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APRESENTAÇÃO 

 

REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA 

 
Acesse o site da Rede Internacional de Pesquisa “Imagens, Geografias e Educação”: 

 http://www.geoimagens.net/ 

 

*** 

Este ano o XVII Simpósio de Geografia acontece junto ao evento da Rede de Pesquisa. Em 

muitos simpósios e congressos na área de Educação, Geografia e Ensino de Geografia vêm 

acontecendo discussões que colocam a cultura na centralidade de suas análises. Pesquisadores, 

que de longa data vinham se encontrando e trocando experiências e referenciais, passaram a 

cogitar a pertinência de se criar um espaço específico em que essas pesquisas, ideias e intenções 

fossem apresentadas e melhor analisadas. Paralelo a isto, percebeu-se a necessidade de estreitar 

laços com pesquisadores estrangeiros que pudessem contribuir para esse coletivo, assim como 

propiciar novas e ricas trocas com outros centros de estudos sobre a Imagem em suas interfaces 

com a Geografia. Um conjunto de pesquisas, pesquisadores e instituições aglutina-se, hoje, na 

Rede de Pesquisas “Imagens, Geografias, Educação”. As buscas de todos os participantes da 

rede visam rasurar o entendimento já dado para a imagem, almejando outras possibilidades para 

a mesma. Contudo, por estarmos inseridos no contexto de uma prática cultural de pensamento 

que tende a majoritariamente colocar a imagem como elemento informativo e de reprodução da 

realidade já dada, essa busca por novas possibilidades caminha na tensão e na deriva com essa 

concepção maior. Nesse contexto, a abordagem da imagem no interior da Rede possui trilhas 

diferenciadas que mutuamente se enriquecem a partir da crítica e da resistência ao usual: 

a) inovar a metodologia de abordagem da imagem, ou seja, fazer uso de novas ferramentas 

técnicas e metodológicas para interpretar o que a imagem quer dizer enquanto informação e 

representação do real; 

b) buscar pensar a imagem através da própria imagem, portanto, instaurar novos sentidos 

espaciais com a potencialidade das imagens em nos afetar e tensionar o pensamento para outras 

possibilidades. 

Desejamos aos participantes um bom encontro, que desses encontros possam surgir 

outras imagens e Geografias na educação! 

Comissão Organizadora 

 

http://www.geoimagens.net/
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RESUMOS  

 

THE ILLUSTRATED MAN E BLIND SPOT: NOTAS SOBRE UM DIÁLOGO EM 

DELAY1  

 
Valéria Cazetta (EACH-USP) 

vcazetta@usp.br 

 

Em 1951, ano da publicação do livro de contos The illustrated man2
, o romancista norte-

americano Ray Douglas Bradbury anunciara, por meio do gênero da literatura de ficção 

científica, seu encontro com um certo homem ilustrado, com o qual conversou por alguns 

instantes, seguidos da interpelação do autor-narrador: “Importa-se que lhe faça companhia? 

Tenho ainda alguma comida que gostaria de repartir consigo […]”. Sofregamente, responde o 

homem ilustrado: 

— Vai arrepender-se de me pedir para ficar. Toda a gente se arrepende. É por causa disso que não paro. 
Estamos em princípios de Setembro, a melhor época para divertimentos. Ganharia montões de ouro 

numa feira de qualquer pequena cidade. Mas estou aqui, sem qualquer contrato […]. (p.3). 

— Geralmente, agüento-me num emprego dez dias. Depois, acontece sempre a mesma coisa e 

despedem-me. Nesta altura, em nenhuma feira da América me quereriam tocar, nem sequer com a 
ponta de uma vara. (p.4). 

Intrigado com a soturnidade daquele homem, Bradbury questiona-o: “Desde quando 

está ilustrado?” 

— Em 1900, tinha eu vinte anos, trabalhava numa feira e parti uma perna. O acidente imobilizou-me. 
Tinha de arranjar trabalho para me manter. Então decidi fazer-me tatuar. (p.5). 

Bradbury, cada vez mais curioso e inquieto, segue interpelando o homem ilustrado: 

“Mas quem o tatuou? O que aconteceu ao artista?” 

— Ela voltou para o futuro… É exatamente isso que quero dizer. Uma velha mulher, numa casinha 
algures no Wisconsin, em algum sítio não longe daqui. Uma velha e pequena feiticeira que tinha o ar 

de ter mil anos em certos momentos e vinte no instante imediato. Mas afirmou-me que podia 

deslocar no tempo. Ri-me. Mas já não o faço agora! […]. (p.5). 

O homem ilustrado também contou a ele como encontrou a tatuadora: “Tinha visto na 

berna de uma estrada uma tabuleta pintada: “Ilustrações sobre a pele!” Ilustrações e não 

tatuagens!”. E segue Bradbury: “Foi no decorrer de uma noite que as agulhas mágicas da mulher 

o morderam como vespas, o picaram como abelhas, o sugaram como sanguessugas. Chegada a 

manhã, tinha o aspecto de um homem que tivesse passado sob uma prensa polícroma, muito 

liso, multicolor, cintilante”. Na série televisiva Blindspot, roteirizada pelo suíço-canadense 

Martin Gero e lançada em 2015, a tatuagem aglutina o enredo. No episódio inaugural da 

                                                             
1 Em alusão ao texto “Diálogos em delay: especulações em torno de uma temporalidade outra do encontro 

pedagógico” (AQUINO, 2016). Convém destacar que esse resumo refere-se a desdobramentos da investigação 

vinculada à temática da tatuagem, sob supervisão do professor Júlio Groppa Aquino (FE-USP). 
2 Traduzido em Portugal sob o título “O homem ilustrado” (1955), e no Brasil “Uma sombra passou por aqui” (1969), 

mesmo ano em que foi lançado nos EUA o filme homônimo ao livro. The illustrated man, também pode se 

encontrado sob o título The exiles, “publicado em 15 de agosto de 1949 e intitulado The mad wizards of Mars, em 

Maclean‟s Magazine. Posteriormente, em 1950, Bradbury o reescreve e o publica em The Magazine of fantasy and 
science fiction. Em seguida, lança-o, no livro de contos The Illustrated Man, em 1951, com o título de The exiles.” 

(AZEVEDO, 2016, p. 95). 

 

mailto:vcazetta@usp.br
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primeira temporada, a protagonista e personagem amnésica Jane Doe é abandonada dentro de 

uma mala de viagem (identificada como Call the FBI), em uma das avenidas da Times Square, 

em Manhattan, com seu corpo inteiramente tatuado. Os signos, distribuídos em 

aproximadamente 200 desenhos, remeterão a cenas de crimes e ao nome Kurt Weller - agente do 

Federal Bureau of Investigation (FBI) -, tatuado no centro do dorso de Jane, que desconhece 

como aquelas tatuagens foram inscritas em seu corpo. Ao final da primeira temporada o 

espectador descobre a pessoa responsável pela realização das tatuagens de Jane Doe. Como 

poderíamos pensar em pontos de imbricação desses dois documentos e linguagens - um livro de 

ficção científica e uma série televisiva -, tendo a temática da tatuagem como liame de um 

diálogo em delay de mais de seis décadas entre a publicação da primeira edição do livro de 

Bradbury em inglês e o episódio inaugural da primeira temporada de Blind Spot? Os arquivos... 

Os arquivos a embaralhar, literalmente, os bolsões de tempo3
 (presente, passado e futuro) - 

tripartidos como numa vareta de estilingue cujos dois elásticos, presos à forquilha, lançam via 

nossas próprias mãos, projéteis nos tempos-espaços de nossas vidas (arquivadas ou não). 

Aquelas que não o são, vagueiam por entre os projéteis disparados como partículas sólidas em 

suspensão. A sobrevivência dos arquivos mortos, ou seja, dos arquivos que vivem em nós, 

ganhando uma vida outra, dependerá de como nos portaremos diante de seus gritos incessantes 

no silêncio do presente de nosso tempo. Esse diálogo em delay entre livro e série televisiva 

enunciaria, seja a sobrevivência das tatuagens enquanto enunciados textuais e visuais do arquivo 

do mundo, seja seu espraiamento pelos corpos na contemporaneidade não mais como uma 

prática relegada, mas desejada e governada “a movimentar a áspera máquina” epidérmica 

(AQUINO, 2016, p. 324). 
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3Noção oriunda das anotações da palestra “Defender a escola das pedagogias contemporâneas”, ministrada pelo 

professor Júlio Groppa Aquino, no dia 29 de agosto de 2017, referente à mesa-redonda intitulada “As pedagogias 

contemporâneas em xeque: de qual liberdade se fala?”, ocorrida em São Paulo (SP), como parte da programação do 

evento científico "Jornadas de História e Filosofia da Educação: democracia, escola e infância", realizado na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), no período de 28/08 a 01/09/2017 

(http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/eventos/detalhado.asp?num=3066&cond=4a).  

https://www.google.com.br/search?q=NBC&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQ2iU9Ly1LiAHFM0_PStCSzk630S8qAKL6gKD-9KDHXKi-1pDy_KBsAeM1CCTQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiErs7J2YHWAhVK8mMKHatEC14QmxMIqAEoATAQ
http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/eventos/detalhado.asp?num=3066&cond=4a
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As imagens, nas suas múltiplas interfaces (fotografias, esquemas, simuladores, vídeos, 

desenhos, entre outras), podem contribuir significativamente para debates teórico-práticos 

acerca dos mais variados temas da Educação Básica. A exemplo disso permitem ilustrar, 

discutir e aprofundar questões de ordem ambiental que, naturalmente, fazem parte do conteúdo 

da disciplina de Geografia como a temática da água. O estudo da água integra o conteúdo 

programático do currículo de Geografia do 6º ano do Ensino Fundamental. Além disso, é um 

relevante assunto a ser discutido em sala de aula, pois a água é a principal fonte de vida e 

necessita ser cuidada e conservada para as gerações futuras. Assim, para contemplar essa 

temática, pensou-se uma sequência didática, que foi desenvolvida com os alunos do 6º ano, do 

Ensino Fundamental, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Junto ao CAIC Luizinho de 

