

para o trabalho com essa linguagem na educação. 

Nesta tessitura, é salutar pensar na utilização e/ou produção de conteúdo 

audiovisual que verse sobre o lugar de moradia dos alunos. Ao eleger o cotidiano 

urbano como ponto de partida para a análise do espaço é possível reconhecer as 

formas e processos socioespaciais que envolvem a geografia local. 

Esta problemática assenta-se em alguns questionamentos: considerando a 

literatura específica, como a Geografia escolar utiliza a linguagem audiovisual? A 

produção sistematizada do audiovisual em sala de aula (minidocumentários) pode 

contribuir para a construção do conhecimento escolar geográfico e, particularmente, 

nesta pesquisa, sobre a cidade? De que forma é possível o trabalho com a 

linguagem audiovisual nas aulas de Geografia e no ensino sobre cidade? E, por fim, 

em que medida a produção planejada de audiovisual na escola favorece o ensino-

aprendizagem dessa temática? 

Este trabalho objetivou compreender a produção da linguagem audiovisual 

como procedimento metodológico para o ensino da cidade na Geografia. Como 

objetivos específicos, foi proposto: 

a) analisar os limites e potencialidades quanto ao uso e à produção 

da linguagem audiovisual no Ensino de Geografia a partir da 

literatura sobre o tema, discutindo categorias de análise pertinentes 

para o trabalho com essa metodologia; 

b) entender o processo metodológico de produção audiovisual sob a 

forma de minidocumentários nas aulas de Geografia, a partir de 

experiência realizada no Centro Educacional José Augusto (CEJA), 

na cidade de Caicó/RN; e, 

c) avaliar a produção de linguagem audiovisual na relação ensino-

aprendizagem dos conteúdos sobre a cidade, a partir da experiência 

didática realizada. 

                                                                                                                                                                                     
como: “Estrutura e dinâmica de diferentes espaços urbanos e o modo de vida na cidade, o 
desenvolvimento da Geografia urbana mundial.” (BRASIL, 2006, p. 57). 



21 

 

  Esta proposta didática partiu do pressuposto de que a metodologia de ensino, 

ora proposta nesta dissertação, aplicada nas aulas de Geografia, poderia constituir 

um meio de aprendizagem significativa nessa disciplina. 

Esta pesquisa, portanto, tem como pano de fundo os estudos escolares 

relacionados ao tema cidade, por meio de um projeto didático desenvolvido no CEJA 

durante o período de agosto de 2016 a maio de 20174. A delimitação espacial, neste 

caso, a cidade de Caicó/RN, justifica-se por se tratar do local de atuação do 

pesquisador docente e ser o espaço de vivência dos estudantes – sendo possível a 

filmagem em campo e a representação desse espaço pelos alunos. Assim, essa 

metodologia possibilitou uma (re)leitura geográfica do cotidiano urbano e de suas 

representações, considerando-se a escola do lugar de vivência. 

A proposta metodológica de ensino contida nesta dissertação alvitrou revelar 

que os conteúdos escolares e, particularmente, os estudos sobre o ambiente urbano 

estão diretamente articulados à vida dos estudantes no mundo contemporâneo.  

A produção audiovisual, na escola, sobre os temas da Geografia, torna os 

adolescentes autores de sua própria aprendizagem e tem por base uma metodologia 

de ensino formadora de um sujeito escolar crítico das informações advindas dos 

meios de comunicação hodiernos; neste caso, daqueles da linguagem audiovisual. 

De uma maneira geral, ponderamos, à priori, sobre o espaço escolar 

brasileiro como pouco receptivo aos alunos nos dias atuais. Os discentes 

consideram os conteúdos curriculares, que são ensinados na escola, como parte 

dissociada de suas vidas cotidianas, dando assim pouca relevância aos mesmos. 

Dessa maneira, é perceptível a existência de uma crise na conjuntura educacional 

do país, da qual a Geografia escolar igualmente participa (VESENTINI, 2004). 

A escola atual, mesmo com os esforços da comunidade educacional para se 

adequar ao meio digital, tecnológico e do audiovisual como forma de dar novas 

texturas ao processo de ensino-aprendizagem (em referência à implantação de 

salas de informática, multimeios, uso de projetores e projeção de filmes), ainda não 

está em condições de competir com o mundo que extrapola os muros da escola. Em 

muitos casos, esse universo é repleto de informações e recursos tecnológicos, 

                                                           
4
 Tomamos como público-alvo os alunos do 2º ano “A” e 2º ano “B”, turno matutino, do Ensino Médio, 

do CEJA, localizado na Rua Zeco Diniz, S/N, na cidade de Caicó/RN. 



22 

 

tornando-se mais sedutor que o espaço educacional, como sublinha Castrogiovanni 

(2000, p. 13), já no início deste milênio, indicando que a escola não se manifesta 

atraente frente ao mundo contemporâneo, pois: “[...] não dá conta de explicar e 

textualizar as novas leituras de vida. A vida fora da escola é cheia de mistérios, 

emoções, desejos e fantasias [...]”. Evidentemente, conteúdos objetivos e formais, 

como parte da cultura humana, são indispensáveis para a formação do sujeito. 

Contudo, devem fazer face ao cotidiano do aluno em sua performance metodológica.  

Neste caminho, escola e a educação formal e, em particular, o Ensino de 

Geografia – o qual tem como um dos objetivos centrais a formação de sujeitos 

críticos e atuantes do/no espaço local e mundial – está longe de cumprir o seu papel 

de formar cidadãos que entendam o mundo e podem agir no sentido de transformá-

lo. 

Vários autores anunciaram esse colapso no campo educacional e, em 

especial, na Geografia, nos últimos anos. Para Vesentini (2004), o Brasil, bem como 

outros países, vivem uma fase decisiva em relação a essa disciplina, um momento 

de redefinições impostas tanto pela sociedade (pelo avançar da Terceira Revolução 

Industrial e da globalização, e pela necessidade de (re)construir um sistema escolar 

que contribua para a formação de cidadãos conscientes e ativos), como também 

pelas modificações ocorridas na ciência geográfica. 

 O período histórico atual, denominado meio técnico-científico-informacional 

por Santos (2014), traduz essa complexa e problemática dinâmica socioespacial, em 

que a (re)construção do espaço geográfico – entendido como objeto de estudo da 

Geografia – se dará com um crescente conteúdo de ciência, de técnicas e de 

informação. Para o entendimento dessa disciplina no ambiente escolar 

contemporâneo é necessário que os professores façam seus estudantes 

compreenderem as relações e fluxos econômicos, políticos e culturais que cercam o 

seu lugar de moradia e o complexo mundo globalizado do qual fazem parte. O lugar 

se concretiza como a “[...] instância da resistência ou da possibilidade de efetivação 

das práticas globais mais estruturais” (SANTOS, 2014, p. 235). 

Este trabalho se justifica pela abordagem atual sobre os estudos na área do 

Ensino de Geografia, consistindo em um campo de investigação que contribui para 

as reflexões que subsidiam métodos de ensino capazes de auxiliar o trabalho de 

professores e alunos do campo geográfico, para minimizar os “entraves” 
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relacionados às dificuldades de aprendizagem de jovens estudantes que compõem a 

Educação Básica brasileira.  

Legitima-se pelo anseio de superação do conhecimento acadêmico existente 

sobre o assunto (produção de linguagem audiovisual, pelos alunos, sobre a cidade). 

A literatura disponível versa sobre a aplicação de recursos audiovisuais 

(especialmente os filmes) na sala de aula e nas diferentes disciplinas; porém, o 

estudo sobre a produção desse tipo de material pelos membros escolares emerge 

como uma experiência pouco desenvolvida no campo da Geografia. Esta pesquisa, 

portanto, investiga a bibliografia sobre a área em questão, podendo colaborar no 

enfrentamento de problemas ligados ao campo educacional e, consequentemente, 

ao social. 

Nesse sentido, a pesquisa cumpre o papel social da Geografia escolar 

perante à sociedade, pois a capacidade de ler criticamente as “informações 

geográficas” procedentes da linguagem audiovisual contemporânea – pela produção 

de uma atividade planejada com essa forma de expressão e comunicação – tornará 

os alunos sujeitos ativos de sua formação cidadã no lugar e no mundo. Por 

conseguinte, a pesquisa in loco acerca do espaço urbano e da realidade vivida pelos 

estudantes, permite, a estes, pelos resultados desta experiência didática, produzir 

conhecimento sobre o seu lugar e reflitam sobre esse espaço, situando o ensino da 

Geografia em contexto relevante para a construção de uma sociedade menos 

desigual e, por que não dizer, mais humana. 

Esta proposta didática atende ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBN-9.394/96) – (BRASIL, 1996), sobre a constituição do 

currículo no Ensino Médio. O Artigo 36º, Inciso II, aponta que essa etapa do ensino 

deverá adotar metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes. Igualmente, essa esfera de aprendizagem tem sua base proposta nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) – (BRASIL, 2013, p. 

162), que visa o desenvolvimento curricular voltado para o mundo do trabalho, da 

ciência, da tecnologia e da cultura. Logo, a indicação legislacional coaduna com 

nossa indicação metodológica apresentada nesta dissertação. 

O texto está estruturado da seguinte forma: no capítulo 1 – A Geografia 

ensinada e a aprendizagem com a linguagem audiovisual: concepções teórico-

metodológicas – se argumenta sobre a relevância dessa linguagem no Ensino de 
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Geografia, discutem-se estratégias de ensino e conceitos geográficos pertinentes 

para o trabalho com o audiovisual em sala de aula; ao final da seção é apresentada 

a base empírica e o delineamento da metodologia e das ferramentas de recolha dos 

dados para a realização desta pesquisa. 

No capítulo 2 – Estratégia de Ensino com a linguagem audiovisual: produção 

de minidocumentários do mundo urbano – faz-se um passeio pela experiência 

didática realizada na escola, mostrando o passo-a-passo da oficina ministrada, bem 

como, relatando-se os audiovisuais produzidos pelos alunos. 

No capítulo 3 – Nuances da prática educacional com a linguagem audiovisual: 

análise do processo de ensino-aprendizagem – elabora-se uma análise da 

metodologia de ensino desenvolvida, sobretudo no que diz respeito à contribuição 

da experiência para a Geografia escolar, o ensino sobre cidade e os aspectos 

educacionais. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, nas quais se faz um 

apanhado geral da pesquisa sobre a metodologia com a linguagem audiovisual na 

Geografia escolar e o ensino sobre cidade. 
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A transmissão eletrônica de informações em imagem-som propõe 
uma maneira diferente de inteligibilidade, sabedoria e 
conhecimento, como se devêssemos acordar algo adormecido em 
nosso cérebro para entendermos o mundo atual, não só pelo 
conhecimento fonético-silábico das nossas línguas, mas pelas 
imagens-sons também. 

(Milton José de Almeida) 

 

 

CAPÍTULO 1 - A GEOGRAFIA ENSINADA E A 
APRENDIZAGEM COM A LINGUAGEM AUDIOVISUAL: 
concepções teórico-metodológicas 
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1.1 O audiovisual no Ensino de Geografia 

 

Esta pesquisa norteou-se em um projeto de educação que objetivou a 

formação da pessoa em sua integralidade e teve como propósito ajudar o jovem a 

“[...] desenvolver habilidades pessoais para que ele mesmo seja capaz de refletir 

sobre o que lhe é transmitido, de aceitar, mas aceitar com espírito crítico, com 

independência, com liberdade e consciência” (MENEGOLLA; SANT’ANNA, 2013, p. 

17). Ao vislumbrarmos uma escola formadora de cidadãos pensantes, reflexivos e 

críticos, queremos uma sociedade livre de inúmeras formas de opressão. 

Quando se pensa na Geografia escolar5, comunga-se que esta disciplina seja 

consoante com as ideias mencionadas acima e seus objetivos sejam voltados para 

oferecer condições para que o educando faça uma leitura crítica do espaço 

geográfico. Essa matéria de ensino pode ser um instrumento com o potencial para 

promover mudanças no modo de vida das pessoas, em seu relacionamento com os 

outros, com o lugar e com o espaço terrestre. Na perspectiva desta pesquisa, é sob 

essas lentes que esse saber escolar deve se ancorar para se tornar instrumento 

propício à aquisição de conhecimentos pelos alunos com vistas ao exercício da 

cidadania, para compreender o mundo, participar e nele intervir criticamente e 

também humanamente! 

Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – (BRASIL, 2000, p. 

30) de Geografia para o Ensino Médio, observa-se como essa disciplina, nessa 

etapa da educação básica, pode contribuir para a formação do aluno: 

 
 
O objetivo principal destes conhecimentos é contribuir para o 
entendimento do mundo atual, da apropriação dos lugares realizada 
pelos homens, pois é através da organização do espaço que eles 
dão sentido aos arranjos econômicos e aos valores sociais e 
culturais construídos historicamente. 
 
 

                                                           
5
 A Geografia, como matéria escolar, “[...] oferece sua contribuição para que alunos e professores 

enriqueçam suas representações sociais e seu conhecimento sobre as múltiplas dimensões da 
realidade social, natural e histórica, entendendo melhor o mundo em seu processo ininterrupto de 
transformação” (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 38). 
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Depreende-se que discutir a produção do espaço pelo homem ao longo do 

tempo – por meio do trabalho e do desenvolvimento técnico sobre as paisagens –, 

os usos atuais desses espaços, as contradições e os conflitos presentes no território 

são, dentre outros, objetivos centrais da Geografia na escola. 

Na análise de Castrogiovanni (2007, p. 43), essa matéria escolar se propõe a 

 
 
[...] reunir instrumentos de análise e de práticas sociais, que, no 
embate do exercício da cidadania, levantem questões como formas 
de ordenação e ocupação territorial, direito à saúde e à educação, 
acesso à moradia e à terra, preservação e conservação da 
biodiversidade e da qualidade ambiental, necessidade da 
sustentabilidade cultural e natural. 
 
 

A Geografia é um conhecimento que pode ser utilizado, sobretudo, para a 

resolução/minimização dos problemas que se dão no espaço geográfico do tempo 

presente. Essa matéria não deve ser um saber sem aplicação prática fora do 

sistema de ensino (LACOSTE, 2012). Parte-se do pressuposto de que o mundo 

atual (capitalista/globalizado) é complexo e requer uma disciplina ativa, formadora 

de cidadãos planetários, solidários, éticos e humanos, aptos a enfrentar os desafios 

atuais. 

Para alcançar isso, Castellar (2010) sugere pensar em uma Educação 

Geográfica; ou seja, superar as aprendizagens repetitivas e arbitrárias e passar a 

adotar práticas de ensino que invistam nas habilidades: análises, interpretações e 

aplicações em situações práticas. 

Ensinar Geografia é mais que transmitir informações espaciais: é, 

principalmente, formar nos alunos o que Callai (2010) chama de “um pensamento 

espacial”: devem ser considerados os conteúdos geográficos como argumentos para 

pensar a complexa espacialidade das coisas e dos fenômenos (diretos ou indiretos) 

vivenciados pelos alunos diariamente. 

É relevante a compreensão nos adolescentes de que eles são coparticipantes 

da produção do espaço e do mundo. Assim, Callai (2010, p. 17) afirma que a 

Geografia, enquanto matéria de ensino, cria as condições para que o aluno se 

reconheça como sujeito que participa do espaço em que vive e estuda, e que pode 

compreender que os fenômenos que ali acontecem são resultado da vida e do 
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trabalho dos homens. Para ratificar essa afirmação, Rego (2007, p. 9) sugere pensar 

sobre uma geografia educativa, cujo sentido reporta-se à  

 
 
[...] possibilidade de transformar temas da vida em veículos para a 
compreensão do mundo, entendido não como conjunto de coisas, 
mas como obra de criadores – sendo a compreensão sobre os 
criadores parte indesligável da compreensão sobre a construção 
contínua da obra. 
 
 

Consequentemente, o entendimento de que somos produtores constantes do 

mundo e do espaço geográfico e que, portanto, esse conhecimento espacial serve 

para o estudante compreender o mundo à sua volta e traduzir a complexidade de 

signos e códigos presentes em sua vida, pode ser um ponto de partida considerável 

para o trabalho do professor em sala de aula. 

O educador, como articulador desse processo de aprendizagem, utiliza 

diferentes linguagens do dia a dia das pessoas (cartográfica, musical, imagética, 

audiovisual) como estratégia de ensino dos conteúdos e conceitos geográficos. 

Nesta direção, esta pesquisa salienta a utilização da linguagem audiovisual junto à 

prática pedagógica mediadora do professor, podendo se configurar como uma 

metodologia inovadora no Ensino de Geografia. 

Se um dos propósitos dessa matéria escolar é fazer com que os alunos 

“leiam” o mundo, temos o compromisso de incluir o audiovisual em nossas aulas, 

pois as imagens e os sons provenientes da televisão, do cinema e da internet estão 

massivamente presentes em lugares diversos. Essas informações, que nos cercam, 

implicam diretamente na forma como concebemos o espaço geográfico e lidamos 

com ele, criando novas formas, conteúdos, processos e estruturas (SANTOS, 2012) 

– (simultaneidade das informações, universalização de gostos, consumismo, modos 

de vida, produção e trabalho). Para Kellner (2001, p. 9),  

 
 

[...] a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria cultural 
fornecem os modelos daquilo que significa ser ou homem ou mulher, 
bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou imponente, [...] também 
fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu senso 
de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de ‘nós’ 
e ‘eles’. Ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e os valores 
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mais profundos: define o que é considerado bom ou mal, positivo ou 
negativo, moral ou imoral. (Grifos do autor). 
 
 

Essa linguagem permeia, desde muito cedo, a vida das crianças e dos jovens, 

que crescem no contexto de uma força discursiva que lhes diz o que consumir, os 

modos de agir e como viver. As imagens e os sons, juntos, colaboram na construção 

de uma cultura comum espacializada em vários lugares do mundo. 

Moran (2005, p. 95), ao pensar o uso do audiovisual na educação, nos afirma 

que 

 
 
A televisão, o cinema e o vídeo – os meios de comunicação 
audiovisuais – desempenham, indiretamente, um papel educacional 
relevante. Passam-nos continuamente informações, interpretadas; 
mostram-nos modelos de comportamento, ensinam-nos linguagens 
coloquiais e multimídia e privilegiam alguns valores em detrimento de 
outros. 
 
 

Sob esse ponto de vista, analisa-se o papel educacional dessa linguagem 

construtora de discursos sobre o globo, fortalecedora, na maior parte das vezes, de 

um pensamento único, mantenedor da ordem capitalista na concepção vigente.  

Se antes a informação geográfica6 era restrita ao discurso do professor, ao 

livro didático, ao jornal impresso, às enciclopédias, dentre outros, atualmente 

qualquer indivíduo, de qualquer lugar e em tempo real consegue acessar 

audiovisualmente as notícias do mundo (e mesmo produzi-las): as informações do 

tempo da sua cidade, os conflitos geopolíticos, os desastres naturais. Na 

contemporaneidade, esse conteúdo é coadjuvante na tarefa de ensinar-aprender 

sobre o espaço. 

Na escola, o audiovisual pode se materializar em diversos formatos: filmes, 

videoaulas, reportagens jornalísticas, programas de televisão, clipes musicais ou 

                                                           
6
 Cabe à geografia escolar e seu ensino transformar as informações em conhecimento. Observamos 

uma sociedade abastada de informações – fruto principalmente de uma revolução nos meios de 
comunicação no final do século XX –, mas vê-se igualmente a coexistência de uma massa social sem 
criticidade, de informações descontextualizadas e fragmentadas, além de inúmeras e distintas, o que 
dificulta o estabelecimento de relações entre elas e não permite considerá-las na categoria de 
conhecimento (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 261). O conhecimento seria uma 
atividade intelectual onde indagamos, questionamos e estabelecemos relações entre as diversas 
informações obtidas. 
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peças publicitárias. Seu uso pelo professor serve, geralmente, para apoiar a fala 

docente. Por exemplo, é recorrente o uso de um filme para a assimilação de uma 

sequência didática sobre urbanização; é rotineiro a menção ou utilização de uma 

reportagem do telejornal, servindo de exemplo à violência urbana; ou ainda, o 

consumo de vídeos extraídos da internet (redes sociais, canais de vídeos on-line 

etc.) para ilustrar temas da cidade capitalista. 

Nesta pesquisa, analisam-se mais detalhadamente os filmes do gênero 

documentário7 no Ensino de Geografia. Classificados como objetos técnicos, 

artísticos, estéticos, históricos, ideológicos, comerciais e de representação, podem 

se constituir em uma ferramenta relevante para a reflexão sobre o audiovisual no 

contexto escolar. 

O uso da linguagem dos filmes documentário na escola é relativamente 

recente na história da educação brasileira e teve como requisito a expansão da 

indústria cinematográfica no mundo e no Brasil, assim como a invenção de 

equipamentos e aparelhagem dos espaços escolares com recursos materiais para 

exibições já nas últimas décadas do século XX (com a difusão de aparelhos de 

televisão e videocassete, por exemplo). 

Recentemente, ao analisar a atual legislação que rege a educação no país, o 

Artigo 26 da LDB – 9.394/96 (BRASIL, 1996, p. 8 ), incluído pela Lei nº 13.006 

(BRASIL, 2014), em seu § 8º, chama a atenção no que se segue: “A exibição de 

filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar 

integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no 

mínimo, 2 (duas) horas mensais”. 

Nessa perspectiva, os filmes nacionais, incluindo os documentários, devem 

compor os currículos dos anos da Educação Básica, sustentando sobremaneira a 

ideia de inserção da linguagem audiovisual na escola contemporânea. 

Para fins de conceituação, entende-se um filme documentário como uma obra 

constituída a partir de imagens em movimento e sons (captados no ambiente de 

filmagem ou produzidos durante a edição). A história desse gênero audiovisual tão 

presente na atualidade no ensino dos conteúdos e conceitos das disciplinas 

                                                           
7
 Além do gênero documentário, têm-se várias outras classificações de filmes, como os de ficção 

científica, aventura, guerra, dramas, musicais, entre outros. 
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escolares está ligada ao surgimento e consolidação da indústria cinematográfica e 

seus precursores8. 

 Atualmente, ao observar a literatura sobre o cinema e comunicação, verifica-

se que conceituar esse gênero audiovisual (o documentário) é tarefa que merece ser 

analisada com atenção, pois, a princípio, esses filmes se diferem dos vários tipos de 

ficção científica, aventura, melodrama etc. porque abordam o mundo no qual 

vivemos (pelo menos na perspectiva da sua produção) e não um mundo “criado” por 

um cineasta. Assim, tradicionalmente, a diferença entre um filme de ficção e de não 

ficção é: 

 
 
[...] o documentário passa a ser considerado como a produção 
audiovisual que registra fatos, personagens, situações que tenham 
como suporte o mundo real (ou mundo histórico) e como 
protagonistas os próprios sujeitos da ação [...]. O filme de ficção, por 
sua vez, tem sua construção condicionada a um roteiro 
predeterminado, cuja base é composta de personagens ficcionais ou 
reais, os quais são interpretados por atores (LUCENA, 2012, p. 11). 
 
 

Um documentário se refere a um filme que tem, em sua origem, a 

particularidade de evidenciar aspectos da realidade e sua tradição está enraizada na 

capacidade de nos transmitir uma impressão de autenticidade, isto é, de veracidade 

dos fatos representados nas imagens em movimento9.  

                                                           
8
 Auguste-Marie Lumière (1862-1954) e Louis-Jean Lumière (1864-1948) são considerados os 

inventores do cinematógrafo (máquina a manivela que permitia captar as imagens, revelar o filme e, 
depois, projetá-lo em uma tela) e precursores da consolidação do cinema nas primeiras décadas do 
século XX, como atividade comercial e artística. Cinema, etimologicamente, vem do grego “Kinema”, 
que significa movimento. A palavra cinema tem origem francesa “cinéma”, que é uma abreviação de 
“cinématográphe”, denominação utilizada pelos irmãos Lumière à sua invenção: o cinematógrafo. 
Consensualmente, podemos assinalar que em 1895 os irmãos Lumière exibiram em Paris para uma 
pequena plateia um dos primeiros filmes da história, “La Sortie de l'usine Lumière à Lyon” (A Saída da 
Fábrica Lumière em Lyon), dando um grande passo para a indústria cinematográfica. 

9
 Historicamente, sabe-se que os irmãos Auguste-Marie Lumière e Louis-Jean Lumière fizeram no 

final do século XIX inúmeros filmes, gravando cenas curtas do cotidiano urbano francês e recolhendo 
imagens de diversas cidades do mundo para compor suas obras. Os irmãos Lumière foram 
considerados precursores nos registros e exibição de películas em movimento sobre fatos do mundo 
real. Segundo Penafria (1999), os pioneiros das imagens em movimento deslocavam-se aos locais 
onde decorriam os acontecimentos que queriam registrar e documentavam esses mesmos 
acontecimentos que eram, essencialmente, manifestações da vida humana. Ainda de acordo com 
essa ideia, Lucena (2012, p. 9), nos diz que: “documentar com uma câmera na mão é o primeiro ato 
cinematográfico, presente nos registros iniciais dessa arte, feitos pelos irmãos Lumière. A linguagem 
cinematográfica nasceu com aspecto documental, com a aplicação dos princípios da câmera 
fotográfica a imagens em movimento. As primeiras “vistas animadas”, projetadas em 1895 pelos 
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Todavia, o que existe atualmente é uma discussão em torno da definição 

desse gênero audiovisual; logo, alguns conceitos começam a ser relativizados. Na 

verdade, há um consenso de que não se pode considerar uma separação absoluta 

entre ficção e não ficção, pois, 

 
 

[...] alguns documentários utilizam muitas práticas ou convenções 
que frequentemente associamos à ficção, como, por exemplo, 
roteirização, encenação, reconstituição, ensaio e interpretação. 
Alguns filmes de ficção utilizam muitas práticas ou convenções que 
frequentemente associamos à não ficção ou ao documentário, como, 
por exemplo, filmagens externas, não atores, câmeras portáteis, 
improvisação e imagens de arquivo (imagens filmadas por outra 
pessoa) – (NICHOLS, 2012, p. 17). 
 
 

Para exemplificar essa assertiva, podem ser mencionados filmes 

considerados documentários que utilizam várias técnicas de ficção, como cenários 

planejados, roteiros técnicos etc.; e vice versa, isto é, a encenação realista de um 

mundo real, como por exemplo no filme Cidade de Deus (2002) de Fernando 

Meirelles e Kátia Lund, um filme de ficção que deve parte de seu sucesso à 

expressiva carga documental utilizada para reproduzir o ambiente e o modo de vida 

de uma favela do Rio de Janeiro. 

Aliado a essas ideias, tem-se o advento dos meios digitais presentes na 

produção desse tipo de filme nos dias atuais. Deste modo, 

 
 

Como os meios digitais tornam tudo evidente demais, a fidelidade 
está tanto na mente do espectador quanto na relação entre a câmera 
e o que está diante dela. (No caso das imagens produzidas 
digitalmente, talvez não haja câmera, nem nada diante dela, mesmo 
que a imagem resultante seja extraordinariamente fiel a pessoas, 
lugares e coisas conhecidas) – (NICHOLS, 2012, p. 17). 
 
 

Não se tem a garantia, neste contexto, de que o que se vê em uma tela 

(inclusive na sala de aula de Geografia) seja exatamente aquilo que estava presente 

ao lado da câmera durante a filmagem. Em outras palavras, Nichols (2012) chama a 

atenção para a capacidade que as tecnologias atuais dispõem para garantir a 

                                                                                                                                                                                     
irmãos Lumière no Café Paris, eram cenas do cotidiano, cenas que os pioneiros gravaram com uma 
revolucionária câmera que registrava 24 quadros por segundo o que acontecia a sua frente”. 
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autenticidade do que vemos sem levar em consideração que a obra foi “fabricada” 

ou “construída” em laboratório com sofisticados equipamentos e softwares. 

 Consequentemente, é colocada uma problematização sobre a produção de 

filmes do gênero documentário: compete a cada espectador acreditar no que vê 

diante da tela e no que representa o que vemos, pois, 

 
 

Quando acreditamos que o que vemos é testemunho do que o 
mundo é, isso pode embasar nossa orientação ou ação nele. 
Obviamente, isso é verdadeiro na ciência, em que o diagnóstico por 
imagem tem importância vital em todos os ramos da medicina. A 
propaganda política, como a publicidade, também se funda na nossa 
crença em um vínculo entre o que vemos e a maneira como o mundo 
é, ou a maneira como poderíamos agir nele. Assim, fazem muitos 
documentários, quando têm a intenção de persuadir-nos a adotar 
uma determinada perspectiva ou ponto de vista sobre o mundo 
(NICHOLS, 2012, p. 20). 
 

 

Nessa conjuntura, um filme desse gênero não corresponde a uma reprodução 

fiel da realidade, isto é, não é uma cópia de algo já existente, mas uma 

representação/perspectiva do mundo no qual vivemos. É, atualmente, caracterizado 

como uma obra de fronteiras fluidas e que não se constitui como um conceito rígido. 

É como afirmou certa vez o famoso documentarista escocês John Grierson: “um 

tratamento criativo da realidade” (NICHOLS, 2012). 

Portanto, tal como a descrição, o desenho, a maquete ou o mapa, o 

documentário no Ensino de Geografia consiste em mais uma forma de se 

representar uma realidade (audiovisualmente), a partir de escolhas individuais, 

coletivas ou teóricas de quem as produziu. São construções seletivas que não 

apresentam a “realidade” em si, mas sim uma parte desta, um espaço criado e 

delimitado a partir de opções subjetivas. 

Ao trabalhar as questões geográficas na escola a partir do documentário – 

este entendido como um produto da linguagem audiovisual –, salienta-se que esse 

gênero é uma representação aproximada do mundo real em que vivemos, assim 

como é a ciência geográfica. Ambos, explicam elementos, fenômenos e relações no 

espaço que mostram/sugerem pensar/agir sobre o mundo. 
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Essa discussão tem implicação direta sobre o trabalho do professor quando 

utiliza em sua prática pedagógica esse gênero fílmico. Geralmente usados como 

ilustração dos conteúdos, convém pensar em outras estratégias metodológicas que 

potencializem seu uso em sala de aula: discutir modos de produção e o que 

representam, por exemplo, pode dar outros sentidos à ação do professor na tarefa 

de mediar o conhecimento por meio dos documentários. Estes, podem auxiliar na 

(re)-a-presentação do espaço geográfico, (re)significando o ensino das disciplinas, 

em especial da Geografia; ou produzindo-os, o que é o cerne desta pesquisa. 

  

 

1.2 Pensando em uma didática e metodologia de ensino a partir do filme 

documentário como um gênero audiovisual 

 

Passa-se a discutir algumas questões teóricas e práticas para o trabalho com 

filmes do gênero documentário em sala de aula. Ensinar Geografia por meio dessa 

linguagem requer pensar situações didático-metodológicas para que a 

aprendizagem se efetive. 

A Didática é um conjunto de saberes construídos que fundamentam a ação 

pedagógica do professor em seu saber-fazer. Cabe a ela converter objetivos sócio-

políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em 

função desses objetivos, estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, 

tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos (LIBÂNEO, 

2013, p. 25).  

Esse campo do saber é considerado mais que um conjunto de “técnicas para 

ensinar”, pois abrange todo o processo educativo escolar. Na compreensão de 

Menegolla; Sant’Anna (2013, p. 25), o objeto da didática é o ensino, que se propõe 

estabelecer os princípios para orientar a aprendizagem com segurança e eficiência. 

Dessa forma, pretende-se orientar o agir do professor e do aluno na sua ação de 

ensinar, de educar e aprender.  

Sobre esse campo de investigação e a construção do conhecimento 

geográfico, Cavalcanti (1998, p. 25) afirma: 



35 

 

No entendimento que partilho, na linha de uma Didática Crítico-
Social, o ensino é um processo de conhecimento pelo aluno, 
mediado pelo professor e pela matéria de ensino, no qual devem 
estar articulados seus componentes fundamentais: objetivos, 
conteúdos e métodos de ensino. Nesse sentido, os objetivos 
sociopolíticos e pedagógicos gerais do ensino e os objetivos 
específicos da Geografia escolar é que orientam a seleção e a 
organização de conteúdos para uma situação de ensino. No entanto, 
é o uso de um método de ensino adequado que pode viabilizar os 
resultados almejados. Se se quer ensinar os alunos a pensarem 
dialeticamente, importa definir ao mesmo tempo que conteúdos 
permitem a eles o exercício desse pensamento e o modo pelo qual 
esse exercício é viável. 
 
 

 Isso se traduz em uma prática docente articuladora, que envolva objetivos 

bem definidos, conteúdos que visam sensibilizar os alunos diante da sua realidade 

espacial e metodologias inovadoras para alcançar esse resultado. Um procedimento 

metodológico pertinente é o processo de ensino-aprendizagem com os produtos 

audiovisuais, em particular, os do gênero documentário. 

Ao planejar uma atividade com essa linguagem, o professor deve ter clareza 

quanto ao objetivo da aula (que se dá sempre em relação ao que se quer que o 

aluno aprenda e não em função daquilo que se ensina). 

Sobre a finalidade da aula, Menegolla; Sant’Anna (2013, p. 31) diz que “[...] na 

maior parte das vezes o professor ensina, mas não sabe claramente para que 

ensina; e o aluno quer aprender, mas não sabe bem para quê”. Portanto, em 

algumas situações, não se tem uma intensão evidente de aprendizagem na prática 

docente. 

Ao selecionar um filme e propor que a classe o assista, por exemplo, é 

possível emergir questões dos alunos sobre a legitimidade daquela aula. Desse 

modo, Pontuschka; Paganelli; Cacete (2009, p. 279-280) levantam algumas 

hipóteses sobre as razões dessa situação: 

 
 
[...] o filme está sendo apresentado porque o educador tem objetivos 
claros, definidos, sobre a razão de seu uso em sala de aula e 
realizará algum trabalho de reflexão sobre ele? Ou o filme será 
passado e cada aluno, silenciosamente, fará sua apreciação, sem 
que haja discussão a ele relacionada? 
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Discutir sobre a finalidade das imagens em movimento exibidas durante uma 

situação didática é pertinente, pois se nota que esse recurso tanto pode ser 

concebido como eficaz para a construção conceitual nas disciplinas – junto a uma 

ação pedagógica inovadora e significante –, como pode se constituir em uma 

simples atividade de recreação ou “tapa buraco”, sem propósito 

educacional/geográfico.  

A pesquisa e seleção de um documentário requer pensar quais conteúdos 

geográficos podem ser explorados daquela obra com os alunos. É importante que os 

temas sejam significativos para eles. Significa o docente mediar suas aulas a partir 

da realidade geográfica dos discentes. De acordo com a teoria sobre a 

aprendizagem significativa10, de Ausubel (1918-2008), há duas condições para que 

as pessoas aprendam: o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente 

revelador e o estudante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira 

consistente e não arbitrária. 

Assim, em Geografia, a seleção de material audiovisual deve ser social e 

espacialmente relevante para a interpretação da realidade vivida pelo estudante, ou 

que tenha relações com sua vivência. Durante o planejamento pedagógico é 

possível incluir filmes de produção local e confrontar com o audiovisual produzido 

em realidades mais distantes, como os filmes hollywoodianos. O importante é que o 

modo pelo qual a ação ocorra seja sempre visando à construção teórica e conceitual 

da matéria escolar. 

Sobre o aprendizado, pode-se dizer que os alunos trazem “conceitos” 

geográficos para a aula: eles sabem o que é o urbano, o rural, a migração, a 

indústria, o comércio e, consequentemente, conseguem identificar esses temas em 

um filme – a esses saberes Cavalcanti (1998) denomina “conceitos do cotidiano". 

Porém, estas são concepções formadas pelo senso comum, no dia a dia. Segundo 

Castellar; Vilhena (2012), a escola deve confrontar esses conhecimentos do mundo 

empírico (do aluno) com o conhecimento científico-geográfico (do professor). A 

                                                           
10

 Refere-se a um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante 
da estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja, nesse processo a nova informação interage com 
uma estrutura de conhecimento específica, a qual David Ausubel define como conceito subsunçor ou, 
simplesmente, subsunçor, existentes na estrutura cognitiva do indivíduo (MASINI; MOREIRA, 2001, 
p.17). 
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aprendizagem conceitual seria um processo de reconstrução em que há ruptura com 

aquilo que já se sabe. 

Uma aula didaticamente eficaz com o filme documentário contribui para que o 

aluno supere os conceitos do senso comum, amplie seu repertório auditivo-visual, 

leia criticamente essa linguagem e perceba as interferências dela em suas vidas. 

Cavalcanti (2008, p. 33), ao discutir os rumos do Ensino de Geografia no 

tempo atual, afirma: 

 
 
Considero [...] que a escola (e o ensino de geografia) mantém sua 
atualidade como espaço onde se desenvolve o trabalho com o saber, 
com a cultura, em busca do crescimento intelectual de seus alunos. 
Seu papel, nesse sentido, é ampliar o uso de procedimentos de 
ensino que sejam propiciadores das manifestações dos sujeitos, de 
sua diversidade e do processo de significação de conteúdos, 
incluindo a música, a literatura, o cinema, a cartografia, o estudo do 
meio, os jogos de simulação. 
 
 

 A autora propõe a adoção de estratégias metodológicas que tenham como 

pressuposto as mudanças de atitudes perante o conhecimento adquirido pela 

decodificação, análise e processamento das informações, sensibilizando os alunos 

para refletir, criticar e criar o conhecimento em sua vida diária. 

As metodologias são os meios pelos quais se orienta o aprendizado. 

Divsersas situações metodológicas são utlizadas no processo de mediação. As mais 

recorrentes são a aula expositiva/dialogada, seminários, o trabalho com músicas, 

imagens, filmes. 

A diversificação das metodologias de ensino e suas didáticas são importantes 

na prática docente, pois se adequam à realidade da escola, da turma, da disciplina, 

do professor e das temáticas específicas. Os métodos mais inovadores são capazes 

de dar uma nova roupagem à concepção tradicional do ensino (o professor, o dono 

do saber, ensina e o aluno, um receptáculo vazio, aprende). Portanto, assume-se o 

papel de mediador do conhecimento quando se utiliza os diversos elementos 

simbólicos presentes na vida dos educandos e metodologias propiciadoras da 

construção do saber. 
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O filme documentário, dependendo do procedimento de ensino utilizado pelo 

professor, constitui em excelente meio de aprendizagem. A discussão sobre a 

eficácia dessa linguagem está na abordagem que o docente realiza ao utilizá-la em 

sua aula. Salienta-se que os filmes são utilizados, na maior parte das vezes, apenas 

como ilustração do conteúdo trabalhado pelo professor. Porém, podem ser 

empregados, em aula, como um texto que possui linguagem própria e, portanto, 

possível de uma leitura. 

O documentário usado como ilustração serve simplesmente como um 

adereço durante a aula. Neste caso, o audiovisual serve para apresentar aos alunos 

as várias partes do mundo e ilustrar os temas da Geografia, apoiando assim o 

discurso do educador.  Para Farias (2008), esse procedimento é uma prática comum 

na escola: explora-se do filme apenas informações superficiais que estejam em 

acordo com o conteúdo da Geografia. 

Alguns caminhos são pertinentes para o desenvolvimento de uma atividade 

com o documentário usado como ilustração. Para Thiel; Thiel (2009), ao trabalhar 

qualquer filme é necessário que o professor realize intervenções de contextualização 

das cenas ou de uma sequência de cenas, que podem ser realizadas em aulas que 

antecedem ou sucedem a apresentação da obra escolhida, bem como na aula de 

projeção do audiovisual. 

Pode-se selecionar um documentário completo ou trechos dele para mostrar 

os pontos essenciais que o educador quer destacar sobre o assunto. Ainda com 

relação a isso, o professor tem autonomia de anunciar em sua fala os principais 

assuntos geográficos ou pode deixar emergir pelos estudantes suas impressões 

sobre a obra. 

Olhando sobre outra perspectiva, pode-se potencializar e dar novos 

significados ao uso dos filmes documentário nos estudos geográficos, ou seja, torna-

los objetos ainda mais significantes. Quando tratamos esse gênero como textos a 

serem lidos, entendidos em seus sentidos, é possível extrair informações que não 

estejam aparentemente visíveis na obra, pois: 

 
 

Ao tratarmos de recepção, leitura e interpretação de filmes, é 
importante lembrarmos que esses são textos, tecidos com diversos 
elementos visuais, verbais, sonoros, arranjados de acordo com 
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técnicas específicas. Portanto, os objetos fílmicos devem ser lidos e 
analisados a partir de suas especificidades, o que nos conduz a 
necessidade de conhecermos os elementos constitutivos da arte 
cinematográfica (THIEL; THIEL, 2009, p. 16). 
 

 

 Diante disso, sugere-se a realização de leitura crítica dos elementos 

constituintes de um filme documentário, pois é necessário considerá-lo como um 

discurso ideológico, capaz de promover mudanças na sociedade e, por sua vez, no 

espaço. Não se pode esquecer que um filme é composto de múltiplas linguagens 

integradas na constituição de um todo, “[...] é, portanto, uma produção cultural 

importante para a formação do intelecto das pessoas, porque com ele aparecem 

questões cognitivas, artísticas e afetivas de grande significado” (PONTUSCHKA; 

PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 265). 

De uma maneira geral, é possível refletir sobre as práticas atuais e o uso de 

filmes no Ensino de Geografia, pois, dada à riqueza da arte cinematográfica, deve-

se atentar para que seu valor não seja subestimado, obstruindo de tal forma a 

grande contribuição da mesma no que tange à representação de culturas, locais, 

ideologias (FARIAS, 2008, p. 48).  

Um filme é uma obra constituída a partir de imagens em movimento e pode 

ser considerado um fenômeno multidimensional. Segundo o estudo clássico de Metz 

(1980) e sua análise sobre a semiologia dos filmes11, além deste aspecto, no próprio 

interior do fato fílmico destacam-se outros tipos de fatos, podendo servir de estudo à 

Psicologia e à Sociologia, por exemplo. Dos fatos psicológicos, pode-se mencionar o 

modo como nos lembramos dos filmes, por quanto tempo ou o que retemos dele; ou 

ainda a psicologia da função criadora de imagens: o filme entre o real e o imaginário, 

entre o sonho e o espetáculo, entre o sonho noturno e o devaneio acordado. 

O interesse da Sociologia estaria no conteúdo dos filmes,  

 
 
[...] cujos campos sociais confinantes (representações coletivas, 
estereótipos de diferentes níveis, ideologias, propagandas, 
“imagens”, e “papéis” propostos, etc.) são mais imediatamente 
aparentes do que quando se trata, nesses mesmos filmes, do que se 

                                                           
11

 Ou seja, o autor considera a obra cinematográfica como um objeto fílmico, “[...] a vontade de tratar 
os filmes como textos, como unidades de discurso, obrigando-se assim a pesquisar os diferentes 
sistemas (quer sejam códigos ou não) que venham informar esses textos e tornar-se implícitos neles” 
(METZ, 1980, p. 21). 
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denomina forma. A “análise do conteúdo” [...] é uma das tarefas da 
sociologia da comunicação [...] e notadamente, de acordo com os 
presentes hábitos de repartição, da sociologia das comunicações 
ditas “de massa” (pelo menos quando o conteúdo analisado é o de 
um filme) – (METZ, 1980, p. 14). 
 
 

Neste caminho, usar um documentário como um texto, suscetível de uma 

leitura mais aprofundada na Geografia escolar, pode ser uma estratégia educacional 

adequada, na medida em que 

 
 
O cinema é antes de tudo um olhar sobre o mundo, uma forma de 
organizá-lo, de dar-lhe forma, sentido. É uma visão permeada de 
concepções histórico-sociais, religiosas, estéticas, filosóficas, éticas 
a produzir ininterruptamente memória individual, coletiva e histórica, 
ultrapassando a barreira da técnica e adentrando no campo da arte e 
da ideologia. Ataca fortemente moldando imaginários históricos e 
espaciais sobre os locais retratados, direciona olhares, muitas vezes 
reduzindo complexidades locais à modelos estereotipados e 
condensações etnocêntricas (FARIAS, 2008, p. 15-16). 
 

 

Assim, reforçando a necessidade de uma leitura crítica dessas obras 

cinematográficas do ponto de vista geográfico, Barbosa (2003, p. 117, apud Bernard; 

Farges; Wallet, 1995) indica três filtros para a leitura das imagens em movimento: 

1) a autenticidade das paisagens apresentadas nos filmes, isto é, a 

ideia de que na maioria das obras audiovisuais o cenário não é 

situado no lugar real referido pela trama, sendo muitas vezes lugares 

completamente diferentes;  

2) o etnocentrismo e os arquétipos de figuração, que consiste em 

elementos destacados na criação cinematográfica, marcada por 

estereótipos e clichês, com o objetivo de reproduzir uma visão de 

mundo homogeneizadora; e,  

3) a subjetividade do autor na narração e na escolha dos 

enquadramentos do espaço apresentado, ou seja, de que forma 

recortar espaços e quais espaços recortar, o que evidenciar ou 

omitir, são questões que emergem no discurso da câmera. 
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Sobre a questão da narrativa fílmica e sua linguagem audiovisual específica, 

é pertinente mencionar o trabalho de Bluwol (2008). Este analisa os filmes a partir de 

uma ótica geográfica. O autor identifica a maneira como a técnica cinematográfica 

constrói a espacialidade de suas imagens. Pode-se conceber o filme como “um 

discurso em imagens, que deve ser lido e interpretado como qualquer outra fonte de 

conhecimento. Uma das formas de lê-lo é geograficamente” (BLUWOL, 2008, p. 1-

2). Logo, a leitura de uma dessas obras audiovisuais deve ser mais que procurar 

nela conteúdos de interesse dos geógrafos, é entendê-las dotadas de 

geograficidade; em outras palavras, perceber sua espacialidade e tentar entender 

seus significados. O autor, a esse respeito, desenvolve um conceito denominado 

“geograficidade fílmica”: 

 
 

[...] “um filme é uma escrita em imagens”. Estas imagens, como 
quaisquer outras, possuem uma espacialidade planejada, pois 
existem motivos para que a organização espacial dos elementos 
perceptíveis na obra tenha sido construída de tal modo e não de 
outros. Há significados pretendidos pelo diretor no modo como 
construiu a espacialidade de seu filme. Estes significados das 
organizações espaciais é o que chamo de geograficidade fílmica 
(BLUWOL, 2008, p. 1-2). 

 
 

Quando o documentário é entendido como um texto, é necessário pensar 

métodos de ensino com essa linguagem, para que o aluno faça a leitura apropriada 

do audiovisual, analise-o criticamente, inclua-se e produza novas obras. Mais do que 

aprender por meio do consumo dos produtos audiovisuais, importa ainda entender 

essa linguagem, analisar sua produção e o que ela representa, questionar o 

audiovisual e seus discursos, para que o Ensino de Geografia, por meio de 

professores e alunos, passe a construir um entendimento melhor (mesmo sendo 

provisório) do mundo. 

É a partir dessas discussões que sugerimos a produção de linguagem 

audiovisual como procedimento metodológico no ambiente escolar. As possiblidades 

de produção videográfica nas aulas de Geografia são múltiplas, podendo ser o filme 

e seus vários gêneros (documentários, ficção, drama etc.), simulação de telejornais 

informativos e vídeos educativos. 



42 

 

 Diante desse amplo universo lúdico, optou-se, quanto às análises desta 

pesquisa, pelo trabalho com minidocumentários – filmes do gênero documentário 

que, em seu formato, possuem pequena duração de tempo –, obras audiovisuais do 

cinema, mas também dos não-cineastas que se interessam em registrar em som e 

imagem práticas sociais da “realidade”. Os alunos podem ser incentivados a produzir 

um filme em uma determinada matéria, neste caso a Geografia e, como conteúdo 

específico, a temática urbana. 

É diante dessas ideias que é alicerçada a proposta de produzir 

minidocumentários sobre o espaço urbano caicoense na sala de aula pois se 

acredita, dentre outras razões, que a “[...] linguagem audiovisual desenvolve 

múltiplas atitudes perceptivas: solicita constantemente a imaginação e reinveste a 

afetividade com um papel primordial no mundo” (MORAN, 2012, p. 39). 

Pode-se, e deve-se, incluir a produção de linguagem audiovisual como parte 

da formação de jovens que estão em processo de escolarização. Corroborando com 

esse assunto, Moran (2012, p. 41) nos diz: 

 
 
As crianças adoram fazer vídeo e a escola precisa incentivar o 
máximo possível à produção de pesquisas em vídeo pelos alunos. A 
produção em vídeo tem uma dimensão moderna, lúdica. Moderna, 
como um meio contemporâneo, novo e que integra linguagens. 
Lúdica, pela miniaturização da câmera, que permite brincar com a 
realidade, levá-la junto para qualquer lugar. 
 