Grandi, Santa Maria/RS, em junho de 2017. O objetivo da atividade proposta foi sensibilizar os 

alunos para os cuidados com a água e mostrar que os córregos são essenciais para a manutenção 

da água na bacia hidrográfica. Para o desenvolvimento da atividade, primeiramente, abordou-se 

teoricamente os conceitos vinculados à temática água: rio principal, afluentes e subafluentes, 

lençol freático, bacia hidrográfica, ciclo hidrográfico, qualidade e cuidados com a água. Nesta 

etapa, utilizaram-se fotografias, esquemas e um Simulador de Bacia Hidrográfica para discutir 

cada conceito. As imagens auxiliaram o entendimento os estudantes, pois elucidaram conceitos 

muitas vezes abstratos e de complexo entendimento.  Após, utilizou-se o vídeo Adote um 

córrego para diversificar as linguagens visuais empregadas e fomentar a discussão sobre a 

temática. O recurso ensina como identificar as características de um córrego que necessita de 

ajuda e, portanto, precisa ser adotado. O emprego do vídeo como linguagem visual motivou os 

estudantes e fomentou a discussão mais aprofundada sobre um córrego existente no bairro da 

escola, logo eles associaram as imagens nos recursos didáticos com a do Arroio Cadena. Depois 

de debater o tema, os alunos construíram cartazes ilustrando como se apresenta um córrego bem 

cuidado e outro que necessita ser adotado. O desenho enquanto fonte de reflexão permitiu que 

os estudantes demonstrassem subjetiva e objetivamente os conceitos apreendidos com a 

sequência didática, bem como para ampliarem o entendimento da necessidade de pensar sobre a 

água no século XXI. Por fim, o material produzido foi organizado e exposto no corredor da 

escola para que possa ser observado pelos demais estudantes. A Figura 1 apresenta um mosaico 

de momentos da atividade realizada. 
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Figura 1: Mosaico de momentos da atividade desenvolvida: a) Alunos assistindo o 

vídeo “Adote um córrego”; b, c e d) Produção de materiais informativos. 

 

Acredita-se que a proposta contribuiu com a sensibilização dos alunos frente à temática, 

ademais, serviu para destacar ações simples e concretas que podem ajudar a salvar a vida que 

existe no córrego. Além disso, estimulou os estudantes a pensarem ativamente frente ao 

problema apresentado (degradação da água) e proporem soluções para o Córrego existente no 

bairro da escola por meio da interpretação e produção de imagens. Portanto, acredita-se que a 

sequência didática contribuiu para a construção de conhecimentos geográficos e para a 

sensibilização frente à problemática da água. 
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A importância do trabalho de campo para a Geografia atravessou séculos, resistindo às rupturas 

epistemológicas que a reformularam, chegando ao século XXI com seu status inabalado, 

representando, talvez, o maior consenso entre os geógrafos das mais diversas tendências e 

formações (VENTURI, 2011). Para o referido autor, o trabalho de campo é uma técnica ampla 

que incorpora outras mais específicas (atreladas aos diferentes objetos de estudo) e, de tão 

fundamental para a análise geográfica, é considerada como método. Em razão dos diferentes 

objetos de estudo, há uma gama de técnicas mais específicas amplamente utilizadas nos dias de 

hoje, dentre as quais podem ser citadas a observação, a realização de entrevistas e aplicação de 

questionários, tipos variados de mensurações e amostragens. Destas, há de se destacar a 

importância da observação e registro em caderneta de campo. Ainda que complementarmente 

sejam empregadas outras técnicas, estas constituem a base dos trabalhos de campo em 

Geografia. Alexander von Humboldt (1769-1859), naturalista alemão, foi o precursor na 

realização de um trabalho de campo sistemático. As técnicas de análise por ele privilegiadas 

foram observar, descrever e representar, sendo a observação (a partir da contemplação), a 

descrição (com intuição) e a representação (por meio do desenho) (BECKER, 2012). Ao 

empreender grandes expedições, Humboldt propunha uma observação minuciosa dos elementos 

da paisagem, buscando, na sua contemplação, fazer a ligação do particular com o que pode ser 

encontrado de mais geral (BECKER, 2012). Sendo assim, o objetivo deste artigo é relatar a 

experiência da utilização da caderneta de campo como um recurso na produção do 

conhecimento geográfico. Para tanto, foram consideradas duas experiências: (i) trabalho de 

campo vinculado às disciplinas Geografia Física e Cartografia Geral, pertencentes à 1ª fase do 

curso de licenciatura em Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina; e (ii) trabalho 

de campo da disciplina de Geografia do 2º ano do ensino médio do Instituto Federal de São 

Paulo, Campus Matão. O trabalho de campo realizado no curso de Graduação em Geografia 

ocorreu no bairro Itacorubi, na bacia hidrográfica homônima, situada na porção central da Ilha 

de Santa Catarina, Florianópolis-SC. Os objetivos desta atividade foram: sensibilizar o corpo 

discente para a necessidade de se registrar as informações obtidas, de forma sistematizada, a 

partir do uso da caderneta de campo, bem como observar os fenômenos físico-geográficos a 

partir de uma abordagem integrada, buscando compreender o funcionamento da paisagem, 

sobretudo em escala de bacia hidrográfica. A atividade referente à turma de 2º ano do ensino 

médio se destinou a apresentar aos alunos os aspectos bióticos e abióticos da paisagem do baixo 

vale do rio Ribeira, no município de Cananeia, no extremo Litoral do Sul paulista. Para ambos 

foi proposta uma estrutura inicial para registro na caderneta, sendo elas: (i) Informações gerais 

(Data; Objetivo do trabalho de campo); (ii) Pontos/Parada (Nome; Hora; Condições 

meteorológicas – temperatura, umidade, vento, etc.; Referências do local – endereço, rodovia, 

município, etc.; coordenadas geográficas; Informações obtidas no campo, referente ao objetivo 

(primárias, secundárias, interpretativas, etc.). Ademais, sugeriu-se que os fenômenos observados 

fossem representados graficamente, a partir de croquis com escala. A partir desta referência, 

outras informações poderiam ser registradas, representando, então, a observação livre dos 

fenômenos, contemplando sua subjetividade. A partir da consulta às cadernetas de campo, pôde-

se observar que a estrutura inicialmente proposta serviu como base para registros de diferentes 
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naturezas. Primeiramente, houve a incorporação de itens à caracterização geral, como, por 

exemplo, a descrição dos odores percebidos, em ambos os casos, referentes aos manguezais. Em 

segundo lugar, destaca-se que, na medida do possível, os alunos se utilizaram de croquis para 

representar os fenômenos observados, ainda que a falta de prática os iniba. Quanto a isso, os 

mesmos foram alertados que a caderneta de campo é um documento pessoal, ou seja, os 

registros escritos e gráficos devem, a priori, ser por eles compreendidos. Por fim, a tentativa por 

parte dos alunos de descrever e interpretar fenômenos geográficos na sua integralidade, 

associando os chamados fatores naturais e humanos, é uma constatação que admite se afirmar 

que é na experiência do campo que a complexidade da realidade se revela. A experiência ora 

apresentada permite constatar que, independente da especificidade dos fenômenos investigados, 

dos avanços tecnológicos nas últimas décadas e do paradigma filosófico dominante na 

Geografia, este se reafirma enquanto um instrumento insubstituível, e que tem muito a 

contribuir para a superação das conhecidas dicotomias da Geografia.  
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Vivemos em uma realidade compartilhada por seres dotados de capacidade cognitiva, que 

podem observar e interpretar os fenômenos que acontecem no espaço. Além disso, a 

humanidade tem o poder de aprender e ensinar a partir da experimentação da existência. Neste 

contexto, são criadas e desenvolvidas muitas ferramentas e metodologias utilizadas nos 

processos de ensino-aprendizagem, estes, podem ser objetos que estimulem sentidos e 

experiências visuais, táteis, olfativas, entre outras, reais e virtuais. Este trabalho traz uma 

metodologia de captura e visualização da realidade material como subsídio para o processo de 

ensino-aprendizagem, especialmente nas disciplinas relacionadas ao campo da Geografia. Neste 

caso específico ao citar a “realidade material” nos referimos aos processos e estruturas que 

compõem o espaço, objetos e feições variadas que integram as relações sociedade/espaço e que 

alimentam constantes debates nas disciplinas ligadas ao ramo geográfico. Para o objetivo acima 

proposto é utilizado um software de fotogrametria e modelagem 3D, um computador (desktop) 

e, por fim, para os dados gerados é utilizado um sítio eletrônico de hospedagem gratuita de 

modelos tridimensionais. A importância da utilização de uma ferramenta que permite a 

visualização das feições em um ambiente virtual 3D ganha um ponto positivo a mais pela 

gratuidade desta ferramenta de alta tecnologia. Os programas gratuitos de geoprocessamento 

que já possuem relativa popularidade - principalmente no ramo do mapeamento com softwares 

de elaboração de mapas e plataformas virtuais (como o QGIS, Mapme, GoogleMaps, 123D, 

etc.) - ganham cada vez mais usuários e expandem a passos largos as possibilidades no 

processamento de imagens e processos educativos. O produto 3D que pode ser utilizado de 

formas diversas, nesse trabalho é citado como material didático e proposta metodológica de uso 
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em situações pré-campo de disciplinas que recorrem à observação da realidade material como 

recurso pedagógico. A metodologia proposta permite que mesmo anteriormente à viagem de 

estudos seja possível que o docente mostre aos alunos o local a ser visitado, identificando suas 

feições e conceitos que devem ser revisados, chegando no campo com uma bagagem de 

conhecimento que permite o aproveitamento em nível teórico e identificação no nível físico do 

objeto de estudo, ou seja, também prático. A figura a seguir apresenta um dos resultados obtidos 

neste trabalho, hospedado numa plataforma de livre acesso. A feição apresentada é referente a 

um trecho revitalizado da trilha da Lagoinha do Leste ao Pântano do Sul. Nele, os atores 

envolvidos nos estudos podem transitar em três dimensões, assim, observando formas e feições 

do solo, bem como a própria estrutura revitalizada da trilha (troncos de apoio ao pedestre em 

forma de degraus). 

Figura 1 Trecho da trilha da Lagoinha do Leste em 3D 

 

Fonte: Produção dos autores <disponível em: https://skfb.ly/Zq6q> 

Como recurso pedagógico, a feição permite acesso durante as aulas ministradas pelo professor 

interessado em utilizar a ferramenta, ficando disponível para os alunos a observação das formas 

em múltiplas plataformas, como smartphone, tablete e PC. Por fim, buscamos apresentar esta 

metodologia de uma forma descomplicada, simples e de fácil reprodução pelos professores, 

alunos e demais interessados pela prática no âmbito escolar. 
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O presente trabalho teve inicio na disciplina de Geografia de Santa Catarina, ministrada no 

Curso de Geografia, da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC). Durante a disciplina 

procuramos regionalizar o Estado de Santa Catarina através do componente turismo. Durante a 

realização dessa pesquisa inferiu-se que existem diversas modalidades de turismo e que cada 

uma delas possui um grande número de especificidades. Pela abrangência do tema, decidimos 

para este trabalho nos aprofundar no turismo religioso, em suas características e relevância para 

o estado.  O turismo religioso em Santa Catarina, como em outras localidades do Brasil e do 

mundo, tem como motivação principal a fé. Contudo não são somente religiosos que frequentam 

tais destinos. Segundo Steil (1998) discutido por Silveira (2007) falar em turismo religioso é 

falar quando o sagrado migra como estrutura de percepção para o cotidiano, para as atividades 

festivas, para o consumo, para o lazer. Segundo dados obtidos a partir do site da Santur (Santa 

Catarina Turismo S/A), existem mais de 60 municípios com destinos turísticos religiosos 

distribuídos pelas doze regiões turísticas do estado. Difundido nesses municípios encontram-se 

destinos para romarias, retiros e procissões, igrejas históricas de diversas religiões, festas, 

grutas, catedrais e outros. A junção da variedade de destinos somado ao aumento gradativo de 

público em eventos do gênero mostra, segundo artigo publicado no site da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina, “o potencial do turismo religioso como um dos 

segmentos que mais cresce em nosso Estado” (PAVAN, 2015). Mesmo com o aporte do turismo 

religioso à economia do estado, nota-se através de análise dos dados obtidos no site da Santur, 

que esse segmento é predominantemente católico, pois mesmo possuindo mais de cem 

destinos/eventos distribuídos pelas cidades turísticas no estado, somente seis destas não 

destinam-se ao público catolicista. Dentre as localidades mais conhecidas como referência em 

turismo religioso no estado, as duas que mais se destacam, pelo número de devotos que recebem 

durante todo o ano, são as cidades de Nova Trento e Brusque, com ênfase no Santuário de 

Azambuja. Nova Trento é conhecida pelo Santuário de Madre Paulina, considerada a primeira 

santa brasileira, contudo é possível encontrar também outras igrejas e monumentos destinados a 

outras santidades. A cidade de Brusque, além de seu turismo relacionado às compras, também 

possui o Santuário de Azambuja, localizado em Vale homônimo (também conhecido com Vale 

dos milagres). Nessa porção da cidade encontra-se o Museu Arquidiocesano, “considerado um 

dos mais completos acervos de arte sacra popular do Brasil” (TURISMO, sem data). No mês de 

agosto, quando é realizada a Festa de Azambuja, a cidade recebe cerca de 80 mil fiéis de todo o 

Brasil. Outra festa popular no litoral sul do Brasil é a festa em honra a Nossa Senhora dos 

Navegantes. Esta acontece na primeira semana do mês de janeiro em diversas cidades do litoral 

catarinense, principalmente em Florianópolis, Navegantes e Tijucas. Em Navegantes, no ano de 

2017, a festa completa, segundo dados obtidos através do site da prefeitura, 121 anos de 

história. Também nessa data se comemora o dia de Iemanjá, onde em algumas cidades como 

Laguna e Florianópolis se realizam festividades à Orixá. Em aproximadamente 51 municípios 

do litoral catarinense acontece à festa em honra ao Divino Espírito Santo. Tal festividade tem 

herança dos colonizadores portugueses (açorianos) que “acreditavam que ao fazer promessas e 

celebrar o culto ao Espírito Santo, estariam protegidos da ocorrência de eventos climáticos, 
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abalos sísmicos, vulcanismos e possíveis epidemias” (MALLON, 2006, p. 69). Atualmente essa 

festa é “registrada como patrimônio histórico, artístico e cultural de Santa Catarina pela Lei 

estadual n° 15.731/2012” (KEPPELER, 2016) devido a sua importância para o estado. Possui 

também calendário próprio e atrai milhares de fiéis e simpatizantes anualmente, contudo a 

cidade de Florianópolis, dentre as outras, é a que possui maior relevância sob esse aspecto, pois 

são doze bairros que realizam tal evento durante o ano. Mesmo o estado possuindo uma 

pluralidade em relação aos destinos e festejos religiosos, é perceptível o quanto que a cidade de 

Nova Trento se destaca nesse segmento. Grande parte da fama da cidade é oriunda da 

disseminação da imagem de Santa Paulina e de outras que a referenciam, como o santuário e a 

gruta em honra a santa. Para tanto, usaremos como subsídio para discussão, a linha teórica 

culturalista, que aborda as imagens como uma forma de linguagem potencializadora para 

compreensão dos lugares e como constituidora dos modos de sermos e vermos estes (Tonini, 

2013). Utilizando a cidade de Nova Trento e o imaginário criado sobre ela discutiremos como o 

mesmo é criado e como a cidade, os moradores e os turistas se apropriam deste. Para 

complementar a discussão abordaremos, também na perspectiva culturalista, a educação como 

uma forma de educar os sujeitos a determinados jeitos e visões sobre os lugares, não somente na 

vertente escolar, mas sim no fato de que todos nós estamos nos educando diariamente através 

dos elementos culturais, como as imagens e discursos emitidos pela mídia.   

 

REFERÊNCIAS 

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Santur. Santa Catarina venha 

descobrir. Disponível em: <http://turismo.sc.gov.br/>. Acesso em: 26/06/2017. 

KEPPELER, C. Festa do Divino: Tradição mantida pela fé. Disponível em: 

<http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/05/festa-do-divino-tradicao-

mantida-pela-fe-5798024.html>. Acesso em: 26/06/2017  

MALLON, M. A Influência do Contexto Institucional no Processo de Reinstitucionalização 

da Festa do Divino Espírito Santo no centro de Florianópolis. 2006. 135 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração) – Curso de Pós Graduação em Administração – PROPAD, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2006.  

PAVAN, L. Turismo Religioso: Valorização e Investimento. Disponível em: 

<http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/gabinetes_single/artigo-turismo-religioso-

valorizacaeo-e-investimento>. Acesso em: 25/06/2017 

SANTA CATARINA. Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina. Disponível em: 

http://www.turismo.sc.gov.br. Acesso em: 26 jun. 2017.  

SILVEIRA, E. J. S. da. Turismo Religioso no Brasil: Uma perspectiva local e global. Turismo 

em análise, v. 18, n. 1, p. 33-51, maio 2007.  

TONINI, I.M. Notas sobre imagens para ensinar geografia. Revista brasileira de educação em 

geografia, V.3, n.6, Campinas, 2013. 

 

 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/05/festa-do-divino-tradicao-mantida-pela-fe-5798024.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/05/festa-do-divino-tradicao-mantida-pela-fe-5798024.html
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/gabinetes_single/artigo-turismo-religioso-valorizacaeo-e-investimento
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/gabinetes_single/artigo-turismo-religioso-valorizacaeo-e-investimento


17 

 

O ESPAÇO ESCOLAR E SEUS SIGNIFICADOS: MAPEAMENTO COLETIVO COMO 

PRODUTO DE AULA DE CAMPO NO ENTORNO DA ESCOLA 

 

Poliana Back da Silveira - polianaback@gmail.com 

Universidade Federal do Paraná - UFPR 

Elaine de Cacia de Lima Frick - elaineclfrick@gmail.com 

Universidade Federal do Paraná – UFPR 

 

 Nas universidades brasileiras existem diversos projetos extracurriculares que buscam  

complementar a formação dos universitários, proporcionando experiências diferenciadas que 

ampliem o processo de ensino-aprendizagem.  Entre esses projetos, destaca-se o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, que foi criado com o objetivo de 

aperfeiçoar a formação de professores nos cursos de licenciatura, por meio de parceria entre as 

universidades e a rede pública de ensino básico. Evidencia-se aqui também o Projeto 

Expedições Geográficas - PEG, vinculado ao Programa Licenciar
4
, com objetivo de utilizar a 

aula de campo como um recurso metodológico para o ensino de geografia, entendendo que aulas 

práticas e in loco são importantes trunfos facilitando o processo de ensino-aprendizagem, 

proporcionando ao estudante uma análise mais profunda da paisagem ao seu redor a partir da 

conexão da teoria aprendida em sala de aula com os exemplos observados concretamente. Um 

ponto interessante nesse recurso metodológico é como ele transcende a percepção do aluno para 

além das imagens contidas nos livros didáticos, proporcionando que este visualize com os 

próprios olhos e reflita sobre os processos presentes na paisagem observada. Esta prática 

pedagógica foi realizada no corrente ano durante a experiência no PIBID no PEG, que integrou 

atividades realizadas em ambos projetos e efetivou a prática pedagógica com aula de campo no 

entorno do Colégio Estadual Yvone Pimentel, localizado no bairro Novo Mundo, em Curitiba – 

PR, este vinculado ao PIBID. Além da integração de dois projetos de cunho pedagógico, um 

destaque da presente prática é o produto gerado coletivamente pelos alunos após a realização da 

aula de campo: um mapa mental que externalizou a percepção dos alunos do entorno do 

ambiente escolar, além da sua relação para com ele. A prática pedagógica realizada pela autora 

foi norteada pelo conteúdo de Geografia Urbana, ministrado em sala pela professora supervisora 

do PIBID. A partir disso se aprofundou durante a prática a temática de Problemas Urbanos, 

focando nos que se fazem presentes na cidade em que os alunos vivem, já que Curitiba sofreu 

um crescimento desordenado com planejamento insuficiente (MOURA, 2005). Destaca-se que 

foram utilizadas duas metodologias para o desenvolvimento da prática, uma que norteou a 

realização da aula de campo, a mesma utilizada no PEG, e a segunda que deu luz à confecção do 

produto final, o mapa mental coletivo. Segundo Paz (2016), é importante a realização de um 

campo de reconhecimento anterior à aula de campo propriamente, com o objetivo de coleta de 

dados para preparação, e ainda, a ocorrência de um pós campo, que possibilita a elaboração de 

atividades diferenciadas partindo da percepção do aluno durante o campo decorrido 

anteriormente. Partindo disso, o campo de reconhecimento foi realizado pela bolsista e pela 