 

A produção de minidocumentários na escola se materializa como uma forma 

de contribuir para a formação conceitual, crítica, cultural e intelectual dos estudantes 

em um mundo marcado pela proliferação de ideologias dissonantes em sons e 

imagens.  
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1.3 Representação do cotidiano da cidade em minidocumentários: discussão 

conceitual e metodologia da pesquisa 

 

Os professores de Geografia podem utilizar a linguagem audiovisual como 

uma proposta metodológica necessária para o ensino dessa matéria, desde que 

essa linguagem seja o ponto de partida para a reflexão em que o conhecimento 

geográfico e, em particular, nesta pesquisa, o estudo sobre a cidade, seja a 

referência. Adiante, evidencia-se alguns conceitos de análise para o ensino-

aprendizagem com a linguagem audiovisual, bem como se detalha a base empírica 

e os passos metodológicos para a realização deste trabalho dissertativo. 

 

 

1.3.1 Base conceitual: paisagem, lugar e cidade 

 

Ensinar-aprender sobre a cidade, por meio do audiovisual, nas aulas de 

Geografia, foi o desafio durante este estudo. Nesta seção, volta-se o olhar sobre 

uma base conceitual que discute sobre a paisagem, o lugar e a cidade. Este 

embasamento teórico-conceitual é pertinente, pois se parte do princípio de que um 

documentário é uma representação da “realidade” – constituída por imagens e sons 

e amparada em uma narrativa visual-sonora-textual – composta de paisagens 

geográficas de lugares específicos, apreendidos no tempo e no espaço. 

Sobre a questão da representação, Moreira (2013, p. 107) salienta que:  

 
 
[...] é o mundo construído na dialética da imagem e da fala. [...] a 
imagem surge no campo da senso-percepção, e a fala surge no 
campo da tradução intelectiva dessa imagem, e que ambas estão 
inscritas no conceito. A representação é o produto da 
transcodificação que se estabelece entre imagem e fala dentro do 
conceito, na qual a imagem se exprime através da fala e a fala 
codifica e dá voz à imagem. Assim, na representação, é pela fala e 
pela imagem que o mundo se nos apresenta. E é por meio delas que 
se faz presente. De modo que mundo é a imagem e a fala com que o 
representamos ao fazermos intervir o sentido da significação no 
conceito. 
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Desta forma, é imprescindível analisar as representações fílmicas dotadas de 

espaço e conceitos geográficos. 

Inicialmente se discute sobre a paisagem. Na ciência geográfica este conceito 

ganha lugar particular, posto que a análise, a descrição e a comparação das 

paisagens é um exercício que está na raiz dessa ciência, bem como do seu princípio 

metodológico: a observação. 

Conceitualmente, uma paisagem geográfica é aquilo captado de um espaço – 

em um tempo específico – pelos sentidos, ou seja, corresponde aos elementos 

(naturais e humanos) capturados seletivamente de uma área pela observação e pela 

percepção. De acordo com Santos (2008, p. 21), “[...] esta pode ser definida como o 

domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, 

mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.”.  

Na concepção de Souza (2013) e sua análise sobre a pesquisa sócio-

espacial, a paisagem é um conceito subjetivamente (e culturalmente) construído. É 

uma forma, uma aparência e isso significa dizer que é saudável “desconfiar” dela. É 

conveniente sempre buscar interpretá-la ou decodificá-la à luz das relações entre 

forma e conteúdo, aparência e essência.  

Problematizando esse conceito, o autor sugere discutir as práticas e os 

agentes que as representações deixam de fora ou retratam caricaturalmente em 

uma paisagem, ou seja, a “[...] invisibilização por meio da representação seletiva ou 

retocada da paisagem (mediante a pintura, a fotografia, filmes etc.)” – (SOUZA, 

2013, p. 52). Esta concepção pode ser direcionada para as paisagens retratadas nos 

filmes documentários. Estes são compostos de representações de frações seletivas 

da paisagem (invisibilizando partes desta), as quais são manipuladas nas “ilhas de 

edição” para apoiar a mensagem que o filme quer transmitir. 

 Souza (2013, p. 52) ainda fala das intervenções no espaço concreto que 

objetivam “limpar” a paisagem, dela removendo os agentes e as práticas tidos como 

“indesejáveis” ou “enfeiadores”, mediante a “[...] invisibilização por meio de 

intervenções no próprio substrato espacial – ou seja, mediante uma reformatação da 

paisagem na própria realidade”. Desse mesmo modo, durante a filmagem de um 

documentário é claramente possível à remoção ou acréscimo de elementos da 

paisagem que o realizador do filme almeje que apareçam em sua obra. 
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 Ambos critérios utilizados pelo autor – as representações seletivas e as 

intervenções no espaço concreto – para um olhar mais aguçado sobre esse conceito 

esclarece sobre a questão das paisagens fílmicas: a saber, são cenários 

“fabricados” a partir das intencionalidades de quem produz o filme, que tem como 

função principal dar apoio visual à narrativa contida na obra. 

 Outra potencialidade que Souza (2013) sugere é analisar como uma 

paisagem condiciona a nossa (in)sensibilidade e o modo como somos socializados. 

Para isso, exemplifica com o modo como as crianças e jovens nascidas e criadas em 

um condomínio exclusivo de classe média podem ser condicionados por 

determinados signos inscritos na paisagem ou pela homogeneidade da paisagem 

mais imediata do próprio espaço residencial segregado, tido como “natural”. A 

hipótese para isso é a de que: 

 
 
[...] a paisagem poderia exercer uma espécie de persuasão, análoga 
àquela que é exercida pela assim chamada mensagem subliminar 
em publicidade. Assim como o desejo de consumir uma mercadoria 
pode ser criado ou despertado por meio de uma mensagem 
subliminar, enxertada em um filme ou telenovela, sem que o 
consumidor em potencial se dê conta disso conscientemente, 
similarmente uma paisagem, ao impregnar continuadamente os 
nossos sentidos, “sugeriria” certos conteúdos, com relação, digamos, 
ao que é “normal” (e “familiar”, “belo”, “seguro”...) e ao que não o é 
(sendo, portanto, “anormal”, “estranho”, “feio”, “perigoso”...) (SOUZA, 
2013, p. 58).  
 

 

Dessa maneira, se as pessoas são condicionadas pela simbologia 

homogeneizadora contida nas paisagens do mundo histórico, elas são, igualmente, 

influenciadas pelas paisagens fílmicas, aliás, estas últimas, tem influência direta 

sobre as primeiras.   

Para compor os apontamentos, apresenta-se esse conceito conforme os 

PCNs de Geografia para o Ensino Médio: 

 
 
[...] uma unidade visível do arranjo espacial que a nossa visão 
alcança. A paisagem tem um caráter social, pois ela é formada de 
movimentos impostos pelo homem através do seu trabalho, cultura, 
emoção. A paisagem é percebida pelos sentidos e nos chega de 
maneira informal ou formal, ou seja, pelo senso comum ou de modo 
seletivo e organizado. Ela é produto da percepção e de um processo 
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seletivo de apreensão, mas necessita passar a conhecimento 
espacial organizado, para se tornar verdadeiro dado geográfico. A 
partir dela, podemos perceber a maior ou menor complexidade da 
vida social. Quando a compreendemos desta forma, já estamos 
trabalhando com a essência do fenômeno geográfico (BRASIL, 2000, 
p. 33). 
 
 

Nos documentos norteadores do currículo de Geografia, enfatiza-se a 

relevância do entendimento desse conceito pelos alunos, com vistas a um 

conhecimento espacial organizado. Esse saber constituído, ou a habilidade de ler 

uma paisagem geograficamente, pode dar significado aos conteúdos da Geografia 

pelos alunos que, ao relacioná-los com seu cotidiano, passarão a fazer uma leitura 

crítica das paisagens do mundo real e daquelas procedentes dos meios de 

comunicação e, em especial, as retratadas na linguagem audiovisual. 

É sobre esses prismas que se discute a paisagem nessa pesquisa, ou seja, o 

reconhecimento da necessidade de leitura crítica das formas/aparências 

encontradas nos cenários fílmicos seletivos e/ou manipulados e a análise sobre a 

desnaturalização das paisagens. 

 Um segundo conceito pertinente para as discussões é o de lugar. Os 

documentários representam determinados lugares, muitas vezes reproduzindo 

discursos homogeneizadores ou pouco abrangentes desses espaços. Deste modo, o 

exercício de produzir um audiovisual nas aulas poderá incutir nos alunos a ideia de 

que um filme é composto a partir de elementos sociais/naturais, que passam por um 

processo de seleção e ao mesmo tempo de exclusão. É assim a caracterização dos 

lugares representados nas obras fílmicas. 

Entende-se o lugar como um espaço próximo, onde os sujeitos vivem e 

compartilham a vida, constroem identidades, mantêm tradições e são, ao mesmo 

tempo, influenciados pelas ações advindas de outros lugares. É um cotidiano 

compartilhado entre as mais diversas pessoas, empresas e instituições nos quais a 

cooperação e o conflito são a base da vida em comum. É um espaço dotado de 

objetos e ações que se contrapõem (o cotidiano e o global). Portanto, a 

 
 
[...] localidade se impõe à globalidade, mas também se confunde 
com ela. O mundo, todavia, é nosso estranho. Entretanto se, pela 
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sua essência, ele pode esconder-se, não pode fazê-lo pela sua 
existência, que se dá nos lugares (SANTOS, 2014, p. 321). 
 

 

O mundo estaria presente nos lugares tal como os lugares estariam presentes 

no mundo. No período atual, marcado pela presença da técnica e da ciência, os 

lugares teriam se mundializado. Ainda segundo Santos (2014), é possível a 

coexistência de lugares globais simples e lugares globais bem complexos. Nos 

primeiros, apenas alguns vetores da modernidade atual se instalam. Nos lugares 

complexos, que geralmente coincidem com as metrópoles, há profusão de vetores: 

desde os que diretamente representam as lógicas hegemônicas, até os que a estas 

se opõem. 

Os PCNs (BRASIL, 2000, p. 34) de Geografia para o Ensino Médio dizem que 

o lugar 

 

 

[...] é a porção do espaço apropriável para a vida, que é vivido, 
reconhecido e cria identidade. Ele possui densidade técnica, 
comunicacional, informacional e normativa. Guarda em si o 
movimento da vida, enquanto dimensão do tempo passado e 
presente. É nele que se dá a cidadania, o quadro das mediações se 
torna claro e a relação sujeito-objeto direta. É no lugar que ocorrem 
as relações de consenso e conflito, dominação e resistência. É à 
base da reprodução da vida, da tríade cidadão-identidade-lugar, da 
reflexão sobre o cotidiano, onde o banal e o familiar revelam as 
transformações do mundo e servem de referência para identificá-las 
e explicá-las. 

 

 

Essa diretriz chama a atenção principalmente quanto à importância do 

trabalho com esse conceito na Geografia escolar. Consistiria no espaço concreto 

apropriado para o exercício da cidadania e sua compreensão é necessária para o 

reconhecimento de eventos em escalas maiores.  

Assim, Callai (2000, p. 84) acrescenta que, na literatura geográfica, o lugar 

está presente de diversas formas e “[...] estudá-lo é fundamental, pois ao mesmo 

tempo em que o mundo é global, as coisas da vida, as relações sociais se 

concretizam nos lugares específicos”. É importante destacar que, aprendendo a 

pensar o local, há a possibilidade de descobrir o mundo, tendo a capacidade de 



48 

 

construir com os alunos um método de análise espacial que favoreça a construção 

da cidadania.  

Por fim, evidencia-se o conceito de cidade. A compreensão do lugar de 

moradia dos alunos pode servir como base para o entendimento de espaços 

urbanos em outras escalas, em níveis de complexidade menores ou maiores (a rua, 

o bairro, a cidade pequena, a metrópole). Esta pesquisa entende a cidade como um 

lugar e ao mesmo tempo um agrupamento de lugares, um espaço cotidiano de 

diversos eventos geográficos e equipamentos. 

Pode-se considerá-la como um conjunto de lugares apropriados e produzidos 

por grupos sociais que experimentam tempos e ritmos diferentes. Corresponderia a 

uma produção social, espacializada a partir das necessidades individuais e coletivas 

dos sujeitos moradores do urbano que, por vezes, disputam territórios. 

Com base nessa ideia, entende-se que a cidade é analisada segundo 

diferentes dimensões. Segundo Abreu (2005, p. 97), o território urbano é composto 

de “[...] espacialidades e temporalidades reconhecidas pelo processo de produção 

do espaço que gera formas, conteúdos e representações que se inserem em vários 

níveis de investigação e em diversas escalas espaciais”. Desse modo, há a 

possibilidade de apreender este conceito a partir da ótica do lugar. 

Seguindo esta lógica, a cidade vista pela perspectiva do local pode 

representar os laços que ligam as várias pessoas que compartilham um mesmo 

território para morar, para trabalhar, para satisfazer suas necessidades de 

sobrevivência. Este compartilhar passa a exigir regras de conduta para convívio 

(CALLAI, 2000). Nesta direção, um modo interessante de estudar a cidade é fazer a 

leitura deste espaço, do lugar que acolhe, abriga, mas que impõe regras para os que 

nele habitam.  

Segundo Carlos (2008), a cidade é um campo privilegiado de lutas de classe 

e movimentos sociais de toda a espécie, que questionam a normatização desse 

ambiente e da vida urbana. Neste aspecto, destaca-se a produção do espaço 

urbano e as disputas travadas entre classes sociais distintas pelo direito à cidade e 

pela cidadania.  

Como conteúdo escolar, esse conceito não pode ser concebido apenas como 

forma física, mas como “materialização de modos de vida, como um espaço 



49 

 

simbólico, e seu estudo implica desenvolver no aluno a compreensão do modo de 

vida da sociedade global contemporânea e de seu cotidiano particular” 

(CAVALCANTI, 2008, p. 11). Neste entendimento, destaca-se a relevância que a 

compreensão do ambiente citadino tem na vida dos educandos, pois permite a estes 

uma visão crítica da sua realidade. Esse objeto (a cidade) é tema de análise das 

várias disciplinas escolares, e na Geografia seus objetivos de ensino estão voltados 

primordialmente para a formação cidadã, destacando-se nessa formação o 

desenvolvimento da consciência da necessidade de luta pelo direito à cidade. 

Nessa conjuntura, o que se espera do professor enquanto mediador da 

construção do conhecimento sobre a cidade é que ele seja capaz de direcionar seus 

alunos para a leitura espacial local e que, a partir disso, façam conexões viáveis dos 

fenômenos geográficos nas diferentes escalas de análise e, inclusive, nas formas de 

representação audiovisual. 

 

 

1.3.2 Base empírica: cenário urbano e escolar 

 

Como já foi dito anteriormente, trabalhou-se no projeto escolar com uma 

cidade específica: Caicó/RN. Assim, caracteriza-se este espaço urbano na 

atualidade, levando em conta que esta cidade é o lócus de estudo/pesquisa escolar, 

representação e espaço vivido dos sujeitos envolvidos no projeto didático 

desenvolvido na escola. A compreensão desse ambiente urbano apresentado aqui 

se dá a partir da visão do professor-pesquisador que ensina-aprende sobre a 

geografia do lugar. Essa visão é baseada nas diversas experiências vivenciadas ao 

longo da trajetória de vida, acadêmica e profissional nesta cidade e o acesso, leitura 

e discussões de representações textuais, verbais, audiovisuais, sobre Caicó. 

 Este é um município localizado em terras semiáridas do sertão do Rio Grande 

do Norte. Está a uma distância média de 280 quilômetros da capital do estado, 

Natal, e possui, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) uma área territorial de 1.228,583 km2 (BRASIL, 2010). 
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A população do município é de 62.709 habitantes, sendo 5.248 residentes no 

campo e 57.461 moradores da cidade (BRASIL, 2010). Caicó é considerada polo 

regional do Seridó Potiguar12, por abrigar em sua sede uma variedade de serviços 

médico-hospitalares, educacionais e uma zona comercial relativamente ampla. 

A representação cartográfica da localização do município (Mapa 01) destaca 

sua sede na malha urbana do Estado do Rio Grande do Norte. A cidade atrai 

diariamente para sua zona centenas de pessoas que moram nos municípios 

adjacentes (da própria federação e do vizinho Estado da Paraíba) e procuram esse 

espaço principalmente para fazer compras, atividades de lazer, consultas médicas e 

para estudar. Em uma extensa área formada por vários municípios, Caicó é um 

centro polarizador e assume a liderança por ofertar a maior quantidade de serviços e 

um comércio relativamente amplo em relação a esses outros territórios. 

 

Mapa 01: A cidade de Caicó na rede urbana do Rio Grande do Norte – 2011. 

 

                                                           
12

 Região do estado do Rio Grande do Norte que possui 17 municípios (Acari, Carnaúba dos Dantas, 
Caicó, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Ouro Branco, 
Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, Serra negra 
do Norte e Timbaúba dos Batistas), sendo estes divididos ainda em duas microrregiões geográficas: 
Seridó Ocidental e Seridó Oriental (BRASIL, 2010). 

Fonte: Adaptado de FELIPE; CARVALHO (2011, p. 61). 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Segundo o estudo de Morais (1999), a cidade consolidou sua posição 

(histórica) como um polo regional a partir de um processo de urbanização 

impulsionado pelo seu crescimento demográfico-espacial com implicações na 

redefinição de sua base produtiva. Nas últimas décadas do século XX, a cidade 

deixa de ser regida pelos ditames da economia agrária (principalmente a pecuária e 

a cotonicultura que deram durante muito tempo visibilidade ao município) e passa a 

ter uma economia predominantemente urbana, baseada no setor terciário.  

Ao analisar a pesquisa realizada por Alves (2010), sobre o potencial turístico 

do município na atualidade, é possível destacar algumas atividades comerciais e 

eventos culturais desenvolvidos na cidade de Caicó, e que faz com que esta ganhe 

notoriedade no cenário regional e nacional. A autora destaca a produção de bonés 

voltados para comercialização em várias partes do país, bem como o bordado. 

Sobre este último produto comercial, a autora ressalta a tradição do bordado 

produzido em Caicó, que configura a esta 

 
 

[...] a fama pelo seu artesanato gerado, possuindo o título de “Terra 
dos bordados”, despontando nacionalmente pela qualidade nas 
peças que produz. Os bordados são distribuídos e comercializados 
em lojas do Rio Grande do Norte, exportados para outros estados do 
Brasil e para o exterior. A tradição dos bordados perpassa décadas e 
constitui-se elemento característico do lugar (ALVES, 2010, p. 37). 
 

 

Existe uma gama de elementos tradicionais/comerciais que dão a esse 

espaço uma significativa representatividade na região do Seridó e em alguns lugares 

do país. Além dos bordados, pode-se acrescentar a famosa culinária caicoense, com 

ênfase na produção de queijos (de manteiga e coalho), na fabricação de diversos 

tipos de biscoitos, doces caseiros e carne de sol, que levam a marca “Caicó” para 

diversas regiões do Nordeste. 

Alguns eventos culturais têm repercussão no cenário local, regional e 

nacional. Alves (2010) ressalta a Festa de Santana – considerada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) patrimônio cultural imaterial do 

Brasil – e o carnaval – um dos maiores do interior do Nordeste. Estes eventos 

atraem turistas e contribuem significativamente para o setor terciário em alguns 

meses do ano. São festividades importantes, divulgadas amplamente pelos meios 



52 

 

de comunicação, que colocam Caicó em lugar de destaque no cenário do Seridó 

Potiguar. 

Essa cidade é marcada por sua visibilidade, pelo potencial turístico. É 

apontada pela sua tradição, que resiste ao tempo e se adequa à nova ordem global. 

Este ambiente é também caracterizado pelas suas contradições. O tradicional e o 

novo, o local e o global estão presentes nesse espaço, que se materializa de forma 

desigual. Para Faria (2010), Caicó é, por assim dizer, o reflexo do sistema 

capitalista, moldada em uma sociedade de classes, marcada pela desigualdade, 

exclusão da massa social e acumulação do lucro por poucos. É marcada na 

atualidade pela lógica capitalista/moderna/globalizada e pela coexistência de 

elementos/eventos culturais/tradicionais que resistiram ao tempo (adequando-se a 

ordem capitalista atual) e dão a cidade uma feição arcaica. Logo, no campo das 

contrariedades, essa cidade se apresenta como moderna e arcaica. 

Neste sentido, o trabalho dissertativo de Dantas (1996) é ilustrativo.  A 

pesquisadora observa o espaço citadino caicoense a partir de um olhar 

antropológico/sociológico/semiótico. Para a autora – que se apoia em múltiplos 

discursos para entender a “cartografia” da cidade –, assim, nas palavras da autora, 

“Caicó do presente é Caicó do passado. Ela vive pela escrita, pela fala, nas 

fotografias, nos lugares, sejam eles palpáveis ou apenas resquícios de 

imagens/sombras que se fragmentam na memória de seus habitantes” (DANTAS, 

1996, p. 59).  

A pesquisa compreende o espaço urbano caicoense a partir da ótica das 

experiências vividas na atualidade e em tempos passados, respectivamente a Caicó 

moderna e arcaica. Assim, os sinais do passado, encarados como pertencentes a 

um tempo feliz, mais harmonioso e mais humano, se contrapõe ao novo, ao 

moderno – caracterizado pelas transformações pelas quais passa a cidade na 

atualidade –, um tempo de escassez, desigualdade e desumanidade: 

 
 
Daí a importância de se recuperar a memória, não para repeti-la, 
mas para poder representar as suas esperanças. Captar as diversas 
linguagens que se inscrevem na cidade, é de fundamental 
importância para que se possa construir uma sociedade mais 
humana e um instrumento primordial para a elaboração do espaço 
vivido em contraposição a sua tecno-burocratização (DANTAS, 1996, 
p. 94).  
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 Diante desta concepção, salienta-se que os registros audiovisuais sobre essa 

cidade (os produzidos antigamente e os da atualidade) poderiam compor os 

elementos de uma pesquisa para a leitura desse espaço urbano, suas paisagens, 

seus sujeitos e fenômenos. 

Ao se fazer uma breve caracterização de Caicó, não se poderia deixar de 

mencionar seu cenário educacional. É considerada referência na educação do Rio 

Grande do Norte e de vários municípios paraibanos (SANTOS SOBRINHO, 2015). 

Na Educação Básica, possui diversos estabelecimentos escolares comandados pela 

gestão municipal (incluindo creches e instituições que oferecem o Ensino 

Fundamental), escolas estaduais (ofertando o Ensino Fundamental e, 

principalmente, o Ensino Médio13), o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – (com destaque para o Ensino Médio 

profissionalizante14) e as escolas privadas (desde a educação infantil até os anos 

finais da Educação Básica – Ensino Médio15). 

Na Educação Superior, a cidade conta com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), com cursos de graduação na área das ciências humanas, 

exatas e tecnológica e pós-graduação (cursos de especialização em algumas áreas 

e mestrado profissional em Geografia); possui um campus da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), ofertando cursos na área biomédica e 

humanas; o IFRN com alguns cursos tecnológicos e da área de exatas; além de 

faculdades particulares. 

Neste cenário, almeja-se destacar o CEJA, local onde esta pesquisa foi 

realizada. Compreende uma escola da rede pública estadual do Rio Grande do 

Norte. Desenvolve atividades educacionais desde o ano de 1960 e foi criada por 

meio da Lei nº 2.639 de 22/01/1960 publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na 

edição de 31/01/1960 (CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO, 2016, p. 5). 

                                                           
13

 Existem quatro escolas públicas estaduais que oferecem o Ensino Médio em Caicó: O Centro 
Educacional José Augusto (CEJA), a Escola Estadual Calpúrnia Caldas de Amorim (EECCAM), a 
Escola Estadual Antônio Aladim de Araújo (EEAA) e o Centro de Educação de Jovens e Adultos 
Senador Guerra (CEJA). 

14
 Técnico Integrado em Eletrotécnica, Informática, Vestuário e Têxtil e Técnico Subsequente em 

Eletrotécnica e Vestuário. 

15
 As escolas privadas que ofertam o Ensino Médio em Caicó são: Colégio Diocesano Seridoense 

(CDS), o Centro Educacional Integral do Seridó (CEIS), o Educandário Santa Terezinha (EST) e o 
Colégio e Externato Santa Clara (CESC). 
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Em termos de infraestrutura o colégio é um dos maiores do território potiguar, 

possuindo inúmeras salas de aula, laboratórios, quadra de esportes coberta, dentre 

outras acomodações. Veja abaixo a figura da parte externa da escola: 

 

 

Figura 01: Exterior da escola CEJA – Caicó/RN. 

 

 

 

 

O centro educacional possui atualmente 385 alunos regularmente 

matriculados distribuídos em 14 turmas no Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano), 

Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) (1º, 2º e 3º ano) e Ensino Médio Normal Subsequente – antigo 

magistério – (1º e 2º ano). Veja o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Quadro 01: Pessoal discente do CEJA – ano 2016. 

ANOS 

(SÉRIES) 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO TURNO NOTURNO 

Nº de 
Turmas 

Nº de 
alunos 

Nº de 
turmas 

Nº de 
alunos 

Nº de 
turmas 

Nº de 
Alunos 

ENS. 
FUNDAMENTAL 

04 101 - - - - 

6º 01 20 - - - - 

7º 01 23 - - - - 

8º 01 25 - - - - 

9º 01 33 - - - - 

ENS. MÉDIO 05 156 02 47 - - 

1ª 02 64 01 23 - - 

2ª 02 64 - - - - 

3ª 01 28 01 24 - - 

ENS. MÉDIO 
NORMAL 

- - 02 53 - - 

1º - - 01 36 - - 

2º - - 01 17 - - 

ENS. MÉDIO 
EJA 

- - - - 01 28 

1ª (1º semestre) - - - - 01 28 

 

 

 

O CEJA foi durante muitos anos um polo de educação na região do Seridó, 

aglomerando estudantes vindos de várias cidades do estado, assim como da 

Paraíba. No entanto, nos últimos anos percebe-se uma diminuição no quantitativo de 

alunos nesta escola. 

 Ao se fazer uma breve comparação da estrutura física e a quantidade de 

turmas e alunos, observa-se que a escola possui um déficit no alunado. As razões 

para esse fenômeno são muitas e embora não se tenha realizado nenhum estudo 

empírico sobre essa situação, deduz-se, hipoteticamente, a partir da prática docente 

desenvolvida nesse ambiente, que fatores como a expansão do Ensino Médio e a 

construção de novas escolas em vários municípios adjacentes à Caicó, a localização 

geográfica na área central da cidade (zona comercial) e a diminuição nas taxas de 

natalidade constituem, dentre outros motivos, as razões desse declínio no 

quantitativo de alunos. 

Por outro lado, ao se observar os dados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), percebe-se um aumento qualitativo na nota da escola: em 

Fonte: CEJA (2016). 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros. 
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2013 possuía nota de 1,9 e em 2015 esse índice passou para 3,2 (BRASIL, 2016). 

Isso significa um indicador importante na melhoria do ensino-aprendizagem do 

CEJA. 

 

 

1.3.3 Caminhos de investigação 

 

Entende-se o Ensino de Geografia como teoria, mas também como método 

de pesquisa a fim de se conhecer uma realidade. Significa uma maneira de entender 

e se posicionar criticamente e de modo dialético frente aos fatos históricos e atuais 

que (re)modelam o espaço geográfico.  É pensar o ensino dessa disciplina como 

compreensão melhor do mundo em que se vive, entendendo suas ideologias, 

contradições, conflitos e mudanças. 

Esta pesquisa se aporta em uma metodologia de caráter qualitativo para a 

coleta e a análise dos dados. Na abordagem qualitativa, os dados estatísticos não 

estão no centro do problema investigado. Assim, relata-se o maior número possível 

de elementos estudados sobre a realidade. Freitas; Prodanov (2013, p. 70) 

ressaltam que, na pesquisa qualitativa, 

 
 
[...] há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 
pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de métodos e técnicas 
estatísticas.  
 
 

Os processos de ensino e aprendizagem nas aulas de Geografia, por meio da 

linguagem audiovisual, compõem os elementos a serem investigados neste trabalho. 

A pesquisa pedagógica16 realizada por professores/pesquisadores interessados 

neste campo da educação tem se ampliado nos últimos anos. Consiste em uma 
                                                           
16

 Refere-se à pesquisa em educação (um meio de construção do conhecimento) que envolve a 
observação, a reflexão e o registro das experiências realizadas em sala de aula. Segundo Knobel; 
Lankshear (2008, p. 14), a pesquisa pedagógica tem dois propósitos fundamentais: “[...] melhorar a 
percepção do papel e da identidade profissional dos professores e [...] contribuir para um ensino e 
uma aprendizagem de melhor qualidade nas salas de aula”. 
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sistematização inovadora, baseada principalmente na coleta e na análise de dados 

falados, escritos e observados/vivenciados na prática docente em sala de aula.  

Conforme já mencionado, essa investigação se baseou em uma experiência 

didática realizada no CEJA. Utilizou-se os espaços físicos, o mobiliário e os recursos 

tecnológicos/audiovisuais disponíveis na escola em questão para a produção de 

minidocumentários sobre o espaço urbano.  

Os dados foram obtidos a partir do desenvolvimento de uma oficina 

pedagógica sobre o audiovisual com os alunos do 2º ano “A” e 2º ano “B” do Ensino 

Médio, inscritos em um projeto intitulado DOCGEO. A oficina foi o campo de estudo, 

no qual foi possível registrar as impressões, ações e falas dos sujeitos. 

Atendendo ao planejamento e à demanda colocada no desenvolvimento da 

oficina pedagógica, foram propostos encontros semanais e/ou quinzenais de 

orientação/produção. A oficina foi dividida basicamente em fases que versavam 

sobre: 1) discussão teórico-conceitual sobre a linguagem audiovisual; 2) definição de 

temáticas, roteirização e filmagens das cenas; 3) criação e edição audiovisual do 

gênero minidocumentários; e, 4) exibição, socialização e compartilhamento dos 

minidocumentários. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados nesta pesquisa foram: 

a) Pesquisa bibliográfica e documental. Nesta ocasião, foi realizada 

uma investigação bibliográfica (material impresso e digital) em livros, 

revistas, teses, dissertações e anais de eventos científicos sobre o 

tema: “A linguagem audiovisual aplicada ao Ensino de Geografia”; 

como também, a pesquisa em documentos institucionais que 

legitimassem e fundamentassem a metodologia de ensino ora 

proposta nesta dissertação; 

b) Pesquisa videográfica. Foram selecionados filmes e vídeos de 

vários gêneros para trabalhar durante os encontros com os 

estudantes; 

c) Observação participante. Realizou-se a coleta de dados enquanto 

observávamos e participávamos ativamente, junto aos alunos, da 

pesquisa durante a oficina. A observação participante consiste na 

participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele 
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se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo 

quanto um membro do grupo que está estudando e participa das 

atividades normais deste (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 194). 

Nesta modalidade, os dados foram obtidos tanto por meio da 

observação do comportamento dos sujeitos quanto pelo registro de 

suas falas. 

d) Notas de campo do professor-pesquisador e diários de bordo dos 

alunos. O docente registrou as atividades realizadas durante a 

oficina pedagógica nas aulas de Geografia em uma caderneta 

específica para esse fim. Para os alunos, foi disponibilizado um 

pequeno caderno (o qual nomeamos de “diário de bordo”), para que 

eles fizessem anotações quanto às dúvidas, sugestões e 

apontamentos sobre a produção audiovisual na escola. 

e) Registro fotográfico, auditivo e audiovisual. Foi realizado o registro 

de fotos, áudio e vídeos sobre as etapas de produção audiovisual na 

escola; bem como, levou-se em consideração a análise dos 

minidocumentários produzidos pelos alunos durante a experiência 

didática realizada. 

Os dados foram analisados e interpretados à luz dessas informações. Desse 

modo, alcançou-se o objetivo central da pesquisa, propondo um modelo teórico-

metodológico de ensino que motive professores de Geografia a enveredar pelo 

caminho do audiovisual no dia a dia de suas aulas. 
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REC 

Por intermédio da produção de imagens de uma objetiva, revela-
se a subjetividade da qual as formas de representação do espaço 
ganham sentido. Tal questão assume uma importância 
fundamental, pois o modo pelo qual representamos o espaço 
possui profundas implicações na maneira como nós (e os outros) 
interpretamos o mundo e agimos em relação a ele. 

(Jorge Luiz Barbosa) 

CAPÍTULO 2 - EXPERIÊNCIA DIDÁTICA COM A 
LINGUAGEM AUDIOVISUAL: produção de 
minidocumentários do mundo urbano 
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2.1 O Projeto DOCGEO 

 

Este capítulo narrativo-analítico é uma explanação da prática docente com o 

audiovisual desenvolvida na escola CEJA. Desse modo, caracteriza-se e se analisa 

o contexto, as etapas de produção e os minidocumentários sobre a cidade de 

Caicó/RN, consistindo em uma referência para a produção dessa linguagem na 

escola, especificamente nas aulas de Geografia e o ensino sobre cidade. 

 As atividades com a linguagem audiovisual começaram a ser realizadas no 

início do 3º bimestre do ano letivo de 2016 e foram finalizadas no 1º bimestre letivo 

de 2017, totalizando, portanto, três bimestres17. O projeto alcunhado de DOCGEO 

foi pensado e desenvolvido junto aos alunos do 2º ano “A” e 2º ano “B” do Ensino 

Médio, do turno matutino no ano de 2016 (3º ano “A” e 3º ano “B” de 2017). 

Conforme estava previsto no plano anual destas turmas, tinha-se como conteúdos a 

serem ministrados: a conceituação de cidade, o processo de urbanização no mundo 

e no Brasil, rede e hierarquia urbana, a produção capitalista do espaço urbano e os 

problemas ambientais das cidades. Foi, portanto, no âmbito destes conteúdos que 

se colocou em prática a estratégia de ensino com o audiovisual. 

Vale salientar que o Ensino Médio da escola, no qual as turmas estavam 

alocadas, baseia-se no Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), que é uma ação 

do Governo Federal cujo objetivo é propor um currículo inovador para essa etapa de 

ensino, principalmente pelo redesenho do currículo. Neste sentido, essa perspectiva 

de organização curricular pressupõe a possibilidade de articulação interdisciplinar 

voltada para o desenvolvimento de conhecimentos – saberes, competências, valores 

e práticas (BRASIL, 2009). 

Este programa pressupõe formas de organização disciplinar por meio de um 

processo participativo e contínuo entre os eixos constituintes do Ensino Médio, ou 

seja, o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura (BRASIL, 2013). Para a 

reorientação curricular, o ProEMI estabelece um referencial de tratamento do 

                                                           
17

 A proposta inicial do Projeto DOCGEO era para que seu desenvolvimento ocorresse durante o 3º 
bimestre do ano letivo de 2016, quando os conteúdos sobre a cidade estariam sendo ensinados nas 
aulas de Geografia. Porém, por razões diversas, somente conseguimos concluir o projeto e a recolha 
dos dados desta pesquisa em maio de 2017, quando reunimos novamente os grupos de alunos para 
realizar a edição do material, bem como a exibição e a reflexão dos filmes na escola. 
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currículo e indica condições básicas que devem orientar os projetos escolares, os 

quais serão desenvolvidos em horário subsequente ao turno normal de aulas, que se 

denomina de horas vivenciais.  Desse modo, foi no contexto de uma perspectiva 

inovadora do ensino na educação básica e do trabalho com projetos didáticos que 

se realizou a prática. 

O trabalho com projetos se torna uma prática importante para a formação do 

sujeito de forma integral, de modo a envolvê-lo com a cidadania. Constitui-se em 

uma prática para a mediação do professor que objetive o desenvolvimento de 

habilidades e competências nos estudantes. Nogueira (2008, p. 53) elenca algumas 

vantagens de trabalhar com projetos temáticos dentro do ambiente escolar, quais 

sejam:  

 
 
[...] possibilitar um trabalho procedimental; propiciar maior interação 
entre os alunos; facilitar o trabalho com a concepção de 
conhecimento por rede de significados; possibilitar o atendimento às 
diferentes formas de aprendizagem dos alunos e auxiliar no 
desenvolvimento do espectro de competências; auxiliar no 
desenvolvimento da autonomia, da criatividade, das relações 
interpessoais e do espírito de cooperatividade, da facilidade de 
aceitar desafios, resolver problemas, estabelecer conexões [...]. 
 
 

Uma das primeiras ações na escola foi a divulgação do Projeto DOCGEO. 

Foram confeccionados folders e disponibilizados nos quadros de avisos do colégio. 

Com isso, o objetivo era sensibilizar o público-alvo a participar de um estudo que 

pudesse contribuir com a aprendizagem dos conteúdos desenvolvidos no horário 

comum das aulas. Na Figura 02 tem-se o logotipo do projeto, que serviu de base 

para a divulgação do mesmo junto à comunidade estudantil, bem como para dar 

identidade ao grupo e identificação de documentos e produtos relacionados à 

oficina. 

Além dessa estratégia, foram utilizadas as redes sociais e a mobilização dos 

discentes durante as aulas, motivando-os a participarem da oficina que aconteceria 

no contraturno escolar. Essa fase serviu para tirar algumas dúvidas dos discentes e 

expor informações acerca da prática de ensino em Geografia, tais como o objetivo 

central dos estudos, o tempo de duração, o local e o horário de realização. 
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Figura 02: Logotipo do projeto didático em Geografia. 

 

 
 

 

 

Concomitante à fase de divulgação – conforme ocorria a procura – realizou-se 

a inscrição dos alunos na atividade. Para isso, foi elaborada uma ficha cadastral, 

que levou em conta algumas informações pessoais dos participantes. O projeto teve, 

no total, 13 alunos inscritos. Deste universo, constatou-se que todos os discentes 

envolvidos com a atividade eram provenientes da área urbana do município de 

Caicó/RN e, com relação à idade-série, estavam na faixa etária adequada para a 

série em que se encontravam. Ao final da experiência foi constada a desistência de 

dois alunos da turma inicial. 

 A divulgação e a inscrição dos discentes durou em torno de duas semanas, 

tempo suficiente para organizar as primeiras ações educacionais e confeccionar o 

material necessário para realizá-las. Ao todo foram realizados 10 encontros, cada 

um com duração média de quatro horas cada um. No quadro 02 sintetiza-se as 

tarefas realizadas durante a execução do projeto: 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Quadro 02: Cronograma das atividades realizadas no Projeto DOCGEO. 

Data Conteúdo abordado Atividades realizadas 

11/08/2016 ▪ O audiovisual e sua 

relação com a cidade. 

▪ Dinâmica de socialização; 

▪ Exposição dialogada sobre a 

linguagem audiovisual; 

▪ Exibição e discussão de 

filmes/vídeos; 

▪ Produção de vídeo. 

18/08/2016 ▪ A linguagem 

cinematográfica. 

▪ Exposição dialogada sobre a 

linguagem cinematográfica; 

▪ Registro fotográfico utilizando a 

linguagem do cinema. 

25/08/2016 ▪ A luz e o som na 

linguagem audiovisual. 

 

▪ Registros fotográficos utilizando os 

efeitos de iluminação; 

▪ Exibição de documentário para 

trabalhar a questão da sonoplastia dos 

filmes;  

▪ Exposição dialogada sobre as 

imagens e sons dos documentários; 

▪ Entrevista com membros escolares. 

01/09/2016 ▪ Delimitando um tema do 

cotidiano urbano para um 

minidocumentário. 

▪ Escolha dos temas para a produção 

dos minidocumentários da cidade de 

Caicó/RN; 

▪ Pesquisa na internet sobre as 

temáticas selecionadas pelos Grupos 

de Trabalho. 

08/09/2016 ▪ Roteiro e pré-produção. ▪ Construção dos roteiros dos 

minidocumentários; 

▪ Organização dos equipamentos e 

materiais necessários para produção 

dos filmes e agendamento dos locais e 

horários das gravações com os Grupos 

de Trabalho. 

12/09/2016 ▪ Gravação inicial. ▪ Filmagem com o Grupo de Trabalho 1 

(GT1). 

14/09/2016 ▪ Gravação inicial. ▪ Filmagem com o Grupo de Trabalho 2 

(GT2). 

15/09/2016 ▪ Gravação inicial. ▪ Filmagem com o Grupo de Trabalho 3 

(GT3). 

19/09/2016 ▪ Gravação final. ▪ Filmagem com todos os Grupos de 

Trabalho. 

10/04/2017 ▪ Edição inicial. 

 

▪ Edição dos minidocumentários. 
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24/04/2017 ▪ Edição final e criação da 

sinopse. 

▪ Edição dos minidocumentários; 

▪ Produção de uma sinopse do 

audiovisual. 

08/05/2017 ▪ Exibição dos 

minidocumentários, 

discussão e 

compartilhamento. 

▪ Exibição dos minidocumentários; 

▪ Discussão dialogada sobre os 

minidocumentários produzidos; 

▪ Compartilhamento dos audiovisuais. 

 

 

 

Como se pode observar, o processo de ensino-aprendizagem envolveu 

discussões teóricas, pesquisas e várias atividades práticas no espaço escolar e no 

espaço citadino. Passa-se, a seguir, a fazer uma descrição e análise dessas 

atividades. 

 

 

2.2 A oficina de produção de minidocumentários 

 

Conforme já foi exposto, o Projeto DOCGEO foi desenvolvido por meio de 

uma oficina pedagógica sobre o audiovisual. De modo geral, oficina é o local onde 

se realiza algum trabalho e/ou se produz alguma coisa. Pedagogicamente falando, 

uma oficina de ensino é um tempo e espaço de aprendizagem, isto é, um lugar onde 

se vivencia a construção do conhecimento. Vieira; Volquind (2002, p. 11) afirmam 

que a oficina é uma forma de ensinar e aprender mediante a realização de algo feito 

coletivamente e que promove a investigação, a ação e a reflexão dos sujeitos 

envolvidos com uma temática específica, garantindo a unidade entre teoria e prática. 

Pode-se dizer que durante esse processo educacional é valorizada a participação e 

a criatividade dos estudantes, que de maneira ativa, dialógica e dinâmica – e sob a 

mediação do professor – aprendem conteúdos, neste caso, geográficos. 

As aulas-oficina de Geografia com a linguagem audiovisual transcorreram em 

10 etapas. Os alunos percorreram um caminho onde puderam ver e ouvir, 

experimentar, pesquisar, produzir e refletir sobre o audiovisual e sua associação 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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com o conteúdo curricular e com suas vidas diárias. A sistematização da oficina com 

essa linguagem possibilitou uma construção gradual do conhecimento sobre a 

cidade, especificamente, Caicó. 

Na primeira etapa foi proposta uma dinâmica de integração e motivação com 

o grupo de estudantes. Essa sugestão inicial se caracteriza como relevante, pois 

facilita o relacionamento entre os discentes, entre estes e o professor e com a 

própria proposta da oficina pedagógica. Assim, concordamos com Lourenço; Paiva 

(2010), quando estes autores dizem que exercitar a motivação dos alunos em sala 

de aula faz deles sujeitos aptos à buscarem novos conhecimentos e dispostos a 

encarar desafios de aprendizagem. 

Nesta direção, a ação desenvolvida nesse primeiro momento foi denominada 

de “Dois em um”, em que cada aluno se agrupava aleatoriamente com um colega, 

pensavam juntos e, consensualmente, escreviam ambos (em um cartão 

disponibilizado pelo professor) a principal expectativa com relação à oficina que 

seria realizada. Com as carteiras arrumadas em formato de meia lua, cada dupla leu 

em voz alta o que pensaram juntos e conseguiram escrever. Essa dinâmica auxiliou 

nas relações interpessoais e no trabalho em equipe – necessário para as produções 

audiovisuais que seriam realizadas futuramente. 

Dessa forma, em consonância com o que estava previsto no plano de 

trabalho18, o tema central da primeira etapa da oficina era “o audiovisual e sua 

relação com a cidade”. O objetivo desse encontro foi compreender como os 

documentários representavam os espaços urbanos. 

Para cumprir esse objetivo geral, foi apresentado aos discentes um pouco 

sobre a história do cinema e os principais gêneros fílmicos (evidenciando os 

documentários). Enfatizou-se a relação entre a origem do cinema, os primeiros 

filmes que possuíam caráter documental e o espaço de gravação dessas obras: o 

ambiente urbano francês. Para esse momento, foi debatido com os estudantes o 

filme La Sortie de l'usine Lumière à Lyon (1895) (A Saída da Fábrica Lumière em 

Lyon) dos irmãos Lumière – considerada uma das primeiras películas exibidas para 

o público no final do século XIX. 

                                                           
18

 Os planos de trabalho da oficina pedagógica se encontram disponíveis em apêndices no final desta 
dissertação. 
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Figura 03: Filme La Sortie de l'usine Lumière à Lyon. 

 

 

 

 

 

Este curta-metragem serviu para analisar o modo de produção audiovisual do 

início do século XX, tais como: as formas de representação e as técnicas e 

equipamentos de filmagem e exibição.  

Para contrapor essas informações, analisou-se um documentário 

contemporâneo denominado Sinfonia Urbana (2013), dirigido por Roberto Almeida. 

Sobre esse filme, discutiu-se sobre a produção do audiovisual na atualidade e de 

como essa obra estava representando a cidade de São Paulo. A ideia primordial era 

fazer uma ligação dos filmes documentários com os conteúdos de Geografia, em 

particular, com a cidade. 

 
 

 

 

 

 

Fonte: LA SORTIER (1895). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v =BO0EkMKfgJI>. Acesso 
em: 05 ago. 2016. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Figura 04: Filme Sinfonia urbana. 

 

 
 
 

 

 
 
 

Imbuídos das ideias sobre o audiovisual – mais especificamente sobre o 

cinema e os filmes documentários –, a aula previa uma atividade prática no espaço 

citadino: dividiu-se a classe em três grupos – de acordo com a afinidade de cada um 

– e, foi pedido que eles produzissem um pequeno “filme” sobre algum tema da 

cidade de Caicó/RN (um vídeo com, no máximo, três minutos de duração). Com uma 

ideia em mente e a câmera na mão, o grupo deveria realizar as gravações nas ruas 

do entorno da escola, conforme mostrado na Figura 05. O tempo destinado para 

essa atividade foi de meia hora. 

Ao retornar para a sala – conforme estava registrado nas notas de campo do 

professor-pesquisador –, antes da exibição das produções realizadas, foram feitos 

alguns questionamentos para a turma, como: “agora que vocês fizeram seus 

primeiros audiovisuais, foi fácil pensar e gravar esse filme?” “os filmes ficaram 

bons?”, “estão parecidos com os documentários que vocês assistem em casa ou 

aqui na escola?”. Essas indagações permitiram problematizar a discussão em sala e 

reconhecer que uma produção dessa linguagem de forma satisfatória implicava 

Fonte: SINFONIA (2013). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6bVfMAr1pg4>. Acesso em: 
05 ago. 2016. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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seguir algumas etapas até se chegar ao produto final e era esse processo que seria 

vivenciado nos próximos encontros. 

 

 

Figura 05: Alunos gravando na rua do entorno escolar. 

 

 
 

 

 

Após o término das discussões, teve-se uma conversa a respeito do trabalho 

realizado, quando, ao final, os estudantes registraram no “Diário de Bordo” o que 

eles teriam aprendido naquele encontro e os pontos que eles acharam de positivo e 

negativo. Vale salientar que essa dinâmica ocorreu em todas as fases da oficina. 

Dessa forma, foi possível orientar o processo de ensino-aprendizagem e verificar a 

contribuição do projeto para a aquisição do conhecimento. 

  A segunda etapa da oficina versava sobre alguns conceitos técnicos utilizados 

no processo produtivo de um filme, a fim de obter uma comunicação com o 

espectador do audiovisual. Assim, o propósito da atividade era reconhecer as 

especificidades da linguagem cinematográfica, que são “[...] os termos técnicos 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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usados pelos que trabalham em cinema e TV, de forma que possam obter uma 

uniformidade de comunicação” (RODRIGUES, 2007, p. 25).  

Foram analisados, junto aos alunos, alguns tipos de planos, ângulos e 

movimentos de câmera, conforme está organizado no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 03: Planos, ângulos e movimentos de câmera. 

Planos Características 

Grande Plano Geral Planos bastante abertos, servindo para situar o 

espectador em que cidade a cena se desenvolve. 

Plano Geral Planos utilizados para mostrar o prédio ou a casa onde a 

cena se desenvolve. 

Plano Geral Aberto Utilizado para mostrar cenas localizadas em exteriores 

ou interiores amplos, mostrando de uma só vez o espaço 

da ação. 

Plano Geral Fechado Utilizado para mostrar ação do ator em relação ao 

espaço cênico. 

Plano Inteiro O personagem é enquadrado da cabeça aos pés, 

deixando um pequeno espaço acima da cabeça e abaixo 

dos pés. 

Plano Americano O personagem é mostrado do joelho para cima. 

Plano Médio O personagem é enquadrado da cintura para cima (é 

muito usado para mostrar o movimento das mãos do 

sujeito). 

Plano Próximo O personagem é enquadrado do busto para cima, dando 

maior evidencia ao ator, servindo para mostrar 

características, intenções e atitudes do personagem. 

Close Mostra o rosto inteiro do personagem, do ombro para 

cima, definindo a carga dramática do ator/entrevistado. 

Superclose Close fechado do rosto da pessoa filmada, enquadrando 

o queixo e o limite da cabeça. 

Detalhe Mostra parte do corpo, como detalhes da boca, da mão 

etc. (é usado também para mostrar objetos). 