                                                             
4 Congrega projetos dos diversos Cursos de Licenciatura da UFPR. Seu objetivo geral é apoiar ações que visem ao 

desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da qualidade de ensino nas Licenciaturas da Universidade Federal 

do Paraná. 
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profª. supervisora no dia 12 de junho, a aula de campo foi realizada com o auxílio de outros 

integrantes do PEG no dia 26 de junho e o pós campo foi realizado apenas no dia 15 de agosto, 

por conta das férias letivas. A turma na qual a prática foi desenvolvida foi o 7º ano “E”, 

composta por 36 alunos, e a aplicação ocorreu em um primeiro momento durante 2 (duas) aulas 

de 50 (cinquenta) minutos cada e em um segundo momento durante 1 (uma) aula com a mesma 

duração. Para a atividade realizada durante o pós-campo, foi utilizada a metodologia proposta 

por Malanski e Kozel (2015), que norteou a construção do mapa mental coletivo, partindo da 

compreensão de que "o espaço para se tornar um lugar deve passar por uma relação afetiva e 

política de apropriação e significação por pessoas de um grupo cultural" (MALANSKI; 

KOZEL, 2015, p. 159). Desta forma, salienta-se que a prática pedagógica utilizando a aula de 

campo se mostrou extremamente rica, pois a quadra na qual o colégio está localizado apresenta 

realidades extremamente díspares. Enquanto a rua da entrada principal do colégio possui um 

asfalto novo, iluminação e é limpa, a área nos fundos do muro de trás abriga uma ocupação 

irregular na qual as casas são construídas por cima de um córrego, que foi canalizado pelos 

próprios moradores da região. Vários pontos polêmicos podem ser destacados na análise do 

produto final (mapa mental coletivo) pelos estudantes, como por exemplo, a representação de 

uso de drogas em uma esquina específica, a presença de resíduos sólidos, a presença do crime, 

entre outros. Essas são evidências de marginalização e segregação espacial que precisam ser 

levadas em conta quando se pensa a construção da imagem da escola para os estudantes, 

pois de acordo com Malanski e Kozel (2015), um lugar influencia na construção de 

identidades culturais. Evidencia-se a importância da percepção individual de cada aluno e da sua 

relação com o espaço escolar/lugares do entorno da escola para a construção do mapa coletivo, 

pois, de acordo com Santos (2007), cada indivíduo, ao construir uma Geografia, está 

“sistematizando um ou alguns dos aspectos fundamentais das suas diferentes maneiras de 

viver”. Conclui-se com esse trabalho a urgência do diálogo entre os saberes que os alunos já 

possuem com a condução do conhecimento especializado do professor de Geografia (SANTOS, 

2007), pois essa interação só tem a contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. 
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Este trabalho versa sobre algumas possibilidades de se pensar as geografias que o cinema pode 

suscitar. No caso da obra cinematográfica analisada, “O Banheiro do Papa”, há um conceito que 

a perpassa de forma mais acentuada, que é o conceito de fronteira. Pensamos que articular este 

conceito, com o que podemos agenciar no filme, atrelado a alguns pensamentos e leituras, pode 

ser fato muito enriquecedor.  Sabemos que a Geografia se estabelece como uma disciplina 

científica dentro de uma rigidez metodológica e conceitual que pode inibir a criatividade de 

pensar a diferença. Queremos refletir sobre a não necessidade do ensino de Geografia de 

adentrar neste ciclo recalcante, conservador, e permitir refletir sobre outras possibilidades de 

pensar o ensino da linguagem geográfica. Gostaríamos de contribuir na ampliação das análises 

de Geografia. Neste sentido de uma maneira ou de outra iremos falar sobre as fronteiras da 

nossa disciplina e como às vezes estas “demarcações” impedem da Geografia olhar para outras 

áreas do saber e captar as contribuições possíveis no diálogo. 

Aqui estamos buscando criar uma experiência que envolva ensino de Geografia e 

Cinema. Não queremos fazer do cinema, das criações que envolvem os recursos audiovisuais, 

formas de representação dos conceitos já dados pela Geografia. Queremos pensar o cinema 

como linguagem que permite dizer, fazer sentir outras coisas para além da linguagem 

geográfica, ou seja, como o cinema diz sobre os fenômenos que acontecem e que a Geografia 

ainda não pode dizer através da sua linguagem.  Quando nos utilizamos do cinema para suscitar 

pensamentos em Geografia, o fazemos como estratégia para potencializar que as geografias, 

possam ser apreendidas pela nossa “visão geográfica”. E neste sentido, quando somos forçados 

a uma situação não típica, sem os cacoetes comuns do linguajar da Geografia, agenciando as 

imagens cinematográficas, podemos fazer o pensamento pensar. Alguns autores, geógrafos ou 

não, serão colocados neste texto de forma a entender as concepções que giram em torno dos 

conceitos levantados, como ensino, Geografia, cinema, fronteira, etc. A análise do filme 

uruguaio O Banheiro do Papa (direção: César Charlone e Enrique Fernández; 97 minutos; 

produção: Uruguai, Brasil e França), vem como forma de dialogarmos com os elementos que 

perpassam o filme e que nos permitem pensar geograficamente as questões ali expostas. De 
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certa forma, a nossa opção pela análise fílmica também partilha da posição de abrir a Geografia 

para a análise das geografias contidas na arte, sabendo que o cinema articula (em suas formas e 

textos) uma série de elementos espaciais, muitas vezes negligenciados pelo pensamento mais 

tradicional da Geografia. A nossa proposta de aproximação entre ciência e arte se dá no diálogo 

com o filme “O Banheiro do Papa”. Pensamos que filme tem uma capacidade ímpar de dizer 

sobre as relações sociais e nos sensibilizar para algumas questões. No caso deste filme há uma 

relação entre os personagens onde o aspecto da fronteira Uruguai-Brasil é muito importante, 

“movimentando” a vida destes sujeitos. Este trabalho, longe de buscar modelos e fórmulas de 

como deve ser, tem o intuito de ser uma experimentação. Experimentar nas relações entre 

cinema e ensino e assim criar outras possibilidades de aula que potencialize a criação, devires, a 

diferença e a vida. Fazer da aula um espaço para o pensar, para a reflexão, para a criatividade. 

Aqui, na nossa proposta, o cinema pode ser pensado através das suas potências de pensar as 

geografias, e neste sentido este exercício, de análise fílmica, pode ser importante para 

pensarmos nossas as nossas aulas. 
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O presente trabalho faz parte da finalização da minha pesquisa de doutorado, que passou por um 

processo de qualificação recentemente (Maio/2017), e procura estabelecer uma conexão entre o 

que até então foi produzido e as sugestões das professoras que fizeram parte da banca 

examinadora nesse procedimento. Centraliza-se em obras imagéticas produzidas dentro de 

práticas educativas, e conta com a minha experiência como professora de Geografia da 

Educação Básica de uma escola da rede privada na cidade de Campinas – SP.  Trata-se de uma 

reflexão sobre as novas linguagens e imagens realizadas pelos alunos, a partir de propostas de 

experimentações que têm como principal objetivo ultrapassar as fronteiras do currículo habitual, 

descobrindo potências menores na educação. O foco da pesquisa está centralizado no conjunto 

de imagens utilizado pelos livros didáticos, e que se reproduz nas escolas e nos currículos que 

abordam a dicotomia entre campo e cidade. Buscou-se experimentar outras formas de se pensar 

o espaço, além da imagem figurativa construída, onde o rural e o urbano insistem em surgir 

como dois espaços independentes e divididos dentro das cidades. Ao deslocar essas imagens dos 

sentidos habituais dicotômicos para outras formas que vão além desse vínculo espacial, 

apostamos que elas assumem potências expressivas que levem esse modo de pensar o espaço 

para uma nova relação. Ao observar as minhas experiências como professora de Geografia, 

notei que as imagens e os textos aprisionam o pensamento espacial dos alunos; e esse foi um 

dos incômodos que me levaram a pensar e outras formas de lidar nas minhas práticas 

educativas. A proposta é a de pensar a Educação a partir de experimentações com imagens que 

possibilitem pensar o espaço rural/urbano de outra forma: sem ser a dicotomizada, 

possibilitando assim maior abertura de novos conhecimentos e práticas educativas a partir de 

potências menores.Uma das maiores preocupações desta pesquisa é a dos combates em relação 

às dicotomias apresentadas pela geografia escolar nos livros didáticos. A proposta é a de 
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reimaginar o espaço e suas classificações, através das experimentações, que contaram com as 

seguintes etapas: em um primeiro momento, os alunos escolheram as palavras que 

classificassem o que era rural e urbano a partir das suas concepções prévias. Logo após, tiveram 

contato com outros tipos de imagens que abordavam o tema, porém de forma mais artística e 

por fim, os alunos transformaram essas imagens em outras, com o desafio de que essas 

pudessem ser reclassificadas com outros nomes, a fim de que houvesse um deslocamento 

espacial e imaginativo acerca da dicotomia geográfica em que estavam paralisados 

anteriormente a essa experiência. Uma das sugestões na banca da qualificação foi a de que as 

experimentações realizadas fossem explicadas com mais detalhes. Sendo assim, a partir daqui 

descreverei como elas foram realizadas a partir do lugar (a escola) e o período em que ela foi 

feita.A localização da escola é um dado diferencial na pesquisa, pois determina uma das razões 

para a escolha do tema rural/urbano. Ela se encontra no distrito de Sousas, na cidade de 

Campinas – SP. Essa região é uma via municipal, onde características rurais e urbanas 

convivem juntas – inclusive na área adjacente à escola – que no momento da realização das 

experimentações (entre os meses de maio e junho de 2014), havia um pasto com gado bovino 

como vizinhos de lado. Na ocasião, especulava-se a venda para a formação de um condomínio 

fechado. A maioria dos alunos é moradora do mesmo bairro e/ou distrito e poucos ali 

conheciam a região central da cidade, conforme foi respondido em uma das perguntas realizadas 

nos momentos prévios das experimentações. O conhecimento dos alunos em sua grande maioria 

restringia-se aos espaços por ele frequentados, tais como: shopping, condomínios fechados, 

clubes recreativos, residências de familiares e casas noturnas do distrito. 