Plano Sequência Plano de toda a cena, com a câmera deslocando-se no 

espaço cênico (câmera na mão ou dentro de um veículo, 

onde toda a sequência é rodada em um único plano). 

Plano de Conjunto 

Fechado 

Plano em que enquadramos dois atores com a mesma 

função dramática. 

Plano de Conjunto 

Aberto 

Enquadra três ou mais pessoas com a mesma carga 

dramática. 
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Ângulos Características 

Plongée Câmera de cima para baixo (faz o sujeito parecer 

inferior). 

Contraplongée Câmera de baixo para cima (faz a pessoa parecer mais 

importante). 

Câmera Subjetiva É quando o espectador ou o ator tem o ponto de vista da 

câmera, ou se move no lugar dela (muito utilizada em 

cenas de deslocamento do ator, em que a câmera na 

mão do operador assume o ponto de vista do ator em 

movimento). 

Ator no ângulo de duas 

paredes 

Cria sensação de confinamento. 

Ator se afastando da 

câmera 

Cria sensação de solidão. 

Ator se aproximando 

rápido em direção à 

câmera 

Cria sensação ameaçadora. 

Câmera enquadrando o 

céu 

Cria sensação de liberdade. 

Câmera não 

enquadrando o teto 

Cria sensação de confinamento. 

Movimentos de câmera Características 

Travelling A câmera inteira se desloca sobre uma plataforma, indo 

para frente ou para trás, podendo também fazer curvas 

(esses movimentos podem ser conjugados com os 

movimentos da câmera em si, movimentando-se sobre 

seu próprio eixo, para cima ou para baixo, ou esquerda e 

direita). 

Câmera na Mão Usado em casos específicos em que queremos acentuar 

uma ação simulando o movimento de deslocamento do 

ator. 

Panorâmica Movimento da câmera sobre seu próprio eixo, no sentido 

da esquerda para a direita ou vice-versa. 

Tilt O mesmo movimento anterior, só que de baixo para cima 

e vice-versa. 

Zoom out e zoom in Lente mais usada no telejornalismo, pois o que mais 

importa é a clareza do objeto filmado, do qual nem 

sempre podemos chegar perto. 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Rodrigues (2007). 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Pode-se dizer que um plano é “[...] a imagem entre dois cortes, ou seja, o 

tempo de duração entre ligar e desligar a câmera a cada vez [...]. A um conjunto de 

planos dá-se o nome de cena [...] e, a um conjunto de cenas denominamos 

sequência” (RODRIGUES, 2007, p. 26). A sequência de um filme sobre o lixo 

urbano, por exemplo, pode ser formada por cenas da produção do lixo em um 

domicílio (vários planos), o descarte desses resíduos na rua para coleta (vários 

planos) e o destino final do lixo.  

Sobre os ângulos de câmera e os movimentos de câmera, isto é, os 

posicionamentos da máquina e o seu deslocamento durante as filmagens, destaca-

se que essas técnicas são imprescindíveis para criar efeitos psicológicos no 

espectador. Assim, essas noções são indispensáveis para estruturar uma produção 

fílmica na escola. 

Previamente, para explorar esses conteúdos, os alunos foram divididos em 

três grupos (distintos dos formados na ala passada). Após isso, foi disponibilizada 

pelo mediador uma câmera para cada grupo e solicitado que estes fotografassem 

dentro da própria sala de aula três imagens diferentes desse espaço. Com o registro 

e seleção das imagens, estas foram exibidas em uma televisão para a turma e foi 

pedido que os alunos apresentassem o que eles captaram.  

Após a exposição, de acordo com as anotações encontradas nas notas de 

campo, algumas questões suscitaram em sala de aula pelo professor: “como vocês 

poderiam diversificar essas fotografias?”, “de que forma vocês conseguiriam dar 

“emoção” a essas fotos?”. Essa problematização serviu para discutir dialogicamente 

os principais conceitos da linguagem cinematográfica (os tipos de planos, ângulos e 

movimentos de câmera mencionados acima). A mediação se deu de maneira 

dialogada, com a distribuição de um material textual impresso para cada membro. 

Depois da realização do debate, os grupos saíram para o entorno da escola e 

realizaram um novo registro fotográfico – pelo menos três fotografias por grupo –, 

dessa vez, embasados na teoria da linguagem cinematográfica. Ao retornar para a 

sala, houve um diálogo sobre as novas produções e o que eles aprenderam naquele 

dia, sobretudo no que diz respeito às diversas técnicas de manuseio da câmera na 

criação de sentidos em um produto audiovisual, como pode ser visto na Figura 06. 
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Figura 06: Planos cinematográficos realizados pelos alunos. 

 

 
 
 

 

A terceira etapa da oficina objetivou explorar a linguagem audiovisual a partir 

da iluminação e do som. Neste dia, as atividades foram divididas em três estágios. A 

princípio, conheceu-se um pouco sobre os efeitos de iluminação na gravação de 

cenas fílmicas. Para isso, os educandos se dividiram novamente em três turmas 

distintas das formadas nas aulas anteriores e, de posse de uma câmera e de uma 

vela, capturaram imagens de objetos (uma imagem à luz de velas e outra com as 

luzes da sala acesas) que expressassem uma ideia geral pela equipe em cada 

imagem. Nesse exercício prático, eles deveriam usar a criatividade e os efeitos de 

iluminação para dar sentido às fotos, como pode ser visualizado na Figura 07. 

Essa atividade serviu para introduzir os conceitos de iluminação fílmica e os 

efeitos criativos nas imagens em movimento. Sobre esse aspecto, Martin (2005, p. 

71) diz que as iluminações  

 
 

Constituem um factor decisivo de criação da expressividade da 
imagem. No entanto, a sua importância é desconhecida e o seu 
papel não se impõe directamente aos olhos do espectador 
inexperiente porque contribuem sobretudo para criar a atmosfera, 
elemento dificilmente analisável [...]. 

 

 

É de conhecimento de todos que trabalham com a produção amadora ou 

profissional de audiovisuais, sejam vídeos diversos ou filmes de todos os gêneros, 

que a utilização de técnicas de iluminação são fundamentais para endossar a 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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mensagem/sentimento que se quer transmitir, como, por exemplo, o medo – com 

gravação de cenas noturnas – ou a sensação de alegria – diante de cenas captadas 

durante um dia ensolarado, ou em ambientes fechados com efeitos equivalentes. 

 

 

Figura 07: Alunos aprendendo sobre efeitos de iluminação. 

 

 

  

 

No segundo momento do encontro, partindo para a análise sobre a 

sonoridade de um audiovisual, foi “ouvido” um trecho do documentário Da servidão 

moderna (2009) e solicitado que os alunos descrevessem no caderno a cena que 

tinha sido captada, a fim de iniciar uma conversa sobre os sons presentes nos filmes 

(trilha sonora, narração, efeitos sonoros etc.). Durante o debate, o mesmo trecho 

que foi inicialmente somente “ouvido”, foi também exibido com as imagens para os 

discentes. 

Sobre essas questões, ou seja, a construção da sonoridade de um filme, 

Modro (2008, p. 40-41) resume muito bem as ideias trabalhadas durante esta fase 

da oficina: 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Em relação à captação de sons vale lembrar que é um dos principais 
problemas a serem resolvidos, já que sons inconvenientes e que 
vazam, poluindo o som desejado, podem comprometer uma boa 
imagem, sendo então oportuno um investimento em um equipamento 
mais adequado às necessidades para que o resultado final seja o 
mais próximo do desejado [...]. Ainda em relação ao quesito 
sonoridade oportuno breve comentário em relação à trilha sonora, 
pois trata-se de um recurso que serve para intensificar a carga visual 
de uma cena. Como prova disto basta lembrar trilhas sonoras que 
são rapidamente associadas em relação a cenas ou filmes 
específicos. Ressalte-se ainda que a trilha sonora serve como auxílio 
inclusive na percepção do ritmo das cenas por parte do espectador, 
auxiliando no processo de recepção e da criação de empatia com o 
assunto focado. 
 

 

Os sons presentes em um audiovisual é também um meio de expressão 

importante. Por isso, foi debatido com os educandos a captação de áudio (excesso 

de ruídos e acústica dos ambientes, por exemplo) e a inclusão, durante o processo 

de edição, de trilha sonora e efeitos sonoros.  

No terceiro momento, como forma de aplicar as técnicas aprendidas, o 

mediador propôs que o grupo fizesse uma entrevista dentro do próprio espaço da 

escola com algum membro da instituição, conforme a ilustração da Figura 08. Ao 

final, debateu-se sobre a iluminação e a captação do áudio durante uma gravação 

de cenas. 

 

Figura 08: Entrevista realizada pelos alunos.  

 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Após esse processo de formação sobre as técnicas audiovisuais, a quarta 

etapa da oficina com essa linguagem tinha como objetivo a delimitação das 

temáticas dos minidocumentários. Neste dia, a classe foi dividida em três Grupos de 

Trabalho (GTs) definitivos para a produção dos filmes. Formou-se um GT composto 

por cinco alunos e dois GTs compostos por quatro alunos. 

 A partir desse momento, foram debatidas possíveis temáticas urbanas que 

poderiam ser representadas nos minidocumentários que os grupos recém-formados 

produziriam.  Assim, problematizou-se sobre a sequência didática que estava sendo 

trabalhada com as turmas nas aulas de Geografia, no que se refere ao tema cidade 

e à realidade local. Dentre os conteúdos (organizados/articulados e descritos na 

lousa pelo professor) suscitados pela turma, emergiram: a culinária caicoense, o lixo 

urbano em Caicó, os espaços de lazer nessa cidade, a violência urbana local, os 

serviços de saúde em Caicó, a indisponibilidade hídrica nesse ambiente urbano e o 

consumismo na cidade de Caicó. 

Para fins didáticos e melhor entendimento de como ocorreu o processo de 

ensino-aprendizagem, classificou-se as equipes e os temas escolhidos da seguinte 

maneira: o Grupo de Trabalho 1 (GT1) se interessou pela violência urbana em 

Caicó, o Grupo de Trabalho 2 (GT2) decidiu produzir um minidocumentário sobre a 

Ilha de Santana como um espaço público de lazer e o Grupo de Trabalho 3 (GT3) 

optou trabalhar sobre a questão hídrica em Caicó. 

Realizadas as escolhas, os GTs se dirigiram até a sala de informática, onde 

fizeram uma pesquisa exploratória sobre os temas selecionados e redigiram um 

resumo das principais informações que encontraram disponíveis na internet, por 

meio de material textual, imagético e audiovisual. 

Em seguida, foi apresentado um modelo de roteiro de documentário para que 

os alunos pensassem em um audiovisual de, em média, cinco minutos, prevendo a 

gravação de cenas do cotidiano urbano caicoense. Ao final do dia, cada grupo 

começou a rabiscar as ideias para a produção do roteiro do filme, atividade essa que 

se concretizou na próxima reunião. 

Portanto, a quinta etapa da oficina visava à elaboração definitiva dos roteiros 

para os minidocumentários. Pode-se dizer que um roteiro é à base de um filme ou 

produto audiovisual; assim, conforme Comparato (1995, p. 19), é “[...] a forma escrita 



76 

 

de qualquer projeto audiovisual”. Conceitualmente pode ainda ser definido como “[...] 

a sequência de imagens a ser produzida, mas concretizada ainda em palavras, 

permitindo que se tenha uma pré-visualização do resultado final por parte de toda a 

equipe de produção” (MODRO, 2008, p. 47). 

Dessa forma, um roteiro é a descrição minuciosa de todas as cenas, 

personagens, ações e cenários existentes na história contada em um audiovisual. 

Portanto, inclui diálogos, entonação da voz dos atores e expressão corporal, bem 

como o horário de gravação das cenas (dia ou noite) e se estas serão filmadas em 

um ambiente externo ou interno. 

Como o documentário é uma linguagem que possui a especificidade de 

representar a “realidade”, ou seja, temas da vida concreta – o que os difere de um 

filme de ficção, como já foi analisado –, elaborar um roteiro para algo que você não 

tem controle (a vida real) requer muita flexibilidade no que se refere à escrita do 

projeto. 

Pode-se dizer que os personagens desse gênero fílmico são os cidadãos 

comuns, a história consiste em uma trama da vida real e os cenários podem ser as 

ruas ou parques públicos da cidade, onde cotidianamente acontecem diversos 

eventos, os quais os produtores não têm um controle absoluto. 

Diante desse contexto, foi trabalhado um modelo de roteiro aberto, no qual os 

discentes puderam sistematizar suas ideias. Nesta etapa, a pesquisa realizada 

anteriormente sobre as temáticas elegidas foi de fundamental relevância para a 

produção dos roteiros dos minidocumentários.  

Como se pode observar na Figura 09, utilizou-se uma tipologia de roteiro em 

dois planos (imagem e áudio) na qual havia a possibilidade de esquematizar e 

colocar no papel as ideias mais gerais que se gostaria que aparecessem no filme, 

isto é, as possíveis imagens e sons captados. 

Ainda nesta parte da oficina, de acordo com a escrita textual do 

documentário, decidiu-se sobre o planejamento, listagem e obtenção dos 

equipamentos, assim como a logística e o agendamento das gravações e das 

entrevistas promovidas pelos alunos no espaço urbano. 
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Figura 09: Roteiro do minidocumentário do GT1. 

 

 
 

 

 

Com um guia nas mãos, a sexta e a sétima etapa da oficina não ocorreu na 

sala de aula, mas sim em diversos lugares da cidade de Caicó, conforme o 

planejamento dos grupos. Esta etapa se dividiu em dois momentos: as gravações 

iniciais e as gravações finais. 

Nas primeiras filmagens, o mediador pôde guiar individualmente os GTs, em 

dias diferentes da semana, para a gravação das cenas dos minidocumentários. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Percorreram-se diversos lugares da cidade, captando cenas da paisagem e relatos 

dos moradores que estivessem em acordo com a temática de cada filme. 

 

 

Figura 10: Estudantes gravando cenas do cotidiano urbano de Caicó. 

 

 

 

 

Este ponto foi crucial, pois se colocaria em prática tudo o que tinha sido 

apreendido até aquele momento com a oficina. Percebeu-se que a atividade em 

campo, as entrevistas realizadas e as imagens coletadas instigavam ainda mais os 

discentes durante o processo: na medida em que ocorriam novas descobertas sobre 

os temas, surgiam, igualmente, novos pontos de vista para endossar o argumento 

do audiovisual. 

Durante este procedimento, ressalta-se que foi disponibilizado aos discentes 

– durante as gravações em campo – um termo de autorização de uso de imagem e 

voz, no qual os entrevistados e demais sujeitos que aparecem nas cenas puderam 

assinar esse documento autorizando o uso total ou parcial da voz e imagem 

gratuitamente em veículos de comunicação. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 

 



79 

 

Após as gravações iniciais, os alunos e o professor, ao retornarem para a 

escola, na sala de informática, importaram os arquivos (de vídeo, imagem e áudio) 

captados em campo para um computador e, posteriormente, esse material foi salvo 

em um dispositivo de armazenamento móvel (pen drive). 

Na semana seguinte – durante as gravações finais – o mediador se reuniu 

com os GTs na escola para dar orientações gerais sobre as captações feitas até o 

momento. Depois disso, o professor guiou pela cidade o GT que faltava o maior 

número de cenas e entrevistas para coletá-las. Finalizada esta parte da oficina, 

realizou-se o mesmo procedimento de arquivamento do material em um pen drive. 

A oitava e nona etapa da oficina corresponderiam ao processo de edição do 

material coletado. A edição ou montagem consiste na seleção, ordenamento 

cronológico dos planos e cenas gravadas, assim como o acréscimo de músicas e 

efeitos sonoros. Para Modro (2008, p. 53),  

 
 
A edição de um filme é o processo de seleção de imagens e a 
montagem das cenas gravadas, formando a sequência final 
desejada. Também é nessa fase que são inseridos elementos como 
a trilha sonora, a edição de sons, as legendas e efeitos especiais. 
 
 

Esse processo foi dividido em dois estágios: a edição inicial e a edição final. 

No primeiro momento, optou-se trazer para a sala de aula dois tutoriais disponíveis 

no YouTube demonstrando algumas técnicas de edição. Foram apresentados os 

vídeos Movie Maker: edição de vídeos para iniciantes (2013) e Como usar o 

Vivavídeo (2017). Esses audiovisuais trabalhados consistem, respectivamente, em 

um tutorial de edição de vídeos com o programa computacional gratuito Windows 

Movie Maker® e um tutorial ensinando a editar vídeos a partir de um aplicativo de 

celular, o Vivavídeo. 

Os audiovisuais exibidos ensinam como utilizar as ferramentas para a edição 

do minidocumentário. Os alunos puderam fazer a escolha do programa ou aplicativo 

que mais se adequasse à realidade do grupo (inclusive podiam dar sugestões de 

algum software que eles conhecessem). Apesar disso, todas as equipes optaram 

pelo programa do Windows.  
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O processo de montagem começou a ser realizado logo após essa decisão, e 

foi finalizado na etapa subsequente – a da edição final. 

Vale mencionar que a ideia original era realizar a edição utilizando os 

microcomputadores da sala de informática do CEJA; porém, os grupos optaram pelo 

uso de notebooks pessoais de membros dos GTs e também o computador pessoal 

do mediador. 

 
 

Figura 11: GT3 trabalhando na edição do minidocumentário. 

 

 

 

 

No decorrer dessa ação, os estudantes fizeram cortes nas falas dos 

entrevistados, ordenaram estas narrações e as cenas, incluíram legendas, trilha 

sonora, efeitos sonoros e visuais no projeto de vídeo.  

Com relação ao som, os discentes foram orientados a colocarem trilha sonora 

e efeitos sonoros livres de direitos autorais, disponíveis no site do YouTube. 

Por conseguinte, na penúltima fase da oficina, os GTs finalizaram os 

minidocumentários: como em um texto acadêmico, criaram um título e puderam 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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escrever um pequeno resumo da obra, ou seja, uma sinopse. Na linguagem 

audiovisual, a sinopse consiste em uma apresentação genérica do produto 

audiovisual, podendo evidenciar os personagens e espaços onde a história 

acontece, tendo o efeito de divulgação e apresentação da obra, inclusive em outras 

linguagens, como a escrita. 

 
 

Figura 12: Sinopse do minidocumentário do GT2. 

 

 

 

 

Para encerrar a oficina de produção audiovisual em Geografia foi proposto, na 

décima e última etapa da oficina, uma apresentação dos filmes produzidos pelos 

alunos sobre a cidade de Caicó.  

O evento contou com a presença de algumas turmas do turno matutino do 

CEJA. Configurou-se em um momento no qual os discentes, o professor da 

disciplina e o público puderam socializar as ideias e discutir sobre o processo de 

produção e as produções reflexivas geradas pelos e os minidocumentários. 

  
 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Figura 13: Exibição dos minidocumentários na escola. 

 

 

 

 

Finalizadas as discussões, os grupos se dirigiram até a sala de informática e 

fizeram a postagem do material em um canal do YouTube, criado por eles, destinado 

para o compartilhamento dos filmes produzidos19. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 1) CAICÓ: cidade do medo: Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=LL2puZhyOCs&t=10s> Acesso em: 27 mai. 2017. 

2) UMA ilha em Caicó: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9w95uBNvgYM&t=49s> 
Acesso em: 27 mai. 2017. 

3) CAICÓ: a cidade que clama por água: Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=_e1uxO1oyUk&t=5s> Acesso em: 27 mai. 2017. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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2.3 Minidocumentários Caicó: cidade do medo, Uma ilha em Caicó e Caicó: a 

cidade que clama por água 

 

 Nesta seção, será realizada uma breve descrição dos minidocumentários 

produzidos nas aulas de Geografia. Assim, discorre-se sobre as produções dos GTs. 

O GT1 produziu o filme denominado Caicó: cidade do medo (2017). Como o 

próprio nome anuncia, versa sobre a violência urbana. A escolha deste tema pelos 

alunos talvez esteja relacionada ao grande número de assaltos, homicídios, prisões 

e vários tipos de violência vivenciada na realidade local e debatida com os alunos 

durante as aulas da disciplina.   

 O audiovisual inicia mostrando o nome do Projeto DOCGEO com um fundo 

preto e um som distante de sirene de polícia. Logo depois, é apresentado o logotipo 

criado para o minidocumentário. 

 

 

         Figura 14: Logotipo do minidocumentário do GT1. 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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 Após o título, observa-se uma frase sobre o tema que o filme estava 

retratando (a violência urbana) e, na sequência, várias imagens de jornais e blogs 

falando de casos reais desse problema ocorridos em Caicó. A trilha sonora de 

suspense/medo dá o tom do filme do começo ao final. 

 Um Grande Plano Geral, gravado de um ponto estratégico da cidade, mostra 

parte do espaço urbano onde as cenas foram filmadas. Após, é possível ver um 

condomínio vertical, o qual denota a segregação da população no espaço citadino. 

 Para esse filme, os alunos entrevistaram dois cidadãos: uma vítima de 

violência urbana e uma jovem professora. Os relatos dessas pessoas estão 

intercalados com imagens da paisagem de Caicó, captadas durante o dia e durante 

a noite. Além disso, são mostrados os equipamentos de segurança nas ruas (muros 

altos, cercas elétricas, câmeras de vigilância, placas de vigilância, portões de ferro, 

inscrições nas paredes etc.) e frases de alguns autores que falam sobre a questão 

da violência na cidade. 

As vozes dos entrevistados discorrem da sua experiência individual. A vítima 

de violência narra sobre o dia em que foi assaltada. Sua fala denota a falta de 

segurança pública e solicita das autoridades mais segurança nas ruas. Já na 

narrativa da jovem professora se pode notar o medo e indignação dela de viver com 

a sensação de estar presa em sua própria residência. O problema sobre essa 

questão, segundo sua fala, seria o tráfico de drogas e o caminho apontado pela 

mesma para solucionar esse problema é o da educação.  

A finalização do curta ocorre quando um dos entrevistados entra em sua casa 

e fecha suas portas, convencendo o espectador sobre o medo de morar na cidade. 

Ao final, têm-se o letreiro com os nomes da equipe de produção do audiovisual. 

O filme produzido pelo GT2 foi: Uma ilha em Caicó (2017). Este mostra o 

espaço público da Ilha de Santana (um dos maiores complexos turísticos do Rio 

Grande do Norte). Na apresentação, se vê um fundo preto e o nome do Projeto 

DOCGEO, acompanhado de uma trilha sonora vibrante.  

A seguir, é mostrada uma fotografia aérea da praça pública (retirada da 

internet) e um letreiro em fonte azul com o título do minidocumentário criado, 

compondo o logotipo do filme, mostrado na Figura 15. 
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Mostra ainda uma panorâmica do local, situando o espectador no espaço 

onde as cenas foram filmadas. O audiovisual inicia fazendo uma breve descrição, 

por meio de legendas e imagens, do local público, bem como de cenas das 

atividades cotidianas realizadas pelos frequentadores desse lugar. 

 

 

Figura 15: Logotipo do minidocumentário do GT2. 

 

 

 

 

Os alunos puderam coletar falas de três pessoas: a dona de um quiosque e 

duas pessoas que faziam caminhada no dia das gravações. As perguntas 

realizadas, segundo consta nos dados coletados durante esta pesquisa, versavam 

sobre: 1) quais atividades essas pessoas realizavam na Ilha de Santana; 2) qual era 

a importância desse espaço para elas e para o povo caicoense; 3) como estava a 

situação da Ilha de Santana atualmente; e 4) o que poderia ser feito para melhorar 

esse espaço. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Pode-se perceber, pela fala dos personagens do curta, a importância da Ilha 

de Santana para a população caicoense, no que diz respeito à economia e à 

qualidade de vida (lazer e recreação).  

O consumo de drogas, o lixo espalhado por todos os lugares, a depredação 

do patrimônio público e os buracos na pista de caminhada são alguns dos 

problemas evidenciados no filme, tanto por meio da gravação de diversos planos da 

paisagem da ilha, como também, das entrevistas concedidas. 

Assim, as narrativas, em conjunto com as imagens, ilustram o descuido por 

parte do poder público sobre a manutenção dos equipamentos de lazer da cidade de 

Caicó, o que reflete diretamente na qualidade de vida da população. Finaliza com os 

créditos dos alunos que produziram o filme. 

O terceiro minidocumentário, feito pelo GT3, denominado Caicó: a cidade que 

clama por água (2017), trata sobre a indisponibilidade hídrica nessa cidade nos dias 

atuais. O curta inicia mostrando o logotipo do audiovisual em um Plano Geral Aberto, 

de uma das principais ruas da cidade, a Avenida Coronel Martiniano. 