Pretende-se apresentar o produto final das imagens produzidas pelos alunos, a fim de 

compreender o efeito das experimentações realizadas. Pretende-se nesse encontro, uma nova 

conversa com o grupo a partir das mudanças estabelecidas do encontro com a banca 

examinadora até o presente momento.      

 

AS IMAGENS NO PERCURSO DE ESCOLARIZAÇÃO: OLHARES A PARTIR DO 
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O aprimoramento das tecnologias de mídia atuais fazem com que as imagens digitais 

influenciem largamente no processo cognitivo, que deixa de ser linear para tornar-se não-linear, 

baseado na interatividade. O sentido de verdade passa, mais do que nunca, a ser atribuído às 

imagens. Nessa perspectiva, tal apontamento (e suas implicações aos processos educacionais e 

aprendizagem) é observado entre os professores da Escola Estadual Vitor Meirelles de Ensino 

Médio Integral – na cidade de Campinas/ SP – dando origem à disciplina eletiva Linguagens 

Fotográficas, cuja proposta é trabalhar os vários contextos onde a imagem fotográfica está 

inserida e seus respectivos veículos de informação. Além da relevância do tema, os estudantes 

da escola apresentam alta defasagem na compreensão de linguagens não-verbais, segundo as 

constatações do corpo docente da escola. O geógrafo e pesquisador do tema Oliveira Jr. (2009) 

afirma que “para além de a imagem ser uma realidade em si mesma, ela nos faz mirar o mundo 

da maneira como ela o apresenta”. Nessa perspectiva, como colaboradora da disciplina eletiva 

Linguagens Fotográficas, a partir do PIBID – Subprojeto Geografia, propus destinar duas aulas 
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à construção colaborativa de um debate sobre o tema através de uma prática pedagógica de 

análise crítica das imagens apresentadas por um livro didático. A orientação fora que os alunos 

se dividissem em grupos de quatro para selecionar um capítulo do livro didático “Geografia 

sociedade e cotidiano: espaço mundial” (ALBUQUERQUE et al., 2013). Após a escolha do 

material, os estudantes receberam um roteiro pré-definido com questões que buscavam 

estimular uma análise crítica do conteúdo imagético e textual do capítulo. Anotando e 

quantificando os tipos de imagem encontradas (fotografias, mapas, croquis, desenhos, charges, 

gravuras, pinturas, quadrinhos, gráficos, etc.), os estudantes aguçaram o olhar sobre o material 

utilizado no cotidiano escolar. Na sequência, cada grupo iniciou uma discussão sobre o modo 

como a imagem expõe; explica; problematiza; destaca; esconde o tema do capítulo e as suas 

funções de embelezamento, memorização, espetacularização na diagramação do material 

didático. Os estudantes escreveram sobre as observações realizadas, tendo como objetivo 

apontar de quais maneiras as imagens configuram a constituição de uma cultura acerca da 

disciplina do tema trabalhado. A discussão efervesceu em indagações nesta etapa do roteiro com 

as questões: por que a população negra é majoritariamente exibida em naturalizada condição de 

miséria? Por que nos mapas econômicos dos países sul-americanos e africanos sempre estão 

destacadas somente a produção agrícola e pecuária, em detrimento da produção industrial, 

tecnológica e científica? Por que, quando se trata de Revolução Industrial, surgem em sua 

maioria homens trabalhando, apagando a presença feminina da história da industrialização 

mundial? Por que a África é apresentada predominantemente através de organizações sociais 

tribais, invisibilizando o processo de urbanização existente nos países do continente? A 

devolutiva questionadora por parte dos alunos despertou os olhares resignados e estimulou a 

construção da etapa posterior da prática, uma atividade estruturada com um novo arcabouço de 

imagens, oriundas de outras fontes que não o livro didático “Geografia sociedade e cotidiano: 

espaço mundial” (ALBUQUERQUE et. al., 2013). Imagens de cunho jornalístico; artístico; 

social, retiradas de acervos fotográficos encontrados na internet, contudo vinculadas aos temas 

discutidos na atividade anterior. Em seguida, ao contrário do habitual, trouxe imagens sobre o 

processo de favelização do Rio de Janeiro feitas por fotógrafas(os) residentes em comunidades 

cariocas. As produções traziam narrativas próprias de quem lá vive, revelando a dimensão 

cultural das favelas e desmistificando a falácia de que é um território “sem cultura”, como 

afirma o senso comum. Foi possível também ver, através das imagens fotográficas, a maneira 

como as mulheres conduzem com maestria uma bola na prática do futebol, tirando assim, o 

protagonismo masculino de foco e empoderando as mulheres presentes na sala de aula a 

permitir-se praticar um esporte. Cidades urbanizadas de países africanos também foram 

exibidas, causando surpresa e evidenciando a complexidade das organizações socioeconômicas 

e territoriais de um continente invisibilizado pela hegemonia dos mitos, lendas e discursos 

coloniais. A atividade fora bem avaliada pelos professores devido sua pertinência ao ambiente 

escolar, ao tema da disciplina eletiva e a predominante ausência da discussão de imagens no 

processo de aprendizagem. Os estudantes matriculados na disciplina expressaram interesse pela 

prática de analisar as imagens com novos olhares e a surpresa com seus resultados. A reflexão 

acerca das imagens utilizadas no decorrer da prática pedagógica despertou questionamentos. 

Num primeiro momento, sobre seus usos na obra didática, produto sempre carregado de 

sentidos discursivos, posicionamentos e ideologias. Num segundo momento, acerca dos 

estereótipos reforçados pelo senso comum, desconstruídos por produções fotográficas que não 

são usuais no processo de ensino-aprendizagem do ambiente escolar. 

Pensando no livro didático como uma ferramenta fundamental aos profissionais docentes e aos 

estudantes no vigente modelo escolar brasileiro, se faz necessário apropriar-se das imagens 
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trazidas pelo livro com intuito de tornar o ensino crítico e o aprendizado mais dinâmico. As 

imagens são sempre dotadas de intencionalidade: optar por trabalhar com determinado material, 

traz visibilidade a certas questões e inevitavelmente inúmeras outras possibilidades tornam-se 

invisibilizadas. Por fim, desenvolver e aplicar a prática, somando forças com os professores 

efetivos, proporcionou uma aproximação com o exercício da docência. Ouvir seus pareceres, 

críticas e elogios foi muito enriquecedor.  
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Os textos visuais/imagens podem contribuir significativamente com o ensino de Geografia e 

com a compreensão do espaço geográfico na medida em que permitem discutir as categorias de 

análise desta ciência (espaço geográfico, lugar, paisagem, região e território) a partir de um 

olhar multimodal. Assim, é evidente a necessidade de entender as imagens, cada vez mais 

abundantes e diversas, no contexto da Geografia, compreendendo que elas dão visibilidade a 

determinados aspectos da realidade formando informações reais, mas não necessariamente 

verdadeiras como aponta Gomes (2013). Partindo dessas premissas o presente trabalho foi 

pensado e organizado como uma Oficina Pedagógica ofertada na programação do XVI 

Seminário Internacional em Letras, I Simpósio Internacional de Ensino de Humanidades e 

Linguagens e VII Seminário Interdisciplinar do PIBID, do Centro Universitário Franciscano. O 

público alvo do evento eram profissionais e alunos de Letras, História, Filosofia, Pedagogia, 

Geografia, Comunicação, Direito, Psicologia e áreas afins. As Oficinas foram ofertadas no turno 

da tarde do dia 22 de agosto de 2017 e 1 hora e 30 minutos de duração. Dessa maneira, a 

Oficina Multimodalidade no Ensino de Geografia, aqui destacada, visou discutir a compreensão 

de textos visuais/imagens no ensino de Geografia sob um enfoque multimodal e baseada na 

Gramática do Designe Visual (GDV), proposta por Krees e Van Leuween (2006) e adaptada ao 

contexto geográfico. Participaram da Oficina 18 pessoas. Dessas 43% eram mulheres e 57% 

homens; Quanto à formação (concluída e em andamento), 11% eram Psicológicos; 11% 

Pedagogos; 11% Professores de História; 50% Professores de Letras; e 17% Professores de 

Geografia. As idades dos participantes variavam de 19 a 58 anos, sendo que 11% possuem até 

19 anos; 66% de 20 a 30 anos; e 23% mais de 30 anos. Portanto, evidencia-se que o público 

envolvido for bastante eclético, frente à formação e à idade. 

Como delineamento metodológico da Oficina, primeiramente, apresentou-se teoricamente a 

proposta de análise das imagens a nível ideacional, interacional e composicional, conforme 

propõem Krees e Van Leuween (2006), exemplificando-as com imagens retiradas do site da 

instituição promotora do evento. Após, realizou-se a análise de textos visuais previamente 

selecionados em livros didáticos aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 

como exercício da metodologia, bem como foram elaborados textos visuais coletivos (desenhos 

de livre escolha dos participantes). Por fim, foi aplicada a proposta de Krees e Van Leuween 
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(2006) nos textos visuais elaborados e os participantes responderam um questionário avaliando 

a Oficina, conforme destacado na figura 1. 

 
Figura 1: Mosaico de momentos da Oficina: a) Organizadores da 

Oficina; b) Exposição teórica; c) Participantes criando seus textos 

visuais/imagens; e d) Exemplo de imagem produzida e analisada 

durante a oficina. 

 

Com relação à avaliação da oficina questionaram-se os participantes sobre aspectos como a 

compreensão do uso da GDV: 50% compreendeu como utilizá-la, e os demais 50% em parte. 

Considerando que a GDV é bastante complexa e que os participantes não a conheciam, o 

resultado é satisfatório. Avaliou-se também se as imagens utilizadas colaboraram com esse 

entendimento, todos colocaram que “sim”. Acerca da utilização da GDV em sala de aula na 

Educação Básica, os participantes destacaram que colabora com a leitura de textos 

visuais/imagens (88%) ou colabora em parte (12%). Já sobre o tempo da Oficina 50% julgou 

adequado e 50% considerou pouco. Essa também foi à recomendação na questão aberta sobre 

sugestões: “ampliar o tempo da Oficina empreendida”. Com relação a clareza das explicações e 

discussões 5% considerou que foram parcialmente claras e os demais 95% que foram suficientes 

para o entendimento do uso da GDV no ensino. Com relação a maior contribuição da Oficina para 

a prática profissional dos participantes as respostas convergiram para o fato de que a mesma 

auxilia a discussão de imagens nas disciplinas de Geografia, História e Língua Portuguesa, bem 

como para a identificação da ideologia por traz de anúncios publicitários. Portanto, acredita-se 

que a Oficina tenha motivado os participantes a refletirem sobre o uso de imagens/textos visuais 

no ensino de Geografia e áreas a fins, bem como para que percebessem o caráter multimodal 

presente nos textos visuais tanto de livros didáticos de Geografia como nos produzidos pelos 

participantes da oficina. 
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Este trabalho pretende analisar o perigo da utilização de imagens emblemáticas no planejamento 

urbano de Blumenau/SC – Brasil. O principal argumento deste trabalho é que, com a utilização 

dessas imagens no planejamento urbano ao longo dos últimos anos, que vão materializar-se nos 

processos de renovação urbana, especialmente na área central da cidade, corre-se o risco de 

deformação ou de desaparecimento da paisagem socialmente construída, ocasionando assim, 

perda irreversível à cidade contemporânea e as futuras gerações. Essas renovações urbanas 

tendem a ser cada vez mais intensas, substituindo assim, antigas construções inseridas em 

determinados conjuntos urbanos por edifícios cada vez mais altos e estandardizados, fora de um 

contexto, seguindo simplesmente à lógica do mercado (HARVEY, 1998). As cidades brasileiras 

conhecem rápidos processos substitutivos, decorrentes da fraqueza da legislação urbanística que 

permite uma acelerada dinâmica do capital imobiliário, que transformam o tempo numa variável 

determinante para a manutenção da paisagem e da memória urbana dessas cidades. A principal 

relevância do trabalho é discutir sobre a introdução dessas imagens nas políticas públicas de 

planejamento urbano, que não deveriam ser somente estéticas, mas sobretudo social. A 

pluralidade só se torna possível respeitando as semelhanças e diferenças, mas a singularidade só 

existe dentro de um contexto de relações sociais determinadas (ARENDT, 1993), porque o 

indivíduo precisa se reconhecer socialmente. Só será possível ousar planejar a construção de um 

futuro comum quando os diferentes grupos da sociedade procurarem estabelecer a construção de 

uma identidade comum, baseado nessas referências sociais e urbanas, ou seja, encarar os 

desafios da sociedade contemporânea e não tratar a cidade como uma mercadoria para consumo. 

Essas imagens emblemáticas se introduziram no planejamento urbano, de forma distinta, nos 

diferentes períodos. É a partir desses diferentes níveis de ameaça que ocorreram, nos diferentes 

períodos, em nossa área de estudo, que vamos delimitar o recorte temporal. Em 1950 temos uma 

primeira tentativa modesta, com o modernismo se sobrepondo ao conjunto urbano com a 

substituição de alguns bens históricos por elementos emblemáticos modernos, que representam 

“a imagem da modernidade”. A partir da década de 1970 temos a construção de um cenário 

urbano temático pautado na reinvenção de uma germanidade através imagens emblemáticas 

extemporâneas, que representam “a imagem da germanidade”. Atualmente, a maior ameaça é a 

tentativa do próprio poder público em tentar vender a cidade como uma imagem para atrair 

investidores e as políticas públicas que legitimam isso através do Plano Diretor, com a cópia de 

imagens emblemáticas que poderiam estar em qualquer outra cidade do mundo e que 

representam “a imagem da cidade global”. O processo de formação da paisagem do conjunto 

urbano atual na área central de Blumenau e as diversas relações deste com a sociedade e seus 

elementos emblemáticos, como os espaços, o rio e a topografia, demonstram o valor patrimonial 

dessas relações historicamente construídas. A partir da compreensão da importância dessa 

paisagem, numa visão mais ampla de conjunto de cidade, o trabalho pretende discutir o risco e a 

ameaça que as imagens emblemáticas representam para o futuro da área de estudo. Esse 

contínuo processo de investimento econômico e discursivo, baseado na construção imagética da 

cidade como mercadoria, principalmente a partir da década de 1970, através de alguns 

elementos emblemáticos que acabou transformando boa parte da paisagem urbana da área 

central num cenário temático, carregada de simulacros para atrair turistas, demonstra a falta de 

valorização do patrimônio genuíno e a falta de consideração pelo cidadão local em detrimento 

de uma cidade cenográfica construída para o turista eventual. Temos neste caso um claro desvio 

de prioridade com relação aos investimentos públicos, que ao invés de valorizarem os espaços 

públicos e dar valor de uso à esses espaços destinados à população local, acabam por concentrar 

investimentos em locais privados ou semi privados, destinados prioritariamente para os turistas, 



26 

 

esvaziando dessa forma, os espaços mais nobres da cidade. Ao desqualificar, abandonar e 

esvaziar esses espaços, o poder público repassa suas obrigações para o poder privado e legitima 

um discurso muito aferido pelos blumenauenses de que somente o poder privado pode gerir e 

qualificar os espaços da cidade. E é nesta relação obscura entre os agentes públicos e os 

privados que as políticas públicas se tornam uma ameaça cada vez mais presente para a 

paisagem e a história da cidade. Essas políticas públicas tratam da espetacularização urbana, da 

mercantilização dos espaços e da própria paisagem da cidade (DEBORD, 1997). A globalização 

vai impondo incessantemente a necessidade de substituição das cidades “antigas” pelas novas 

cidades “globais”, sem se preocupar com a história do lugar, substituindo conjuntos urbanos 

adaptados ao sítio físico e apropriados culturalmente pelo meio, por um acumulado de não 

lugares (AUGE, 1994). Essas apropriações culturais dos meios significa que diversos processos 

históricos marcaram a paisagem, revelando assim o sentido sociocultural e educativo da própria 

geografia. Logo, valorização da paisagem como elemento cultural serve também para 

democratizar esse patrimônio, que não deve ser apenas estético ou de aparência (SANTOS, 

1982; 1985), mas que deve contemplar os ambientes que marcam a vida cotidiana das pessoas. 

Atualmente, a introdução de novas imagens emblemáticas no planejamento urbano, associadas 

às cidades globais, pode afetar diretamente a paisagem histórica e culturalmente construída, pois 

estas vão se impor nos espaços mais significativos, - e ainda por cima públicos (Centro 

Histórico, Prainha e Mirante do Morro do Aipim) - e com caráter referencial para a cidade. 

Como consequência dessa política da criação de imagens para tentar vender a cidade e atrair 

investidores, surgem também os projetos como imagens, desconexos da realidade local, em 

locais inapropriados e sem consideração pelo patrimônio e pela paisagem historicamente 

constituídos.  
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O Ensino de Geografia tem como desafio proporcionar aos alunos a capacidade de leituras de 

mundo, fazendo relações destes processos com o seu cotidiano para perceberem-se participantes 

das transformações do espaço. É importante que durante as aulas de geografia possamos 

apresentar aos alunos diferentes formas de experimentar o mundo, sejam elas com filmes, 

imagens, músicas ou poesias, assim construindo diferentes possibilidades de linguagens para 

construir conhecimento de modo que não se prendam apenas aos instrumentos convencionais 

(livros didáticos). Como parte da nossa formação acadêmica em Geografia-Licenciatura 

iniciamos no primeiro semestre de 2017, na sétima fase, a disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado III, que tem como objetivo a formação de um educador e pesquisador em 

geografia em campo. Nosso campo de pesquisa e de atuação aconteceu no Instituto Estadual de 

Educação (I.E.E.), em Florianópolis - Santa Catarina. As atividades de observação e oficina 

foram realizadas com a turma 252 nas aulas de Geografia da professora Solange, regente da 

turma. Para trabalhar os conteúdos relacionados à globalização tentamos nos aproximar da 

realidade dos alunos, desenvolvendo uma oficina que utilizou como tema gerador os celulares 

smartphones, e as redes sociais (ferramentas que são massivamente utilizadas pelos jovens 

durante seu dia a dia). Com o celular como foco da conversa tentamos utilizar diferentes 
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linguagens dentro da oficina, como o áudio visual (para apresentar o episódio intitulado 

“Nosedive” da série “Black Mirror” da  Netflix). Nesse episódio é retratado um futuro não tão 

distante, onde a tecnologia é parte fundamental na convivência dentro do meio social, se 

baseando em avaliações feitas constantemente através das redes sociais, sendo que quanto 

melhor sua pontuação, mais alto você vai estar na “escala social”. Como trabalho final desta 

intervenção nós propomos uma atividade de pesquisa, a partir de marcas conhecidas 

mundialmente que fabricam celulares, para que os alunos conseguissem relacionar os conceitos 

de globalização abordados juntamente com essas tecnologias. O produto principal dessas 

oficinas foi à confecção de fanzines para reproduzir os conhecimentos gerados em sala. Como 

conceito norteador da nossa intervenção utilizamos a abordagem de Milton Santos (2001) em 

sua obra "Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal",  onde o 

autor analisa o fenômeno criticando a existência de um único mundo globalizado, descrevendo a 

existência de pelo menos três mundos: O mundo globalizado visto como fábula, que é aquele 

que se apresenta como verdade, o “mundo tal como nos fazem crer”; O mundo globalizado visto 

como perversidade, que é o “mundo como é”, com suas mazelas resultadas do sistema 

capitalista, gerando comportamentos competitivos, fome, desemprego, pobreza e todas as 

mazelas da desigualdade social causadas pela valorização de grupos sociais hegemônicos; O 

terceiro mundo descrito pelo autor seria uma possiblidade, o mundo como ele pode ser, uma 