 

 
Figura 16: Logotipo do minidocumentário do GT3. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Neste audiovisual, podem-se ver várias cenas da atual situação do Açude 

Itans (principal reservatório hídrico que abastece Caicó). Este se encontra quase 

seco nos anos 2016-2017, em razão dos sucessivos anos de estiagem na região do 

semiárido nordestino, iniciado em 2010. 

Os depoimentos colhidos foram de um morador do entorno do açude e de um 

radialista da cidade. O antigo morador resgata um pouco da história da construção e 

fala da importância do Itans para a comunidade urbana local. 

O radialista, durante a entrevista, enfatiza igualmente sobre a relevância do 

reservatório e aponta, de forma crítica, a pouca efetividade das políticas públicas de 

abastecimento de água que acompanhassem o crescimento populacional e urbano 

da cidade. 

 Fala ainda da problemática pela qual esse ambiente passa nos dias atuais – 

no que se refere à falta de água nas residências – e termina apontando caminhos 

que possa sensibilizar os cidadãos sobre a economia do recurso hídrico para 

amenizar essa questão. 

O audiovisual termina mostrando os créditos da produção, especificando as 

tarefas de cada aluno no processo, inclusive destacando a atuação do mediador da 

oficina na condição de diretor. 

Diante do exposto, as três representações, aqui descritas, surgiram do desejo 

dos alunos de entender a cidade, discutir sobre os problemas cotidianos que ela 

apresenta e até propor soluções para estes. Ao que parece, o Ensino de Geografia, 

por meio da metodologia proposta com o audiovisual, propicia o entendimento não 

somente dessa linguagem, mas dos conteúdos emergidos pela sua produção. 

Portanto, tomando como referência a prática educacional realizada, o capítulo 

a seguir faz uma análise do processo de ensino-aprendizagem da ação no que diz 

respeito à Geografia escolar, ao ensino sobre cidade e aos aspectos metodológicos 

e educacionais.  
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Um velho sonho volta e meia invade e incendeia minha 
imaginação de geógrafo: ver pelos olhos da arte o mundo que 
veem os olhos da geografia, e vice-versa, numa troca recíproca 
de linguagens de espaço. Fundir num só olhar os olhares 
imagéticos das ciências sociais, das artes (literatura, pintura, 
cinema, arquitetura) com os da geografia: veres espaciais.  

(Ruy Moreira) 

 

 

REC CAPÍTULO 3 - NUANCES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
COM A LINGUAGEM AUDIOVISUAL: representações 
da cidade de Caicó/RN 
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3.1 Por uma Geografia do Audiovisual na escola  

 

Ao avaliar a prática, deixa-se evidente nossa aproximação com o pensamento 

de Gardner (1994) e sua teoria das Inteligências Múltiplas20. Partilha-se da ideia de 

que nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades, nem aprendem 

da mesma maneira. Neste sentido, a avaliação da proposta metodológica aqui 

descrita considera toda a gama das inteligências humanas. 

Desse modo, tomou-se como parâmetro a diversidade dos sujeitos, seus 

saberes e habilidades intelectuais durante o processo (as formadas e as ocorridas 

durante a experiência), ou seja, olhou-se o processo como um todo e os diversos 

papéis desempenhados por cada estudante durante a oficina de audiovisual (por 

exemplo: os que tinham mais habilidade na escrita ajudavam na escrita do roteiro, 

os que tinham uma percepção maior para a música ajudavam na seleção da trilha 

sonora dos filmes, os que possuíam uma capacidade de controlar e orquestrar 

movimentos do corpo manuseavam a câmera e filmavam as cenas da cidade). 

Diante desses pressupostos, para iniciar as discussões, resgata-se uma 

entrevista do professor Milton Almeida dos Santos (1926-2001), concedida a uma 

revista em novembro de 1994, na qual afirmou categoricamente: “a meu ver, o maior 

erro que a Geografia cometeu foi o de querer ser ciência, em vez de ciência e arte”. 

Assim, em consonância com esse pensamento, uma primeira reflexão que se pode 

depreender do relato de experiência com a linguagem audiovisual e a Geografia 

escolar é de que essa disciplina e seu ensino pode ter uma grande afinidade com o 

campo das artes21, especialmente com as imagens e com o cinema (imagens em 

movimento). 

A Geografia foi (e continua sendo) construída por aqueles que pretendiam (e 

pretendem atualmente) registrar e/ou projetar imagens de uma determinada 

realidade (ficcional ou não), produzindo desse modo uma imagem de mundo, como 

diz Gomes (2000). É este mesmo exercício que faz um cineasta quando produz uma 

                                                           
20

 Para o autor supracitado os sete tipos principais de inteligência são: a Inteligência Linguística, a 
Inteligência Lógica, a Inteligência Motora, a Inteligência Espacial, a Inteligência Musical, a Inteligência 
Interpessoal e a Inteligência Intrapessoal. 

21
 Aliás, pode-se notar que essa afinidade da Geografia com as artes não é recente, basta olhar para 

a história do pensamento geográfico e ver a contribuição que os pintores e escritores, por exemplo, 
deram para essa área do conhecimento.  
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obra cinematográfica, pois “o cinema [...] têm sua origem na fala, na oralidade, na 

corporalidade da voz e do corpo, da natureza, da imagem do mundo” (ALMEIDA, 

2004, p. 26). 

 No período atual, em que o arcaico, o moderno e a pós-modernidade 

coabitam, o saber geográfico se revela como uma obra que ganha (novas?) 

nuances, sobretudo pela consolidação de uma sociedade imersa pelas imagens das 

várias partes do mundo (produzidas em massa), isto é, representações do globo que 

está sob leitura. Sobre a questão da imagem, Hissa (2002, p. 115-116) destaca que 

esta 

 
 

[...] pode ser compreendida por meio de sua natureza visual. No 
entanto, ela também pode ser compreendida através de 
representações gráficas, cartográficas, fotográficas, 
cinematográficas. Seres e objetos são passíveis de representação, 
tendo assim uma “segunda imagem”. Entretanto, a imagem pode não 
adquirir o “formato de expressão” exterior àquele que representa, ao 
sujeito que representa e cria. A imagem, enfim, é também 
representação, mesmo enquanto reclusa ao imaginário, residindo 
somente na imaginação. Assim, a imagem não é algo externo ao 
observador. A imagem é o próprio observador, que representa e cria. 

 

 

A produção de imagens parece ser tarefa antiga dos que fizeram e fazem 

Geografia. Para Gomes (2013, p. 5) “[...] é quase trivial dizer que vivemos em uma 

era de imagens”. Sobre este ponto de vista, Barbosa (2003, p. 116) diz que o 

homem se mundializa por meio do “olhar” e se fragmenta em uma vida 

profundamente alienada pelas representações das imagens. A proposição de uma 

matéria escolar que seja capaz de desmitificar e desvendar a imagem do espaço 

representado pelo audiovisual (imagens em movimento) fez parte do percurso deste 

trabalho dissertativo. 

Recentemente, Moreira (2013, p. 13) fez um resgate da história do 

pensamento geográfico no qual proferiu: 

 
 

Gláuber Rocha [cineasta brasileiro – 1939-1981] dizia que para fazer 
cinema, bastavam algumas ideias na cabeça e uma câmara na mão. 
Os geógrafos sempre tiveram muitas ideias e uma câmara na mão, 
mas no geral raras vezes essas duas coisas estiveram 
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concatenadas. Nos dias de hoje, as ideias estão sem arrumação e a 
câmara sem um olhar geograficamente orientado. 

 

 

Ao fazer uma analogia entre as ideias (a teoria) e a câmara (a técnica) o autor 

fala do desencontro entre o saber e o fazer do geógrafo, ou seja, uma dissintonia 

existente entre os acontecimentos do mundo atual e a insistência desses 

profissionais em ver esse mundo apenas como localização e não como um sistema 

de distribuição das coisas (MOREIRA, 2013). Do mesmo modo, ao fazer uma crítica 

às tradições da modernidade para a ciência geográfica, Hissa (2002) salienta que a 

Geografia, ao buscar uma síntese espacial, se tornou superficial. 

Ainda nesta direção, Amorim Filho (2007, p. 23), com um olhar da geografia 

humanista e cultural, acrescenta: 

 

 
As perplexidades e incertezas que chegaram aos geógrafos no bojo 
do ambiente pós-moderno coincidem, em termos cronológicos, com a 
crise natural e interna, decorrente das constatações das deficiências 
paradigmáticas dominantes, a partir do momento em que são 
confrontadas com a complexidade das realidades empíricas.  
 

 

O que esses autores dizem em comum, com essas afirmações, é que o 

período atual demanda (re)orientação dos paradigmas geográficos, de modo que 

estejam em harmonia com a complexidade que o mundo tem apresentado.  

Portanto, para estudar o espaço geográfico na escola não basta apenas 

apresentar, localizar ou mapear, é necessário entender as mudanças pelas quais 

esse espaço passa na atualidade. Há que ter novas ideias e novas câmaras diante 

da necessidade de contemporaneizar a leitura teórica e técnica entre si e com as 

novas realidades espaciais (MOREIRA, 2013). 

A ciência moderna deixou para trás elementos importantes para a 

interpretação e intervenção do mundo atual, caracterizado como dinâmico e fluido. A 

linguagem artística, especialmente a linguagem do audiovisual e a sétima arte – que 

reúne imagem, som, movimento, espaço, palavra e volume – se revelou como uma 
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boa estratégia de ensino sobre o espaço contemporâneo: entender como essas 

representações “mostram” o mundo e “sugerem” modos de agir sobre ele. 

Ao realizar um exercício reflexivo, com base na experiência vivenciada e nos 

dados apreendidos da oficina, infere-se que a Geografia ensinada em conjunto com 

a aplicabilidade da arte cinematográfica e a criação de minidocumentários se 

apresentou como uma interessante possibilidade para o entendimento da realidade 

contemporânea (uma nova ideia e uma nova câmara?). Por meio da linguagem 

audiovisual e seu processo produtivo é possível que o educando compreenda o 

espaço e perceba como o audiovisual o representa por meio de uma força discursiva 

presente nas imagens e sons. 

Sobre essas ideias, é possível discutir sobre o espaço presente nas obras 

audiovisuais. Seguindo este raciocínio, Martin (2005, p. 242) diz que o cinema, por 

exemplo, trata o espaço de duas maneiras:  

 
 
ou se concentra em reproduzi-lo, fazendo experimentá-lo através de 
movimentos de câmara [...], ou então produ-lo, criando um espaço 
global sintético apercebido pelo espectador como único, mas feito da 
justaposição-sucessão de espaços fragmentários que podem não ter 
qualquer relação material entre eles. 

 

 

Quando um espaço é reproduzido sem cortes em um filme é preciso ter em 

mente que o que está ali é uma parte dele. Depreende-se que estas representações 

nos filmes não constituem a realidade em si nem, por sua vez, a sua totalidade, é 

uma parcela, uma seleção espacial. 

Além dessa questão, essa reprodução pode ser construída por “pedaços de 

espaços”. Isso ocorre no momento em que uma cena dá a impressão de unicidade 

de lugar, quando na verdade sua unidade provém da justaposição de espaços em 

uma sucessão criadora (MARTIN, 2005, p. 242). Dessa forma, tem-se a noção de 

um espaço que nunca nos é representado como totalidade. 

A analogia com o espaço real produzido pela imagem fílmica é 

problematizada também por Aumont (2002): ao estabelecer um limite em sua 

extensão espacial, o cinegrafista (ou os alunos na escola) trabalha com o que no 
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cinema ou na televisão se dá o nome de campo. O autor problematiza o que é 

captado em um plano (dentro do campo) e o que não é captado (fora de campo). 

 

 

Figura 17: Grande Plano Geral do minidocumentário do GT2. 

 

 

 

 

Nessa linha de pensamento, fica constatado que em um audiovisual não se 

pode falar de tudo, ou seja, de todos os objetos e ações (indissociáveis) do espaço. 

Pois, ao observar as produções dos alunos, diante de um amplo universo de 

relações geográficas, percebe-se que apenas três temáticas foram selecionadas 

para compor as ideias dos filmes, e em uma percepção própria que mescla a 

imersão cultural e midiática com a qual (conceitos do cotidiano) tentam dialogar com 

a Geografia escolar (conceitos científicos). 

Dessa seleção espacial, várias outras triagens foram realizadas, 

demonstrando ser um processo contínuo de escolhas, como quais espaços seriam 

filmados, quais objetos seriam retratados ou quais pessoas seriam entrevistadas. 

Para Hissa (2002, p. 190) “[...] nenhum olhar é inocente [...]. O olhar e a leitura são 

seletivos. Não poderia ser firmada uma supremacia de linguagens”. Estas escolhas 

foram essenciais para dar legitimidade às histórias dos minidocumentários. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Ao mostrar especificamente a situação caótica do Açude Itans em Caicó, os 

discentes estariam comprovando o problema da falta de água na cidade; com as 

imagens dos bancos quebrados na Ilha de Santana, a ideia era revelar o descaso do 

poder público com os espaços de lazer; a escolha da jovem professora e seu ponto 

de vista sobre a violência urbana serviu para dar sustentação à tese defendida na 

elaboração do roteiro (a opinião de um especialista na área, como ocorre na maioria 

dos telejornais). 

 Ao longo do processo de produção dos filmes ocorreu a inclusão e, ao 

mesmo tempo, exclusão de vídeos, sons, imagens e textos (legendas, frases). Estes 

elementos puderam ser acrescentados ou “apagados” durante a oficina de estudos, 

por meio do aprendizado das técnicas específicas da linguagem cinematográfica.  

Para ilustrar esse caso, salienta-se, por exemplo, que ao colocar o 

entrevistado do minidocumentário do GT1 contra a luz (Figura 18) o objetivo era 

esconder sua fisionomia, realçando a mensagem da história do filme mediante o 

medo de reconhecimento e represália que o cidadão poderia sofrer ao expor o caso 

de violência sofrida na mídia. 

 

Figura 18: Plano Médio contra a luz do minidocumentário do GT1. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Analisa-se, inclusive, nesta mesma produção, a manipulação e até mesmo a 

distorção da fala do personagem mencionado acima. Em determinado momento, 

durante a captação da entrevista, foi feita ao entrevistado duas perguntas nas quais 

ele respondeu da seguinte forma: 

 
 

Aluno: 
– Como você tenta se proteger da violência em nossa cidade?  
Entrevistado: 
– Rapaz, eu ando pela cidade inteira, às vezes eu não gosto muito 
de andar a noite, mas questão de se proteger eu não tenho essa 
besteira não. Eu acho que se acaso acontecer um assalto eu deixo 
levar. Mas a maior parte do dia eu saio, eu saio de casa, vou lá no 
meu pai. E violência tem em todo lugar, onde você chegar, 
entendeu? Não tem como você dizer, ah eu vou me trancar, não tem 
como! Você não pode se trancar em casa! 
Aluno: 
– Você tem medo de percorrer a cidade durante o dia ou à noite? 
Entrevistado: 
– Não, não tenho não! (Entrevistado para o minidocumentário Caicó: 
cidade do medo, acervo audiovisual do autor, 2017). 

 
 

Observe agora o trecho do documentário, depois da edição, no qual aparece 

essa mesma fala do entrevistado, agora na condição de um personagem vítima de 

violência urbana: 

 
 

Violência tem em todo lugar, onde você chegar, entendeu? Não tem 
como você dizer, ah eu vou me trancar, não tem como! Você não 
pode se trancar em casa! Eu não gosto muito de andar a noite. Se 
acaso acontecer um assalto eu deixo levar (Entrevistado para o 
minidocumentário Caicó: cidade do medo, acervo audiovisual do 
autor, 2017). 
 

 
 

Ao cruzar as informações do material audiovisual da entrevista, das Notas de 

Campo do professor e da leitura do minidocumentário Caicó: cidade do medo (2017) 

conclui-se que houve uma explícita manipulação na fala do entrevistado, que foi 

suprimida e alterada a ordem, mudando o sentido da mensagem original. A distorção 

ocorreu para dar sustentação à mensagem do filme, já que parte da fala do 

entrevistado não “serviria” para o audiovisual. 
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Esses exemplos conferem aprendizagens, pelos alunos, de técnicas utilizadas 

para dar sentido ao “texto” audiovisual. Para que isso ocorresse foi necessário 

encadear ideias e materializá-las nos roteiros, selecionar temas, espaços, objetos e 

personagens, bem como utilizar uma linguagem específica. Sobre essa questão, 

Barbosa (2003, p. 125) diz: 

 
 
A imagem fílmica é um ato de criação da narrativa, que vai bordando 
fio a fio os discursos da câmera, da luz, do som, da edição. A 
narrativa é a fala e o gesto da imagem. É o invisível que vai tecendo 
como visível e delineia as opções de forma e conteúdo das imagens. 

 

 

 Destarte, fica evidente a compreensão do processo de manipulação do 

audiovisual que, às vezes, distorce veementemente a realidade espacial. 

As análises precedentes vão ao encontro do entendimento de Bluwol (2008, 

p. 16), ao afirmar que “[...] enquadrar algo no cinema ou como objeto de estudo de 

uma análise geográfica é sempre, assim, um jogo entre ocultação e revelação sobre 

a realidade, e não a realidade em si”. Estão em concordância ainda com o 

pensamento de Almeida (2004, p. 40) sobre o filme como um produto audiovisual: 

 
 

O cinema é sempre ficção. Ficção engendrada pela verdade da 
câmera, verdade das possibilidades técnicas da reprodução do 
movimento das pessoas, das coisas, da natureza. Abertura de lentes, 
o olho de quem opera a máquina, o olho de quem dirige quem opera, 
o conflito entre a vontade e as possibilidades do olho técnico para a 
reprodução de imagens e sons que o espectador receberá como 
verdade, provisória é claro, durante o presente da projeção, não mais 
do cinema, mas daquilo que o cinema produziu: o filme. 
 

 

Para além destes aspectos, de forma geral, percebe-se que os três filmes 

produzidos apresentavam problemas que ocorriam no espaço urbano. Os 

audiovisuais tentaram buscar e explicar as causas e propor soluções para esses 

problemas espaciais. Pelo menos era essa a mensagem que os alunos foram 

orientados a transmitir em suas “obras”. Nesta concepção, Barbosa (2003, p. 112) 

ratifica que o papel do filme na sala de aula é o de provocar uma situação de 

aprendizagem para alunos e professores, assim, 
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A imagem cinematográfica deve estar a serviço da investigação e da 
crítica a respeito da sociedade em que vivemos. Trata-se, portanto, 
de um movimento de apropriação cognitiva da relação espaço-
imagem e, principalmente, da criação de sujeitos produtores de 
conhecimento e reconhecimento de si mesmos e do mundo. 

 

 

Dada essa conjuntura, o Ensino de Geografia estaria no viés da superação de 

uma disciplina neutra ou ingênua, funcionando como arma de construção de 

hegemonias de poucos sobre muitos, denunciada por Lacoste (2012) no final do 

século passado. Assim, define-se como uma matéria escolar capaz de fazer a crítica 

ao poder que possui o audiovisual e as consequentes práticas sociais sobre o 

espaço resultantes dessa linguagem. Um saber libertador que oriente para o 

exercício da cidadania nos lugares. 

O desdobramento de um ensino-aprendizagem que privilegie práticas cidadãs 

está em sintonia com um planeta mais igualitário, democrático e sustentável. De 

acordo com esta concepção, parece que o caminho percorrido pela Geografia 

escolar até o momento não tem sido tão satisfatório (as ideias e as câmaras estão 

um pouco desencontradas). 

Assim, a experiência realizada leva a crer que essa disciplina e a instituição 

escolar caminhem no sentido de fazer com que os alunos futuramente possam 

produzir documentários (e audiovisual, de uma maneira geral) sobre a não violência 

urbana, a abundância de espaços públicos nas cidades ou o abastecimento eficiente 

das cidades do semiárido nordestino. 

Portanto, entender a linguagem audiovisual como um texto passível de ser 

“lido” criticamente junto ao alunado, materializa-se como um exercício metodológico 

eficaz realizado na escola. Esta, ao adotar o audiovisual na formação dos 

educandos, consolida-se como um veículo de transformação da realidade, muitas 

vezes marcado pela consolidação da lógica perversa do capitalismo ou da 

legitimação de poderes antidemocráticos do Estado, por exemplo. Deste modo,  
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O filme, como um texto falado/escrito, é visto/lido. Como num 
texto/fala que à primeira letra/som sucedem-se outros, formando 
palavras que se sucedem em frases, parágrafos, períodos, até 
lermos/ouvirmos a última letra/som e termos o texto/fala completo, o 
primeiro quadro, os seguintes, as cenas, as sequências, o filme 
completo. O significado de um texto/filme é o todo, amálgama desse 
conjunto de pequenas partes, em que cada uma não é suficiente 
para explica-lo, porém todas são necessárias e cada uma só tem 
significação plena em relação a todas as outras. No entanto, essas 
relações são hierarquizadas; algumas mais significativas que outras, 
dependentes que são da escritura/montagem (ALMEIDA, 2004, p. 
29). 

 

 

Reconhece-se que é necessário inserir a linguagem audiovisual nas aulas de 

Geografia, na escola e na educação como um todo e propor uma alfabetização 

audiovisual dos jovens e dos educadores. 

Por fim, quer-se destacar ainda uma ação que está sendo promovida no 

âmbito da escola alvo desta pesquisa: o CEJA. O corpo docente, equipe pedagógica 

e gestão escolar submeteu um projeto, no ano de 2016, ao Programa de Inovação 

Pedagógica (PIP22) intitulado Documentário em sala de aula numa perspectiva 

interdisciplinar, o qual foi aprovado com recursos vultosos para o trabalho com a 

linguagem audiovisual na escola supracitada. Ademais, no projeto consta a 

estruturação de uma sala equipada para a projeção de filmes e a aquisição de 

equipamentos para a produção de conteúdos audiovisuais. 

Embora se tenha a convicção de que não foi algo de influência direta desse 

estudo, sem dúvidas resulta um pouco da tímida movimentação que o professor 

pesquisador – que faz parte do quadro efetivo dos funcionários da instituição –, o 

Projeto DOCGEO e a oficina de audiovisual fez no campo de pesquisa e recolha de 

dados desta dissertação.  

Qual Geografia, afinal? Não propomos rupturas nem tão pouco novidades, 

mas (re)organizações, (re)adaptações, para tornar o Ensino de Geografia, por meio 

dos alunos, professores e comunidade escolar, pelo audiovisual, significativo e como 

uma possibilidade de dar continuidade a sua obra em sua tarefa principal: à 

construção de uma imagem de mundo (melhor?!). Integração de conhecimentos, 

                                                           
22

 O PIP é um programa desenvolvido junto ao Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável 
(RN Sustentável), onde o Estado do Rio Grande do Norte firmou uma parceria com o Banco Mundial 
para obter empréstimo para a execução de projetos, inclusive na área educacional.  
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linguagens, metodologias, com o desígnio de compreender a complexidade do 

espaço criticamente, criativamente e audiovisualmente! 

 

 

3.2 As representações do espaço urbano e seu cotidiano 

  

Do ponto de vista geográfico-conceitual, a oficina desenvolvida se mostrou 

como uma excelente ação para a construção do conhecimento espacial urbano. De 

acordo com Cavalcanti (1998, p. 122), a Geografia é uma prática social que ocorre 

na história cotidiana dos homens, assim, 

 
 

Há uma geografia das coisas e da vida cotidianas. Essa geografia 
pode ser pensada ou conhecida no plano do cotidiano e no do não 
cotidiano, sendo que cada tipo de conhecimento tem suas 
características próprias, mas sem um corte rigoroso entre eles. 
 

 

Sobre essa relação do morar na cidade e dos conhecimentos 

institucionalizados, reconhece-se que tanto os gestores urbanos veem a escola 

como orientadora das práticas sociais para a vida coletiva, como a própria cidade, 

por meio do seu arranjo espacial, forma valores, induz a determinados 

comportamentos e apresenta informações sobre seus diferentes lugares e atividades 

(CAVALCANTI, 2008, p. 8). A autora ainda acrescenta que: 

 

 

A compreensão da cidade nessa perspectiva destaca sua relação 
com a formação de cidadãos e busca explicitar projetos de formação 
de cidadania orientados por princípios democráticos, abertos para a 
diversidade, para o usufruto coletivo dos espaços urbanos, para a 
vida coletiva. O interesse está centrado na capacitação das pessoas 
para viver de forma plena na cidade, o que inclui sua participação 
[...]. Essa formação pode ocorrer na escola, onde há possibilidade de 
compartilhar ideias, experiências, representações urbanas. Destaca-
se, nesse sentido, a tarefa da escola de, por intermédio do ensino de 
suas diferentes matérias, como a geografia, e de relações sociais 
diversas, contribuir para a construção de conhecimentos 
abrangentes, críticos e instrumentalizadores sobre a cidade 
(CAVALCANTI, 2008, p. 8). 
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Viver e estudar na cidade requer refletir sobre esse espaço e suas 

representações. A cidade ensinada pelas lentes da Geografia em nada deve destoar 

da cidade do cotidiano do aluno, pelo contrário, este deve ser a base concreta para 

as aprendizagens. Para Carlos (2008, p. 23), 

 

 

[...] o cotidiano é uma construção: a sociedade se organiza e constrói 
seu cotidiano seguindo uma ordem. No cotidiano, a separação 
homem-natureza, o exacerbamento do individualismo, a 
fragmentação dos indivíduos, ideias e trabalho aparecem com toda a 
força. Da forma e do mundo fenomênico, da superação da 
representação é preciso caminhar para o entendimento do real a 
partir do que estas formas revelam e escondem enquanto 
expressões de relações sociais reais. 

 

 

Partindo desses pressupostos, a experiência dos jovens moradores da urbe 

com a produção de audiovisual possibilitou um processo formativo no qual o 

estudante pode transformar informações do senso comum em conhecimento 

escolar. Esse processo ocorreu na medida em que os discentes puderam:  

1) entender sobre as representações do espaço urbano realizadas 

pelos filmes;  

2) vivenciar a pesquisa de temas sobre a cidade de moradia e se 

aprofundar nas temáticas escolhidas para compor os documentários; 

3) escrever os roteiros relatando “histórias” do espaço urbano;  

4) ir a campo realizar filmagens de diversos locais do espaço 

citadino;  

5) experimentar técnicas de gravação nos locais selecionados;  

6) expressar suas ideias e criatividade sobre Caicó durante a edição; 

7) dialogar com a comunidade escolar sobre os minidocumentários 

produzidos. 

A análise do lugar da vida dos estudantes e das formas/funções da paisagem 

abre passagem para o entendimento das representações e relações espaciais na/da 

cidade. É no lugar – um recorte analítico da Geografia – que a formação crítica dos 
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sujeitos escolares sobre a cidade está mais propensa a ocorrer. É no ambiente local 

onde a identidade do aluno com o espaço se forma, criando um vínculo no qual se 

pode analisá-lo detalhadamente: 

 
 

O lugar de vida de qualquer um, e o lugar de nossos alunos, é 
carregado de identidade, de compreensões cotidianas que resultam 
de explicações coerentes. A leitura do lugar propicia uma 
compreensão diferente da leitura global. Por isso, é preciso destacar 
a geografia dos lugares, das caminhadas mentais que desafiam a 
pensar, a refletir e que agregam novos conhecimentos. A 
necessidade de trabalhar com a identidade do lugar e do aluno é 
viável pelo fato de que, para reconhecer as relações amplas na 
Geografia, é preciso, antes, entender as relações próximas. O lugar é 
carregado de eventos do global. Os alunos, ao olharem seu entorno, 
observam o global nos materiais escolares que os acompanham, na 
maneira de se portarem, nos próprios conceitos que estudam. Ao 
mesmo tempo, o lugar apresenta identidade capaz de reinterpretar o 
global, respondendo a ele de forma diferente e única (COSTELLA; 
SCHAFFER, 2012, p. 55). 
 

 

O olhar dos alunos sobre a cidade cria o reconhecimento dos laços afetivos 

das pessoas com os lugares e paisagens próximas, sendo significativo seu estudo. 

Porém,  

 
 

Neste contexto de relações, cada lugar reage a seu modo aos 
impactos da globalização e se configura de forma diferenciada. As 
relações entre os espaços não são lineares. Ao se subordinarem a 
esta nova lógica, passam a ter um significado que não decorre de 
suas características internas apenas, mas das relações que 
estabelecem com outros lugares (CALLAI, 2000, p. 109). 

 

 

 Ao analisar os minidocumentários produzidos se pode pensar o lugar como 

um conceito geográfico imprescindível para um pensamento espacial, onde as 

relações dialéticas entre globalização-fragmentação se refazem e os lugares podem 

ser vistos como um intermédio entre o mundo e o sujeito (SANTOS, 2014). 

Estudar o lugar, portanto, passa a ser um desafio na Geografia escolar. 

Estudá-lo pelo viés do audiovisual é reconhecê-lo no âmbito da representação – 

tanto a representação trazida pelo professor para “dentro” da aula como aquela 
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“produzida” pelos alunos. Assim, cabe trabalhar esse conceito a partir da realidade 

vivida, de dados materiais, e atentando para que não ocorra uma simplificação do 

lugar, tanto na realidade como na representação fílmica. 

 

 

Figura 19: GT1 filmando o cotidiano urbano local. 

 

 

 

 

O estudo do lugar é importante e assume diversas perspectivas de análise, 

uma delas é a partir da observação da paisagem. Não uma observação neutra, 

simplista, mas “[...] é fundamental que se ultrapasse a visualização da paisagem 

para encontrar o seu significado, as suas histórias” (CALLAI, 2000, p. 111). Tanto as 

paisagens concretas como as dos filmes não são estáticas, mas dinâmicas. Nesta 

direção, ao refletir sobre a questão da autenticidade das paisagens dos audiovisuais 

é preciso ter em mente que: 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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A objetividade do visível, ou mesmo a autenticidade da imagem, não 
é mais garantia para compreender o mundo em que vivemos, 
profundamente marcado pela estetização e simulação do império da 
imagem. Por outro lado, qual poderia ser a medida da duração 
material da paisagem, diante de um mundo marcado por mudanças 
velozes e quando o próprio espaço geográfico se define pela fluidez 
(BARBOSA, 2003, p. 120). 
 
 

Assim, se a paisagem pode se constituir enquanto conceito geográfico para 

entender outro conceito – o de cidade –, tem de haver a clareza das limitações do 

primeiro conceito visto em sua objetividade, para não correr o risco de ser 

enganados pela aparência das coisas imediatas, ocultando as complexas relações 

existentes hodiernamente. 

 

 

Figura 20: Paisagem noturna do filme do GT1. 

 

 

 

 

A figura acima retirada do filme produzido pelos alunos sobre violência urbana 

retrata bem essa questão. A música de suspense e a imagem da paisagem noturna, 

além das narrações e frases no restante do documentário, levam ao espectador a 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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mensagem de que seria perigoso andar na rua à noite. Da mesma forma, ocorre 

quando se observa os equipamentos de segurança e as moradias cada vez mais 

segregadas vistas na paisagem diurna mostrada no documentário, denotando a 

insegurança dos moradores da cidade. 

 
 

Figura 21: Paisagem diurna do filme do GT1. 

 

 

 

 

Em sala de aula é necessário que o professor tenha convicção do seu papel 

de proporcionar explicações mais aprofundadas sobre a paisagem urbana, 

especialmente aquelas advindas das representações. Callai (2000, p. 97) enaltece 

que “[...] cada um vê a paisagem a partir de sua visão, de seus interesses, de sua 

concepção”. É notar, a nível de lustração, a lógica escondida do medo 

institucionalizada na paisagem do filme acima, dando significação e explicando 

detalhadamente os fatos sociais que criam essas formas e funções espaciais. Sobre 

isso, Moreira (2013, p. 20) salienta: “[...] explicar o oculto por meio do aparente, sem 

cair no simplismo da mais tradicional das metafísicas, sempre foi o dilema de quem 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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lê e representa o mundo por meio da paisagem, seja ele o geógrafo, o cineasta, o 

pintor ou o poeta”.  

Sobre as representações (urbanas) realizadas pelos homens, Moraes (2005, 

p. 15-16) diz: “[...] não há humanização do planeta sem uma apropriação intelectual 

dos lugares, sem uma elaboração mental das paisagens, enfim, sem uma 

valorização subjetiva do espaço”. Assim, as formas e funções espaciais (reais e 

audiovisuais) são materializações de projetos elaborados por sujeitos históricos e 

sociais, imbuídos de concepções, valores, interesses, mentalidades, visões de 

mundo de um tempo acelerado, que devem ser lidas/entendidas criticamente. 

Em concordância com esse pensamento, Alves (2003, p. 136) e seu ponto de 

vista sobre a cidade, o cotidiano e a televisão, esclarece: 

 
 
Muitas vezes, as imagens da cidade, não são mais produzidas pelo 
homem que com seu olhar natural capta um fenômeno, que, 
juntamente com uma série de outras vivências e representações, 
ajuda a construir uma imagem. Há hoje uma tendência de que o 
homem, em vez de ver o fenômeno em si, o enxergue pela câmera 
de TV. Tendemos a ver aquilo que já nos chega com imagem, uma 
construção de outros, sossegadamente, em nossos lares, pelos 
aparelhos de TV. A cidade passa ser vista pelas imagens 
apresentadas na TV e podem corresponder a paisagens que outrora 
eram vistas e percebidas in loco, não só pelos diversos cientistas 
sociais, mas também pela população. Atualmente, com o auxílio da 
tecnologia, os fatos são transmitidos em imagens pela televisão, e 
são essas imagens que, tendencialmente, apresentam-se como o 
olhar o mundo. 

 

 

Assim, ouvir/ver o mundo urbano a partir do gênero audiovisual documentário 

requer reflexão, pois este é “[...] uma forma narrativa que, em sua origem, possui 

exatamente a particularidade de poder estabelecer postulados sobre o mundo” 

(NICHOLS, 2012, p. 12). 

As representações da cidade de Caicó/RN, por meio dos minidocumentários 

criados em uma perspectiva geográfica, denotam “olhares” sobre esse espaço 

urbano e enaltecem, principalmente, a busca pelo direito à cidade (LEFEBVRE, 

2001).  Uma ilustração disso ocorre no filme Uma ilha em Caicó (2017): 
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Figura 22: Plano Próximo do minidocumentário do GT2. 

 

 

 

 

A mensagem do filme foi elaborada com o intuito de o telespectador perceber 

a importância da Ilha de Santana como espaço público de lazer para Caicó/RN e 

atual situação dos equipamentos urbanos desse espaço. Requerer esses 

equipamentos que faltam na cidade é fazer da Geografia escolar uma ponte para o 

exercício da cidadania, inclusive mobilizando os alunos e a sociedade para requerer 

seus direitos frente aos dirigentes políticos e sensibilizando para consciência 

política: 

 
 
Reafirmar o direito à cidade é uma maneira de contraposição à 
organização dominante da sociedade atual, que quer se 
autodenominar ‘globalizada’, ressaltando uma tendência de 
homogeneização de seus espaços. A defesa do direito à cidade para 
todos os seus habitantes parte do entendimento de que a produção 
de seu espaço é feita com a participação desses habitantes, 
obedecendo as suas particularidades e diferenças. Trata-se de 
defender a necessidade de uma cidade com gestão democrática, que 
busca conciliar interesses e ações de uma ordem socioeconômica 
mais geral com os interesses e ações mais imediatos e elementares, 
nem por isso menos importante para a vida humana, do cotidiano de 
seus moradores. A luta pelo direito à cidade, aos seus lugares, ao 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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consumo mais autônomo e consciente de seus lugares e objetos, ao 
ambiente, é, assim, um exercício de cidadania (CAVALCANTI, 2008, 
p. 83). 
 

 

Compreender a cidade como espaço de formação dos alunos em Geografia é 

entendê-la também como um espaço de representação (audiovisual) e como um 

espaço concreto onde a vida acontece cotidianamente. Uma das maiores 

contradições é não formar para a cidadania na cidade. 

A estratégia metodológica possibilitou uma formação na qual o morador 

urbano (seja o professor ou o estudante), que consome os produtos audiovisuais 

sobre a cidade (em casa ou na escola), pode compreender essa forma de 

representação em um aprendizado que vislumbra ações concretas para viver mais 

harmoniosamente nele. 

Portanto, ensinar-aprender sobre o cotidiano da cidade de Caicó/RN, por 

meio de suas paisagens e lugares diversos e as respectivas representações 

audiovisuais, figurando de igual modo na produção de conhecimento sobre a 

geografia local. 

 

 

3.3 A metodologia de ensino e os aspectos educacionais 

 

No tocante aos aspectos metodológicos e educacionais, salienta-se que a 

prática desenvolvida se mostrou meritoriamente diversa. Sem querer elencar todos 

os pontos que chamaram a atenção durante a experiência em sala de aula e, 

depois, na análise dos dados, destacam-se alguns elementos mais significativos 

para essa investigação. 

A metodologia de ensino executada está em conformidade com um novo 

paradigma educacional emergente neste século, ou seja, a linguagem audiovisual 

constituiu um solo fértil para o desapego das metanarrativas construídas pela ciência 

moderna. Sobre isso, Loureiro; Della Fonte (2003, p. 19) apontam que 
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Abandonar as metanarrativas corresponderia a dar espaço para a 
existência de narrativas plurais (narrativa científica, cinematográfica, 
literária, filosófica etc.), não mais hierarquizadas, que buscam 
descrever o que se chama de realidade. 

 
 

Por meio de uma ação didática e metodológica eficaz, o docente tem a 

possibilidade de incluir em suas práticas de ensino linguagens que permeiam a vida 

diária das pessoas, especialmente o cinema e o audiovisual.  

Dessa forma, durante o processo formal educacional ocorre a superação da 

exclusividade do livro didático como recurso pedagógico e da leitura e escrita 

apenas de textos científicos. Isso cede lugar para a diversidade de expressões, 

principalmente aquelas que, na educação, são produzidas pelo intermédio das 

chamadas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs23), viabilizando 

e potencializando o uso de recursos educacionais tecnológicos disponíveis na 

escola, como a sala de informática, multimídia e equipamentos eletrônicos. 

Para que isso ocorra é necessário um conhecimento mínimo do professor de 

Geografia sobre a linguagem trabalhada, neste caso, a audiovisual. É imprescindível 

saber o que ela significa e adotar um procedimento metodológico sistematizado para 

que as aprendizagens aconteçam. Neste viés, há de ter o reconhecimento, por parte 

do educador, de que os alunos atuais já nascem nesse “mundo tecnológico” e do 

audiovisual e de que, sobremaneira, ele tem muito para “aprender” com o alunado 

quando “trabalha” com essa linguagem em sala de aula. 

Nesta perspectiva, o professor assume a condição de mediador da ação de 

ensinar-aprender. O mediador seria então o elo existente entre o conhecimento 

geográfico sistematizado e o aluno, resultando em uma troca recíproca de 

experiências e saberes. Neste caso, o raciocínio de Freire (2011, p. 25) é bem 

contemporâneo:  

 
 

[...] Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 
condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina ao aprender [...].   

                                                           
23

 Para Masetto (2012, p. 152), essas novas tecnologias em educação são entendidas como o “[...] 
uso da informática, do computador, da internet, do CD-ROM, da hipermídia, da multimídia [...] e de 
outros recursos e linguagens digitais de que atualmente dispomos e que podem colaborar [...] para 
tornar o processo de educação mais eficiente e eficaz”.  
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Os dados da prática de ensino revelam mudanças paradigmáticas nas 

relações professor-aluno e aluno-conteúdo, passando a se dar na forma de um 

diálogo e produção de conhecimento necessariamente mútuo, alterando práticas 

tradicionais. 

 

 

Figura 23: Mediação sobre a linguagem audiovisual. 

 

 

 

 

Faz-se imponente mediar os conteúdos curriculares incluindo no exercício de 

ensinar atividades que objetivem a sensibilização para a leitura crítica do 

audiovisual, desenvolvendo assim a capacidade cognitiva do alunado. 

Sobre este último aspecto, partilha-se dos ideais sociocontrutivistas na 

formação do aluno. Por meio de estratégias de ensino bem elaboradas é possível 

entender a importância das trocas de experiências entre os sujeitos com o seu meio, 

principalmente objetivando aprendizagens em que as pessoas, livres de 

manipulações e conduções externas, consigam ter a capacidade de pensar e 

examinar criticamente as ideias que lhes são apresentadas e a realidade social que 

Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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partilham (MARTINS; PIMENTEL, 2009). Assim, concorda-se ainda com esses 

autores ao ressaltarem que 

 
 

Este movimento de compreensão do mundo que aparece 
dialeticamente na escola implica ações de investimentos e de 
discussão para a internalização de funções mentais que garantam ao 
indivíduo a possibilidade de pensar por si. Para tanto, é preciso 
estimulá-lo a operar com ideias, a analisar fatos e a discuti-los para 
que, na troca e no diálogo com o outro, construa o seu ponto de 
regulação para um pensar competente e comprometido com 
determinadas práticas sociais (MARTINS; PIMENTEL, 2009, p. 48). 
 

 

O desenvolvimento da criatividade, da consciência crítica frente ao 

audiovisual, da tomada de posição no que diz respeito aos problemas do mundo 

urbano, da convivência com a coletividade e do acesso a uma cultura tida como 

erudita foram alguns pontos relevantes da metodologia proposta. Pode-se, assim, 

falar de um aprendizado que envolve expressões geográficas, socioespaciais, 

artísticas, culturais. 

Das observações realizadas, percebeu-se o envolvimento, o entusiasmo e a 

coparticipação dos discentes em todas as atividades da oficina, ou seja, um 

interesse maior em querer aprender os conteúdos escolares, o que se pode inferir 

em uma aprendizagem significativa (MOREIRA; MASINI, 2001). O registro 

encontrado no Diário de Bordo de um aluno ressalta essa afirmação: “Pontos 

positivos do encontro: gostei da filmagem ao redor do Açude Itans; das entrevistas 

realizadas; do passeio pela cidade; foi uma aula diferente. Pontos negativos do 

encontro: não teve” (Aluno, 2017). 

Isso sugere um investimento em inovadoras metodologias de ensino que 

privilegiem a realidade contemporânea e tente, a todo custo, suplantar a atual 

burocracia escolar e buscar empregar processos educacionais instigantes, 

participativos e democráticos que caminhem para o favorecimento do protagonismo 

juvenil, ou seja, a ideia de um sujeito ativo em busca do conhecimento. 

Assim, ao propor uma estratégia de ensino que busque fazer a leitura crítica 

do audiovisual na prática do professor de Geografia, Barbosa (2003, p. 110), 

salienta: 
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Não se trata de criar mais uma “ilusão pedagógica”, prática bastante 
comum às burocracias do ensino. Nosso esforço vai ao encontro de 
caminhos possíveis (e não menos árduos) para fazer de nossas 
aulas um momento de crítica da realidade em que vivemos e, ao 
mesmo tempo, um lugar para sonhar com o mundo – e não sem o 
mundo, como é mais comum em nossas vidas, tão marcadas pela 
desesperança. 

 

 

Acredita-se na potencialidade do audiovisual no ensino visando à construção 

do conhecimento no espaço escolar. Tal posição exige pensar a educação 

(geográfica) segundo a concepção de Menegolla; Sant’Ana (2013, p. ): 

 
 

O homem que só aceita o já pensado, sem poder criar; que se 
subordina à natureza, sem questioná-la, que aceita a problemática 
existencial, sem nada indagar; que vive, mas não sabe por que vive; 
que é dominado e oprimido; que deve obedecer; que deve submeter-
se; enfim, o homem que trabalha, mas que não faz o trabalho do 
homem consciente, é manipulado e destruído por uma educação que 
não o capacitou a pensar. 

 

 

O aluno deve ser motivado a querer aprender a questionar sobre as coisas e 

não simplesmente ouvir o professor explicar o assunto ou simplesmente absolver 

passivamente os conteúdos dos filmes. A oficina sistematicamente planejada surtiu 

um efeito muito positivo no processo de ensino-aprendizagem, perpassando pelos 

quatro pilares da educação proposto pela UNESCO para o século XXI: 

 

 
Para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a educação 
deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais 
que, ao longo da vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os 
pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os 
instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar 
e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 
finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes (DELORS, 2000, p. 89-90). 
 
 

Estes pilares consistem em competências e habilidades fundamentais para o 

processo educacional. Seria pensar a escola, a Geografia, o ensino-aprendizagem, 

os alunos e professores frente à realidade audiovisual e o redimensionamento do 
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lugar que ocupa essa linguagem na formação humana e constituição cotidiana do 

mundo – urbano. 

A linguagem audiovisual como metodologia para a Geografia escolar, mais 

especificamente sobre o ensino-aprendizagem sobre a cidade, consistiu em uma 

prática inovadora e pode ser representada como no esquema a seguir, que mostra 

um resumo da práxis. 

 

 

Figura 24: Metodologia com a linguagem audiovisual nas aulas de geografia e 
o ensino sobre cidade. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
Organização: João Paulo Lucena de Medeiros, 2017. 
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Portanto, essa estratégia se configura não como um guia fechado, mas 

flexível, em que educadores geográficos em seu saber-fazer possam adaptar este 

modelo metodológico ao seu planejamento, objetivos, conteúdos e, inclusive, aos 

métodos de ensino de cada um. Talvez a proposta apresentada nesta dissertação se 

efetive mais plenamente a partir das novas tendências educacionais que começam a 

surgir timidamente em nosso país, como a escola de tempo integral ou o ensino 

híbrido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REC 

O que é viver um mundo cujas representações possuem mais peso 
do que a vida “concreta”? Como percebemos os lugares, o que 
somos, a partir das representações às quais já fomos expostos? 
Nesse sentido, de que forma as representações modificam o 
fundamento geográfico de nossa existência? Creio que, além de 
outras discussões já colocadas, esse filme permite que se reflita 
sobre essas relações dialéticas entre “realidade” e ilusão, vida 
“real” e representação. 

(Dennis Zagha Bluwol) 

) 
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Partindo do princípio de que o saber emanado da Geografia escolar sirva 

como uma ponte para os alunos fazerem uma leitura do mundo – visando inclusive a 

sua transformação –, conclui-se que é preciso inserir nas aulas as diversas 

linguagens que os estudantes vivenciam em suas vidas diárias, objetivando a leitura 

desses signos e a compreensão dos seus sentidos.  

Sendo o audiovisual uma linguagem recorrente na vida das pessoas, e que, 

de certo modo, representa o espaço geográfico sugerindo “olhares” sobre o mundo 

e, consequentemente, a produção do espaço terrestre pela ação humana, 

considera-se pertinente seu uso na escola e nas aulas de Geografia. Atualmente, 

frequentemente se constata o uso dessa linguagem como ilustração dos temas 

espaciais, ou mesmo como forma de preencher horários de aulas não planejadas; 

contudo, pode-se pensar em novas propostas metodológicas que visem aprofundar 

de forma significativa o uso dessa linguagem em classe. 

Destaca-se que para se fazer uma leitura aprofundada do audiovisual, o 

professor de Geografia deve ter um conhecimento amplo dessa linguagem. Para 

isso ocorrer é necessário um investimento em cursos superiores de formação inicial 

e continuada (extensão universitária, disciplinas específicas de audiovisual na grade 

curricular em nível de graduação e pós-graduação, por exemplo) a todos os 

profissionais da área em questão. 

Neste caminho, o docente se sente preparado para refletir sobre essas 

representações juntamente com seus alunos, objetivando, nestes, uma 

aprendizagem significativa sobre essa linguagem e construindo o conhecimento 

geográfico diante da complexa espacialidade atual.  

É necessário considerar o audiovisual como um texto suscetível à leitura em 

sala de aula, considerando as inúmeras possibilidades para essa apreensão. Uma 

das formas de interpretação desta “escrita” é entendendo seu processo produtivo. 

Nesta pesquisa, optou-se compreender um gênero específico: os 

minidocumentários. Entendidos como obras que mostram uma realidade subjetiva, 

representando, em seu conteúdo, paisagens e lugares específicos, nos quais 

convém analisar (por meio da sua produção) esse tipo de filme nas aulas de 

Geografia.  
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O campo de estudos e recolha de dados foi o desenvolvimento de um projeto 

didático alcunhado DOCGEO, que se materializou em uma oficina de audiovisual 

junto aos alunos do CEJA, na cidade de Caicó/RN. Tomou-se como temática 

específica, para a produção dos minidocumentários, a cidade. Acredita-se que a 

análise das representações do lugar de vivência dos estudantes, no nosso caso do 

espaço urbano caicoense, é a melhor alternativa metodológica para aproximar os 

conhecimentos científicos com aqueles do senso comum (dos alunos). Logo, a 

cidade se apresenta como um espaço apropriado para a formação dos estudantes 

em audiovisual. 

Por meio da apreensão da teoria e de técnicas dessa linguagem, os discentes 

produziram três minidocumentários em uma perspectiva geográfica sobre a cidade 

local. Os temas do cotidiano urbano foram o ponto de partida para as produções dos 

filmes e para a construção cognitiva do conhecimento espacial, sobretudo para o 

entendimento da complexidade dos lugares na cidade e suas paisagens. Neste 

âmbito, o aprendizado se deu a partir do reconhecimento dos conceitos científicos 

mediados pelo docente pesquisador e representados nos minidocumentários 

produzidos pelos educandos. 