"outra Globalização". Como tratamos dos conceitos de globalização e fluxos de informação, 

buscamos em sala de aula, utilizar outra forma de se vincular a informação, pois hoje em dia a 

globalização é muito ligada à imagem. Nesse sentido, além de abordar os conceitos de 

globalização propomos na atividade de pesquisa a confecção de fanzines. A intenção foi de 

propor essa confecção enquanto uma ferramenta pedagógica alternativa se comparada aos 

padrões de materiais didáticos tradicionais, principalmente ao livro didático, onde suas imagens 

se repetem e são meramente ilustrativas, sem nenhum tipo de informação. Optamos pelos 

fanzines justamente por ser uma forma diferente de se vincular informação, elaborada e 

reproduzida de maneira artesanal e que tem como características básicas a liberdade de 

expressão, de temas diferenciados, formatos variados, e a utilização de imagens de revistas e 

jornais de forma a dar outro sentido a essas que eram apenas comerciais e vinculadas as grandes 

mídias. Utilizar essa ferramenta como alternativa de produção de imagens em sala de aula vem 

ao encontro dos conceitos de uma outra globalização proposta por Milton Santos. A 

globalização como fábula e perversidade, que trata da monopolização mundial dos fluxos de 

informação, que chega a influenciar até mesmo na padronização de imagens vinculadas nos 

livros didáticos, que muitas vezes são os únicos livros que os alunos de escola pública têm 

acesso. Possibilitar que os alunos produzam a informação através da confecção do fanzine, é 

também propor outra forma de vincular o conhecimento, seguindo na linha de uma outra 

possibilidade de mundo e de globalização, que respeita e valoriza a sociodiversidade e 

individualidades que foi proposta por Milton Santos. 
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A leitura de paisagens é uma das práticas recorrentes no ensino de Geografia para a 

compreensão dos lugares. Andreotti (2012) conceitua paisagem a partir da ética e da estética do 

lugar, sendo a ética composta pela concepção de mundo da comunidade, seu modo de pensar e 

viver, suas crenças, símbolos e valores que, com o passar do tempo, torna-se estética. Nesse 

sentido, a leitura de imagens pode contribuir para uma melhor compreensão dos lugares, dentro 

da sua complexidade ética e estética. As imagens são frequentemente utilizadas por professores 

nas aulas de Geografia como ferramentas para aproximar os alunos de contextos específicos ou, 

ainda, como uma forma de exemplificar e complementar o conteúdo ministrado. Para que as 

imagens funcionem de forma eficiente, porém, é importante que sejam aplicados alguns 

métodos para as leituras dessas que, frequentemente, são pinturas históricas, alegorias, 

fotografias e, algumas vezes, trabalhos de arte contemporânea como grafites, por exemplo. A 

proposta deste trabalho está no processo de leitura dessas imagens, buscando em três teóricos 

das Artes Visuais – Susan Woodford, Robert Cumming e Carol Strickland – modos de se ver e 

interpretar representações. Os autores utilizados nesta proposta fazem uso de algumas das obras 

mais importantes da história da arte para o emprego dos seus métodos, porém, estes métodos 

podem ser aplicados sobre qualquer tipo de representação, o que facilita sua utilização por 

professores de Geografia. A autora Susan Woodford considera como elementos importantes 

para a leitura de imagens: a finalidade da obra, o ambiente cultural em que o trabalho foi 

concebido, sua representação naturalista e composição. Para Woodford (1983) esses elementos 

são capazes de proporcionar ao observador um olhar ativo e discernidor sobre a obra de arte. 

Robert Cumming, por sua vez, está mais ligado às representações naturalistas, por isso, a 

utilização de sua metodologia pode se dar de maneira mais eficiente quando são usadas imagens 

históricas. O autor comenta: “muitas obras usam extensamente uma linguagem de simbolismo e 

alegoria que na época [sic] em que foram concebidas, eram compreendidas tanto pelos artistas 

como pelo público” (CUMMING, 1996) e que, por esse motivo, compreender os símbolos 

presentes no trabalho, ajuda o público a se familiarizar com a sociedade a qual o artista 

pertencia e ter uma melhor compreensão dos processos históricos. Um dos elementos trazidos 

por Cumming é o da interpretação pessoal. Para ele, o leitor precisa levar em conta suas 

experiências pessoais, pois estas formam um olhar crítico, carregado de dimensão espiritual, 

projetando à imagem, um significado afetivo. Carol Strickland (1999), por fim, utiliza cinco 

elementos para fazer a leitura de uma imagem: a composição, o movimento, a unidade, a cor e 

contrastes e o clima. Neste caso, cada elemento que compõem a imagem, traz uma dimensão 

particular. Strickland volta, ainda, sua atenção para o sentimento revelado pela representação. 

Diante disso, não são necessárias análises formais dos elementos das imagens, pois esses são 

considerados em perspectiva pessoal, de singularidade e especificidade.Assim, recomenda-se o 

uso de pelo menos três elementos dos autores, sendo eles: contexto cultural em que a imagem 

foi produzida, finalidade da obra e interpretação pessoal, sendo o último uma soma das 

propostas de Cumming e Strickland.  Na leitura de um muro com grafite em um centro urbano, 

por exemplo, levando-se em consideração os métodos propostos, podem ser expostos alguns 
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elementos. O primeiro diz respeito ao contexto em que o trabalho foi produzido, onde os 

grafites têm se tornado valorizados como arte, o que faz com que cada vez mais estejam nas 

ruas recebendo aprovação do público. Sobre sua finalidade, pode-se considerar a hipótese de 

que sua presença é uma tentativa de deixar a cidade visualmente mais agradável, seja como uma 

proposta dos artistas individualmente ou em conjunto com alguma instituição, principalmente se 

for levado em consideração o contexto, anteriormente comentado. Por fim, sobre a interpretação 

pessoal, o professor tem a possibilidade de retirar da imagem uma série de elementos através 

das experiências pessoais dos alunos, criando o desenvolvimento de uma educação por meio de 

elementos estéticos, que produz uma aproximação do aluno com o lugar habitado. Com base 

nestes três elementos dos autores aqui expostos, pode-se dar conta de tornar vísivel a opacidade 

da imagem escolhida, isto é, de trazer a tona questões importantes referentes à imagem 

trabalhada, mas que não podem ser percebidas de imediato, sem uma análise que passe por esse 

processo metodológico. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de análise de 

imagens presentes no espaço urbano de Curitiba, sendo um painel do artista Poty Lazarotto, 

grafites e outras intervenções urbanas que contenham registro visual. Tal proposta possibilita a 

ampliação da compreensão dos lugares, sobretudo na leitura das paisagens, seja nas marcas da 

cultura dominante ou das culturas alternativas (residuais, emergentes e excluídas) propostas por 

Cosgrove (2004), o que se apresenta como uma importante ferramenta para o ensino de 

Geografia, que tem como foco levar o aluno a uma compreensão maior do espaço geográfico. 
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Em uma apropriação poética da cidade como suporte e/ou campo ampliado de/para trocas 

culturais e experimentações estéticas, problematiza-se as relações entre corpo e espaço urbano 

por meio de oficinas de criação que utilizam como ferramenta o hibridismo entre dança e 

cinema. Considerando que o lugar é a condição geral de nosso estar juntos (MASSEY; 2009: 

p.220), aciona-se uma moradia ocupacional localizada na região central da cidade de São Paulo 

– Ocupação Hotel Cambridge – para o exercício estético, convidando as crianças e os 
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adolescentes para as experimentações envolvendo corpo e cidade. O local em questão foi 

escolhido por acolher uma pluralidade de estórias em processo, em diferentes configurações e 

articulações dentro das mais amplas geometrias do poder do espaço (MASSEY, 2009: p.190). 

Todavia, almeja-se impulsionar os processos criativos através da vivência na cidade, que pode 

ser classificada como uma constelação de trajetórias (MASSEY, 2009: p. 221). Partindo do 

pressuposto de que corpo e espaço urbano estão co-implicados no processo de formulação de 

vida pública, a cidade é acionada como campo de investigação e criação de performances, que 

tem como intuito provocar fissuras nas previsibilidades citadinas que configuram os modos de 

habitar dos envolvidos no processo, inclusive o próprio pesquisador, provocando devires outros: 

poéticas do corpo que se abrem para dramaturgias do espaço.  Interessa-se saber que tipos de 

exterioridade estão afetando o corpo no centro da cidade, no âmbito pessoal e grupal, o que 

toma o lugar em seu sentido político. Para tal, como estratégia metodológica e artística, a 

cartografia é selecionada, na elaboração de imagens através da produção de videocartografias. 

Mais do que se apropriar do conceito de cartografia, contudo, intenta fazê-la funcionar por meio 

da criação de outro conceito, a videocartografia, como estratégia operacional. Trata-se de uma 

possibilidade de apreensão da cidade pelos recursos audiovisuais, como câmera filmadora. A 

videocartografia se apresenta como agenciamento
5
, em conexão com outros agenciamentos, 

propondo a produção de imagens a partir de dinâmicas que relacionam corpo e cidade, na 

produção de performances a um só tempo corporais e cinematográficas.  Aqui, o cinema investe 

na potência da imagem como produtora de sentidos. As práticas corporais, como a dança 

contemporânea, também são utilizadas como recurso para a criação através de práticas semanais 

ocorridas na moradia ocupacional desde março de 2017.  Através da dança, prepara-se o corpo 

para o movimento, abrindo canais perceptivos para a vivência na cidade e convivência com o 
outro. Salienta-se, portanto, que para além de uma técnica de aperfeiçoamento 

profissional e/ou artístico, o enfoque está nas experimentações vividas pelo corpo e sua 

relação com a cidade. Além do mais, acredita-se que a participação sinestésica, corporal 

e vivencial, quando aplicada no cotidiano, é também política, social e ética. “De quem é 

o meu espaço?”, pois, trata-se da problematização de um corpo que se experimenta na 

cidade. Porém, para além de enfocar a questão no pronome possessivo, que arrasta a 

atenção para o campo do sujeito, foca-se no substantivo espaço, que remete ao que é 

exterior ao próprio sujeito, abrangendo a dimensão do fora. Para além de qualquer oposição 

conceitual, trata-se de superar dicotomias, seja referente as dualidades que envolvem o que é 

exterior ou interior como também daquela estabelecida entre tempo e espaço. O que se almeja, 

entrementes, é a consideração do caráter relacional que opera em uma subjetividade espacial. Se 

o sujeito, aqui, é convidado a se posicionar, isso se deve a credibilidade a uma voz que 

experimenta a existência mais do que ao encontro de uma identidade já constituída. A noção de 

subjetividade, nesta ocasião, não se relaciona a projeções de um interior-conceitual 

introspectivo, mas, antes, uma subjetividade que seja também espacial, olhando abertamente 

em suas perspectivas e na consciência de sua própria constituição relacional (MASSEY, 2009: 

p.124). Nesta propositiva, portanto, almeja-se pelo espaço como a esfera de possibilidade da 

existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como a esfera na qual 

distintas trajetórias coexistem; como a esfera, portanto, da coexistência da heterogeneidade. 