Pode-se dizer que os filmes produzidos explicavam problemáticas e noções 

geográficas da realidade urbana local e transmitiam uma mensagem que visava à 

resolução dos problemas ligados à cidade. Logo, percebe-se que o Ensino de 

Geografia, por meio da linguagem audiovisual, é capaz de estimular práticas cidadãs 

por parte dos alunos em seu cotidiano urbano. 

Ademais, depreende-se que a produção da linguagem audiovisual nas aulas 

de Geografia é plenamente possível, consistindo em uma metodologia inovadora 

para o aspecto da aprendizagem espacial, motivando os alunos a aprenderem os 

conteúdos e conceitos, estimulando o protagonismo juvenil, a iniciação à pesquisa, a 

criatividade e a criticidade e a acriticidade dos conceitos cotidianos, e a criticidade 

resultante do trabalho com os conceitos científicos da Geografia. Além disso, a 

estratégia corroborou para a aprendizagem em espaços não-formais e com o uso de 

equipamentos tecnológicos disponíveis na escola. 

Dada à amplitude e riqueza de possibilidades metodológicas do tema deste 

estudo, certamente esta estratégia de ensino não esgota todos os aspectos para o 

trabalho com a linguagem audiovisual na Geografia, na escola ou na educação 
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como um todo. Tampouco, a metodologia proposta corresponde a um guia fechado, 

mas sim uma alternativa aberta em que o professor de Geografia terá a 

oportunidade de ler, inspirar-se no tema, aprofundar-se e propor novas situações de 

ensino-aprendizagem, mediando, assim, o conhecimento geográfico com o auxílio 

do audiovisual. 

 Tem-se também a convicção de que esta representação textual não 

contempla todas as nuances emergidas da prática desenvolvida. Como toda 

representação, esta dissertação é uma produção subjetiva, mais especificamente 

sobre a linguagem audiovisual como metodologia para a Geografia escolar e o 

ensino de cidade. 

Portanto, uma leitura crítica dos filmes documentários do ponto de vista 

geográfico se faz necessária e urgente na escola, na medida em que estes produtos 

são olhares sobre o mundo e induz, na maior parte das vezes, a práticas espaciais 

dissonantes da cidadania. É necessário propor um letramento audiovisual, tornando 

o aluno leitor crítico dessa linguagem tão presente em sua vida, denotando novas 

formas de ouvir, olhar, pensar e viver na cidade. 
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Apêndice A: CD-ROM com os minidocumentários produzidos. 
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Apêndice B: Folder do Projeto DOCGEO. 

 

 

 

CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSOR: JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 

 Público-alvo: alunos da 2ª série do Ensino Médio; 

 Interessados procurar o professor João Paulo para preenchimento 

de ficha cadastral. 

                                                                                                                                           

Realização:  

           

 

 



128 

 

Apêndice C: Ficha cadastral do Projeto DOCGEO. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA CADASTRAL PROJETO “DOCGEO” 

 

DADOS DO ALUNO 
 

NOME 
COMPLETO: 

 

MATRÍCULA: 
 

IDENTIDADE: 
 

EMISSOR:  
 UF:  

DATA NASC.: 
  ____/____/____  SEXO: (     )  MASC.      (     ) FEM. 

NATURALIDADE:   UF:  
ESTADO CIVIL: 

 

NOME DO PAI:  

NOME DA MÃE:   

ENDEREÇO                  

RESIDENCIAL:  
 

BAIRRO:  
CIDADE: 

 

CEP:  ESTADO:  

TELEFONE FIXO:  (    ) TEL. CELULAR:   (    )  

 

Realização: 
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Apêndice D: Planos de trabalho da oficina de audiovisual. 

CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 11/08/2016 
 
 

PROJETO DOCGEO 
 

PLANO DE TRABALHO 01 
 

TEMA: 

 O audiovisual e sua relação com a cidade. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Compreender como a linguagem audiovisual dos documentários representa 
os espaços urbanos.  

 

CONTEÚDOS: 

 Breve história do cinema e os primeiros filmes; 

 A linguagem audiovisual no nosso cotidiano; 

 O que é um documentário? 

 Representação do espaço geográfico urbano em documentários. 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Projetor de audiovisual; 

 Cartolina e canetas; 

 Câmeras de vídeo; 

 Cabos para conexão das câmeras na televisão; 

 Televisão. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 30 minutos) – Inicialmente será feito uma dinâmica de socialização 
com o grupo de estudantes, onde cada aluno deverá se agrupar com outro 
colega aleatoriamente. Após isso, será entregue um pequeno cartão para que 
os dois alunos, segurando uma caneta, escrevam sua(s) expectativa(s) com 
relação à oficina de produção de minidocumentários que iremos realizar. Com 
a sala em meia lua, cada dupla deverá ler para o restante da turma o que 
conseguiu escrever. 

 (Etapa 2 - 30 minutos) – No segundo momento da oficina, será discutido com 
os discentes sobre a linguagem audiovisual, debatendo um pouco sobre a 
história do cinema e os principais gêneros fílmicos, dando ênfase ao gênero 
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documentário; será feita a exibição do filme La Sortie de l'usine Lumière à 
Lyon (1895) (A Saída da Fábrica Lumière em Lyon) dos irmãos Lumière, 
considerando intervenções antes e após a projeção para a discussão da 
película. 

 (Etapa 3 - 60 minutos) – O próximo passo metodológico para o cumprimento 
dos nossos objetivos é explorar um filme do gênero documentário que retrate 
alguma cidade na contemporaneidade. O filme trabalhado será Sinfonia 
Urbana (2013), de Roberto Almeida. Assim, será exibido para os alunos de 
modo que eles possam analisá-lo com uma visão geográfica preliminar, a 
respeito de como o espaço urbano está sendo representado no documentário 
assistido. 

 (Etapa 4 - 20 minutos) – Intervalo. 

 (Etapa 5 - 100 minutos) – A última etapa da oficina consiste na produção de 
um pequeno vídeo sobre algum aspecto da rua ou bairro situado no entorno 
da escola. Os alunos participantes serão divididos em três grupos, de acordo 
com a afinidade de cada um e, neste caminho, os estudantes sairão em 
campo e filmarão algo que lhes chame a atenção na cidade. Após isso, 
voltaremos à sala de aula e discutiremos sobre essas produções. 

 

AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 

 

REFERÊNCIAS: 

COSTA, Flávia Cesarino. Primeiro cinema. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). 
História do cinema mundial. Campinas, SP: Papirus, 2006. (Coleção Campo 
Imagético). 

 

REFERÊNCIAS DE FILMES/VÍDEOS: 

LA SORTIER DE L’USINE LUMIÈRE À LYON. Auguste Lumière e Louis Jean 
Lumière. Lyon, 1895. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=BO0EkMKfgJI>. Acesso em: 05 ago. 2016. 

SINFONIA URBANA. Roberto Almeida. [s. l.]: 2013. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6bVfMAr1pg4>. Acesso em: 05 ago. 2016. 
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 18/08/2016 
 
 

PROJETO DOCGEO 
 

PLANO DE TRABALHO 02 

 

TEMA: 

 A linguagem cinematográfica. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Reconhecer as especificidades da linguagem cinematográfica. 

 

CONTEÚDOS: 

 Enquadramento: planos e ângulos da câmera; 

 Movimentos de câmera. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Câmeras de vídeo; 

 Televisão; 

 Cabos para conexão das câmeras na televisão; 

 Pincel para quadro branco. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 50 minutos) – Inicialmente será solicitado que os alunos formem 3 

grupos (distintos dos formados na aula passada). Após isso, será 

disponibilizado uma câmera para cada grupo e solicitado que estes 

fotografem dentro da própria sala de aula 3 imagens diferentes desse espaço. 

Após o registro e seleção das imagens, exibiremos as fotos na televisão e 

pediremos que os alunos apresentem-nas para o restante da turma. Nesta 

fase da oficina serão abordados os conteúdos sobre os planos, ângulos e 

movimentos de câmera, portanto, esse exercício será importante para a 

construção desses conceitos. 

 (Etapa 2 - 70 minutos) – Subsequente a essa ação, discutiremos o 

documentário O Crescimento das cidades e a periferização (2015) e, adiante, 

distribuiremos um material impresso aos estudantes para discutir 
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dialogicamente os principais conceitos da linguagem cinematográfica (tipos 

de planos, ângulos e movimentos de câmera). 

 (Etapa 3 - 20 minutos) – Intervalo. 

 (Etapa 4 - 100 minutos) – Feita a discussão, cada grupo irá ao entorno da 

escola e fará um novo registro fotográfico (3 fotografias), dessa vez, 

embasados na teoria da linguagem audiovisual. Ao final, retornaremos para a 

escola e discutiremos as novas produções e o que eles aprenderam. 

 

AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 

 

REFERÊNCIAS: 

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. 3 ed. Rio de Janeiro: Lamparina 
editora, 2007.  

 

REFERÊNCIAS DE FILMES/VÍDEOS: 

O CRESCIMENTO DAS CIDADES E A PERIFERIZAÇÃO. Jorge Mansur. [s. l.]: 
2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=puIh8Hr8tX4>. Acesso 
em: 01 jul. 2016. 
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 25/08/2016 
 
 

PROJETO DOCGEO 

 

 
PLANO DE TRABALHO 03 

 

TEMA: 

 A luz e o som na linguagem audiovisual. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Explorar a linguagem audiovisual a partir da iluminação e do som. 

 

CONTEÚDOS: 

 A iluminação e os diferentes sentidos em um filme; 

 A sonorização presente na linguagem audiovisual. 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Velas; 

 Câmeras de vídeo; 

 Televisão; 

 Cabos para conexão das câmeras na televisão; 

 Pincel para quadro branco. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 80 minutos) – Será explorada a questão da iluminação para a 
gravação de cenas fílmicas. Neste sentido, de posse de uma câmera, cada 
grupo deverá, dentro da sala de aula, fazer o registro de uma imagem à luz 
de velas (com as luzes da sala apagadas) e uma imagem com as luzes 
acesas. Essa atividade servirá para introduzir os conceitos de iluminação 
fílmica. Cada fotografia deverá expressar uma ideia pelo grupo. A seguir, os 
grupos, juntamente com o mediador, discutirão sobre os efeitos que a 
iluminação causa nessas imagens. 

 (Etapa 2 - 40 minutos) – No segundo momento do encontro, será “ouvido” um 
trecho do documentário “Da servidão moderna” (2009). Pediremos que os 
alunos descrevam no caderno a cena ouvida, de modo a discutir com os 
discentes sobre a questão dos sons presente nos filmes, sensibilizando-os 
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sobre esse conceito. Após, exibiremos as imagens do documentário para 
endossar as análises sobre o tema. 

 (Etapa 3 - 20 minutos) – Intervalo. 

 (Etapa 4 - 100 minutos) – Por fim, ainda sobre a questão do som e luz, será 
proposto pelo mediador que o grupo de alunos faça uma entrevista (dentro do 
próprio espaço da escola) com algum membro da instituição. Ao retornar para 
a sala, discutiremos sobre a captação de áudio e som durante uma gravação. 

 

AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 

 

REFERÊNCIAS: 

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. 3 ed. Rio de Janeiro: Lamparina 
editora, 2007.  

 

REFERÊNCIAS DE FILMES/VÍDEOS: 

DA SERVIDÃO MODERNA. Jean-François Brient; Victor León Fuentes. [s. l.]: 2009. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ybp5s9ElmcY>. Acesso em: 08 
ago. 2016. 
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 01/09/2016 
 

PROJETO DOCGEO 

PLANO DE TRABALHO 04 

TEMA: 

 Delimitando as temáticas da cidade de Caicó para a produção dos 
minidocumentários. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Definir as temáticas principais dos minidocumentários a serem produzidos e 
sintetizar informações sobre o tema escolhido; 

 

CONTEÚDOS: 

 Temas do cotidiano urbano que podem servir de base para a produção de 
minidocumentários em Geografia; 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Pincel para quadro branco; 

 Folhas A4; 

 Canetas; 

 Computadores com acesso a internet. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 100 minutos) – Dividiremos a turma em três grupos de trabalho 
definitivos para a produção audiovisual. Para iniciar a discussão, exibiremos 
os minidocumentários Cidade caminhável: as características do design 
urbano amigável (2016) e Favela da Central (2015). Adiante, debateremos 
com os estudantes possíveis temáticas urbanas que podem ser 
representadas nos minidocumentários que eles irão produzir. A seguir, 
faremos uma problematização sobre o assunto e esquematizaremos na lousa 
os temas gerais surgidos durante a discussão. Dos assuntos selecionados, 
cada grupo deverá escolher um para produzir seu filme (no caso de dois ou 
mais grupos selecionarem o mesmo tema, deverá ocorrer um sorteio). 

 (Etapa 2 - 20 minutos) – Intervalo; 

  (Etapa 3 - 120 minutos) – Na sala de informática, o grupo de trabalho 
realizará uma pesquisa sobre o assunto de seu filme e, após, redigirá um 
resumo da pesquisa (pode ser em forma de tópicos). Em seguida, 
apresentaremos um modelo de roteiro de documentário para que os alunos 
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pensem em um audiovisual de, no máximo, 5 minutos, prevendo a gravação 
de cenas do cotidiano urbano caicoense. Ao final do encontro, cada grupo 
deverá ter começado a esquematizar o roteiro do filme, atividade essa que 
será finalizada na próxima oficina. 

 

 

AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 

 

REFERÊNCIAS: 

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Tradução: Mônica Saddy Martins, 5ª 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. (Coleção Campo Imagético). 

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. 3 ed. Rio de Janeiro: Lamparina 
editora, 2007.  

 

REFERÊNCIAS DE FILMES/VÍDEOS: 

CIDADE CAMINHÁVEL: as características do design urbano amigável. Guilherme 
Prado. [s. l.]: 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=n4N7iCxD7Zo>. Acesso em: 13 ago. 2016. 

FAVELA DA CENTRAL. Michael Miranda. [s. l.]: 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=AI-pwHtklpo>. Acesso em: 13 ago. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4N7iCxD7Zo
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 08/09/2016 
 

PROJETO DOCGEO 

 

PLANO DE TRABALHO 05 

 

TEMA: 

 Roteiro e pré-produção. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Elaborar um roteiro para um documentário de curta duração e reconhecer a 
importância do planejamento para uma produção audiovisual.  

 

CONTEÚDOS: 

 Produção de roteiros para documentários; 

 O planejamento do processo audiovisual. 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Papel A4; 

 Canetas; 

 Pincel de quadro branco. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 120 minutos) – A proposta dessa oficina de audiovisual é que os 
alunos construam um roteiro do minidocumentário que eles irão produzir. Para 
isso, o professor deverá disponibilizar um modelo de roteiro para 
preenchimento das informações. 

 (Etapa 2 - 20 minutos) – Intervalo. 

 (Etapa 3 - 100 minutos) – A segunda parte da oficina (após os alunos 
colocarem no papel todas as ideias do que eles irão querer que apareça no 
filme, isto é, as imagens e os sons) é fazer a lista de equipamentos, objetos 
de cenas, agendamento de entrevistas e definição das datas de gravação dos 
minidocumentários. 
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AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 

 

REFERÊNCIAS: 

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Tradução: Mônica Saddy Martins, 5ª 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. (Coleção Campo Imagético). 

COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 12/09/2016; 14/09/206; 15/09/2016 
 

PROJETO DOCGEO 

PLANO DE TRABALHO 06 

 

TEMA: 

 Gravação de cenas do cotidiano urbano. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Gravar cenas do cotidiano urbano caicoense para a produção de 
minidocumentários. 

 

CONTEÚDOS: 

 Filmagem de cenas da cidade de Caicó/RN. 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Câmera de vídeo; 

 Celular com câmera de vídeo; 

 Microfone de lapela; 

 Computador; 

 Cabos para conexão da câmera ao computador; 

 Pen Drive. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 240 minutos) – Nesta etapa, o mediador guiará os Grupos de 
Trabalho (GTs) em dias diferentes, para a gravação das cenas dos 
minidocumentários em lugares distintos (agendados previamente) da cidade 
de Caicó/RN. Após as gravações, os alunos e o professor, na sala de 
informática da escola, irão importar os documentos de vídeo, imagem e áudio 
captados em campo em um computador e salvar o material em um pen drive. 

 

AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 
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REFERÊNCIAS: 

MODRO, Nielson Ribeiro. Nas entrelinhas do cinema. Joinvile, Santa Catarina: 
Univille, 2008. 
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 19/09/2016 
 

PROJETO DOCGEO 

 

PLANO DE TRABALHO 07 

 

TEMA: 

Gravação final de cenas do cotidiano urbano. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Gravar as últimas cenas do cotidiano urbano caicoense para a produção de 
minidocumentários. 

 

CONTEÚDOS: 

 Filmagem de cenas da cidade de Caicó/RN. 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Câmera de vídeo; 

 Celular com câmera de vídeo; 

 Microfone de lapela; 

 Computador; 

 Cabos para conexão da câmera ao computador; 

 Pen Drive. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 240 minutos) – Nessa fase, o mediador encontrará os Grupos de 
Trabalho (GTs) na escola para dar orientações gerais sobre as produções 
audiovisuais. Desse modo, o professor guiará na cidade o GT que estiver 
faltando o maior número de cenas para gravar. Após as gravações, os alunos 
e o professor, na sala de informática da escola, irão colocar os documentos 
em um computador e salvar o material em um pen drive. 

 

AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 
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REFERÊNCIAS: 

MODRO, Nielson Ribeiro. Nas entrelinhas do cinema. Joinvile, Santa Catarina: 
Univille, 2008. 
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 10/04/2017 
 

PROJETO DOCGEO 

 

PLANO DE TRABALHO 08 

 

TEMA: 

 Edição dos minidocumentários. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Vivenciar o processo de edição dos minidocumentários sobre o espaço 
urbano. 

 

CONTEÚDOS: 

 Edição de vídeos em programas de computador e em aplicativos de celular. 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Pen drive com as cenas e áudios captados pelos alunos; 

 Computador com acesso a internet e software de edição de vídeo; 

 Celular com aplicativo de edição de vídeo; 

 Roteiros dos minidocumentários. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 60 minutos) – No primeiro momento apresentaremos e 
discutiremos os vídeos “Movie Maker - edição de vídeos para iniciantes” 
(2013) e  “Como usar o Vivavídeo” (2017). Esses audiovisuais consistem, 
respectivamente, em um tutorial de edição de vídeos com um programa 
computacional e um tutorial ensinando a editar vídeos com um aplicativo de 
celular. 

 (Etapa 2 - 40 minutos) – Subsequente a essa etapa, os grupos deverão optar 
sobre qual programa irão utilizar para editar o vídeos. Após isso, eles 
começarão no processo de edição. 

 (Etapa 3 - 20 minutos) – Intervalo. 

 (Etapa 4 - 120 minutos) – Edição dos vídeos pelos grupos. 
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AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 

 

REFERÊNCIAS DE FILMES/VÍDEOS: 

MOVIE MAKER: edição de vídeos para iniciantes. Elias Ribeiro. [s. l.]: 2013. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1H_2_Q8akuA>. Acesso em: 07 
fev. 2017. 

COMO USAR O VIVAVÍDEO. Francis Oliveira. [s. l]: 2017. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=rjx9U3KFd7Y>. Acesso em: 07 fev. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1H_2_Q8akuA
https://www.youtube.com/watch?v=rjx9U3KFd7Y
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 24/04/2017 
 

PROJETO DOCGEO 

 

PLANO DE TRABALHO 09 

TEMA: 

 Edição final dos minidocumentários e criação de sinopse. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Vivenciar o processo de edição dos minidocumentários sobre o espaço 
urbano e criar uma sinopse para o minidocumentário. 

 

CONTEÚDOS: 

 Edição de vídeos em programas de computador e em aplicativos de celular; 

 Criação de sinopse. 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Pen drive com as cenas gravadas; 

 Computador com acesso a internet e software de edição de vídeo; 

 Celular com aplicativo de edição de vídeo; 

 Roteiros dos minidocumentários. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 120 minutos) – Nesta oficina, o mediador dará orientações aos 
estudantes sobre o processo de edição dos vídeos para se chegar a um 
produto final. 

 (Etapa 2 - 20 minutos) – Intervalo. 

 (Etapa 3 – 100 minutos) – Edição final dos filmes e criação de sinopse do 
minidocumentário. 

 

AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 
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REFERÊNCIAS: 

MODRO, Nielson Ribeiro. Nas entrelinhas do cinema. Joinvile, Santa Catarina: 
Univille, 2008. 
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CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CEJA 
DISCIPLINA – GEOGRAFIA 
PROFESSOR – JOÃO PAULO LUCENA DE MEDEIROS 
SÉRIE: 2ª     TURMA: “A” e “B”    NÍVEL: ENSINO MÉDIO     TURNO: MATUTINO 
Data de realização: 08/05/2017 
 

PROJETO DOCGEO 

 

PLANO DE TRABALHO 10 

 

TEMA: 

 Análise e compartilhamento dos minidocumentários produzidos pelos alunos 
sobre a cidade de Caicó/RN. 

 

OBJETIVO DA OFICINA: 

 Exibir, discutir e compartilhar as produções audiovisuais realizadas pelos 
alunos, sobre as temáticas urbanas. 

 

CONTEÚDOS: 

 Minidocumentário: Uma ilha em Caicó (2017); 

 Minidocumentário: Caicó: cidade do medo (2017); 

 Minidocumentário: Caicó: a cidade que clama por água (2017). 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Projetor multimídia com sistema de som; 

 Pen drive; 

 Computador com acesso a internet. 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 (Etapa 1 - 120 minutos) – Cada GT apresentará sua produção audiovisual 
sobre a cidade de Caicó/RN, de modo que o mediador fará colocações 
pertinentes para a discussão sobre os temas abordados e a relação dos 
minidocumentários com os conteúdos das aulas de geografia urbana. 

 (Etapa 2 - 20 minutos) – Intervalo. 

 (Etapa 3 - 100 minutos) – No laboratório de informática, os GTs deverão criar 
um canal no YouTube e compartilhar as produções realizadas, assim como, 
postar os links dos minidocumentários nas suas redes sociais. 
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AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será contínuo, levando em consideração a participação 
dos alunos nas discussões e atividades em grupo. Ao final da aula, será pedido que 
os estudantes registrem no seu “Diário de Bordo” o que eles aprenderam na oficina. 

 

REFERÊNCIAS: 

MODRO, Nielson Ribeiro. Nas entrelinhas do cinema. Joinvile, Santa Catarina: 
Univille, 2008. 

 

REFERÊNCIAS DE FILMES/VÍDEOS: 

CAICÓ: cidade do medo. Projeto DOCGEO. Caicó, 2017. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=LL2puZhyOCs&t=10s> Acesso em: 27 mai. 
2017. 

UMA ILHA EM CAICÓ. Projeto DOCGEO. Caicó, 2017. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9w95uBNvgYM&t=49s> Acesso em: 27 mai. 
2017. 

CAICÓ: a cidade que clama por água. Projeto DOCGEO. Caicó, 2017. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=_e1uxO1oyUk&t=5s> Acesso em: 27 mai. 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LL2puZhyOCs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=9w95uBNvgYM&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=_e1uxO1oyUk&t=5s
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Apêndice E: Modelos de autorização de uso de imagem, voz e nome. 

 

 

 
Autorização de uso de imagem, som de voz e nome. 

 

 

Nome:______________________________________________________________ 

RG:________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

 

Autorizo o Projeto DOCGEO e a escola Centro Educacional José Augusto (CEJA), a utilizar 

minha imagem, voz e nome em produções autorais, tais como filmes, entrevistas, 

videoclipes, matérias, conteúdo de exercícios, workshops, dentre outros, para, incluindo mas 

não se limitando, transmissão de imagem, som e nome por meio de rádio, televisão, cinema, 

internet, celulares ou outro meio de comunicação admitido por lei. A presente autorização é 

concedida a título gratuito. 

   

 

Caicó, ____ de __________ de 2016. 

 

___________________________________________ 

Assinatura 
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Autorização de uso de imagem, som de voz e nome (menor de idade). 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

portador(a) do RG______________________, residente 

à__________________________________________________________________, como 

responsável legal por_____________________________________________, autorizo o 

Projeto DOCGEO e a escola Centro Educacional José Augusto (CEJA), a utilizar a sua 

imagem, voz e nome em produções autorais, tais como filmes, entrevistas, videoclipes, 

matérias, conteúdo de exercícios, workshops, dentre outros, para, incluindo mas não se 

limitando, transmissão de imagem, som e nome por meio de rádio, televisão, cinema, 

internet, celulares ou outro meio de comunicação admitido por lei. A presente autorização é 

concedida a título gratuito. 

   

 

Caicó, ____ de __________ de 2016. 

 

___________________________________________ 

Assinatura 
 

 

 

 