(MASSEY, 2009: p.29). De acordo com Massey conceituar o espaço como aberto, múltiplo e 

relacional, não acabado e sempre em devir, é um pré-requisito para que a história seja aberta 

e, assim, um pré-requisito, também, para a possibilidade da política (MASSEY, 2009: p.95). 

Nesse entrelaçar de histórias, a política é produzida coletivamente, por meio das relações de 

envolvimento mútuo. Assim, o político se coloca como experiência de compartilhamento 

através de práticas de coetaneidade. O fato de o sujeito estar no mundo por meio de seu corpo, 

com seu corpo, gera nele um sentido de presença que o leva a experiência relacional. O corpo é 

o lugar de incidência de inúmeras correlações de força, contudo, deve-se abrir espaço para que 

seja percebido como lugar de encontro com o outro, com o mundo, com a diferença, liberando 

                                                             
5
 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 1995. Volume 1. 

Para os autores um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda 
necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões. p. 17. 
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novos modos de vida que produzem novas ligações e conexões no todo que o constitui. Afinal, 

no presente espacial, o que somos é realmente o que fazemos (MASSEY, 2009: p.274) e o que 

fazemos é reverberação das forças espaciais – trajetórias coetâneas, estórias-até-agora – que 

atravessam nossos corpos. Assim, o foco está nas experimentações do corpo, na sua força de 

invenção. O pleno reconhecimento da contemporaneidade implica uma espacialidade que é a 

multiplicidade de estórias-até-agora (MASSEY, 2009: p.267). Considera-se, as 

processualidades corporais pertinentes ao próprio movimento da vida, como possibilidade de 

ruptura a qualquer padronização generalizada do sujeito, como campo de força viva com a qual 

é possível criar nossos espaços existenciais e os contornos cambiantes de nossa subjetividade 
espacializada. 
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A escrita visa discutir o cinema brasileiro a partir do olhar para vlogs que discutam o tema da 

sétima arte, na procura por discursos que capturam os sujeitos e que, identificados, 

proporcionem complexificar o que temos como possibilidades para o ensino de Geografia 

relacionado a este tema. Importa trazer à tona a abordagem, devido à legislação recente, Lei 

13.006/2014, que procura incentivar a exibição da produção nacional nas escolas. Justifica-se 

pela reflexão necessária sobre quais Geografias podemos encontrar a partir da inserção de 

repertórios que envolvam o cinema nacional na sala de aula. A metodologia almeja tanto 

questionar e examinar as potencialidades do cinema como linguagem cultural que participa dos 

discursos que os sujeitos presentes na escola estão envolvidos, a partir de tema específico para 

montagem de um repertório,  quanto mapear os discursos que envolvem a produção nacional 

nos vídeos comentados pelos vlogueiros. Estes conhecidos por youtubers, apresentam vídeos 

periódicos hospedados na plataforma Youtube o que facilita o acesso às atualizações como fonte 

de pesquisa. O entrecruzamento entre a produção nacional de filmes, os comentários dos 

youtubers presentes nos vídeos e os estudantes considerados como jovens que estão inseridos na 

cibercultura, justificam o olhar que transpassa as reflexões  que pretendem ser explicitadas 

através da escrita. O referencial adotado pretende emergir uma reflexão sobre como a 

perspectiva foucaultiana pode auxiliar a entender as novas mídias como meios de comunicação 

que estão permeadas por discursos que se mesclam com mídias como o cinema e que envolvem 

os sujeitos escolares. Estes discursos podem ser complexificados no ambiente escolar, em 

especial pela pesquisa no ensino de Geografia que não se dissocia de uma Geografia escolar que 

anseia por mostrar as linhas que na prática de sala de aula a atravessam, justificando o que os 

referenciais contemporâneos anunciam há algum tempo. A educação geográfica pode  
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considerar que no currículo também estão as práticas pedagógicas que considerem estes temas, 

as quais perpassam por diferenciadas metodologias de ensinar e aprender, subsidiadas pela 

profusão de recursos que as mídias nos oferecem diariamente. Isso nos permite pensar formas 

de estranhamento do ensino e aprendizagem geográficos a partir das significações que os alunos 

atribuem às linguagens contemporâneas, já que, cada vez mais, estas são parte substancial das 

suas múltiplas identificações e, também, das culturas juvenis. A possível identificação com os 

jovens youtubers os torna referências de comportamento, que contribuem com suas 

subjetividades, contribuindo seus modos de ser e de agir presentes na sala de aula 

cotidianamente. A partir deste reconhecimento, podemos pensar em como articular o cinema 

nacional, as aulas de Geografia, a nossa responsabilidade docente e as demandas dos jovens 

estudantes.   
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As produções artísticas nos parecem tão distantes quando observadas de dentro dos blocos de 

prédios acadêmicos. Dentro da sala da ciência a preocupação é outra. Estar ao lado das 

verdades, comprovar, certificar. Blocos da verdade, de um lado, a vida que pulsa, do outro. 

Enquanto professora de geografia, não há conhecimento passível de verificação na 

efervescência escolar. Notas que se explodem, cadernetas que se apagam, rasuras infinitas. 

Existe a produção da diferença insaciavelmente sensível, a alteridade e a criação como fulgores 

luminosos. A leitura e produção do/pelo espaço e do/pelo mundo, imanentes à educação pelas 

imagens indica possibilidades de criação no pensamento geográfico, “produzindo geografias 

menores: estas são como ilhas no entorno do continente da geografia maior, são potências de 

expansão desse continente, são também as primeiras aproximações desse continente para quem 

vem do oceano livre e flutuante do pensamento...” (OLIVEIRA JR., 2009, p. 19). Pelo cinema 

de Jean-Luc Godard, pela arte, pela literatura, vemos uma energia abundante que nos deixa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm
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aprender junto a ele, com ele, filmando com Godard. É nessa relação que se encontra a potência 

da aprendizagem que escapa aos moldes didáticos, programados para formar, fixar. Com 

Godard, vem a possibilidade de invenção de mundos, de maneiras, jeitos, vontades, que atiçam 

o pensamento a (per)correr suas bordas, inundando-nos com imagens, percepções, afecções. 

Godard age pelo corte, opera pelas fissuras, que permite interromper com esquemas sensórios-

motores para ativar o agenciamento de imagens ótico-sonoras, (DELEUZE, 2007). Godard nos 

ensina, sem querer ensinar, a mergulhar nos sons e imagens, para guardar, (re)colher e 

(re)aprender sobre o mundo da vida, o mundo da escola. Pelo cinema de Godard, é possível 

perceber uma miríade de contribuições possíveis que deslocam a questão do aprender-ensinar, 

que obliteram os moldes e currículos normalizantes e abrem espaços de criação e de vida. O 

encontro mais pungente foi com o filme "O Demônio das Onze Horas” (1965), ainda em 2011, 

já no fim do ensino médio. Ao adentrar a licenciatura em Geografia, outras inquietações se 

delinearam, dessa vez pelos encontros do Grupo de Pesquisa Linguagens Geográficas (GLPG). 

As atividades e leituras do grupo abriam novos propósitos, com objetivos de experimentar 

outros sentidos dos conceitos estruturadores da linguagem científica da Geografia, tensionando 

encontros com as linguagens artísticas, neste caso a linguagem cinematográfica. O trabalho final 

da graduação teve como objetivo abordar e discutir o cinema de Godard não como ilustração de 

conceitos, de modo a "representá-los" no filme, mas ver-viver sua obra em sua extensiva 

intensidade, enquanto produção de sentido do espaço percebido e vivenciado. Agora no curso de 

mestrado, novos desafios prático-teóricos se desenham. O cinema de Godard desvairou corpo e 

pensamento, moveu novas indagações, pulsou na produção da vida, dentro e fora das linhas 

científicas. Novos encontros continuam a nos provocar, dessa vez pelo Grupo de Pesquisa 

(Geo)grafias, Linguagens e Percursos Educativos (GLPE), ligado à Rede de Pesquisa 

"Geografias, Imagens e Educação". É por aí que caminhamos, por entre as margens de 

possibilidade de que todo conhecimento, seja filosófico, científico, artístico ou cotidiano, traz 

consigo a expressão de referenciais que tentam dar sentido interpretativo de como nos 

orientamos e nos localizamos o mundo. Buscar encontros entre a linguagem geográfica e a 

cinematográfica, numa tentativa de deslocar as concepções e categorias dessa ciência para dar 

sentido a algum fenômeno que nos afetou, que nos permitiu pensar e nos colocar em 

movimento, seja na produção científica, na experimentação artística ou na sala de aula. 

Portanto, nesse trabalho, temos a intenção de tecer reflexões sobre como a referida película do 

diretor francês nos incita a pensar outras perspectivas dos sentidos geográficos, de modo a 

subverter a dimensão dos conceitos da linguagem científica, exercitando a fruição sonoro-

imagética a partir do cinema. Eis que se esboça um desafio necessário-vital, de como podemos 

traçar linhas diagramáticas desse encontro para uma educação porvir, para um plano de ensino 

que rasure o sentido de escola como disciplinadora de corpos e mentes e que busca criar 

pensamentos espaciais em sala de aula por meio e com o cinema.  
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Apesar dos videogames estarem presentes na vida cotidiana contemporânea, movimentando 92 

bilhões de dólares no mercado do entretenimento em 2016 superando a indústria do cinema e da 
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música combinadas (62 e 18 bilhões de dólares respectivamente) (TAYLOR, 2017), os estudos 

em Geografia Cultural que se debruçam sobre esta temática ainda são escassos e muito diversos. 

DRUMMOND e FIORAVANTE (2013, p.5-7) resgatam sistematização de pesquisas sobre 

videogames na Geografia de ASH, GALLACHER (2011) que as agrupa em 3 perspectivas 

semelhantes: a geografia nos videogames, referente às formas geográficas representadas nos 

videogames, como a semelhança do mundo virtual de Grand Theft Auto: San Andreas com 

cidades reais apontados por ALVARENGA (2007); a geografia dos videogames, contemplando 

temas como a produção e consumo de jogos bem como outras questões relacionadas à esta fatia 

da indústria do entretenimento; e por fim videogames como prática cultural geográfica, que 

exploram as práticas utilizadas pelos jogadores na experiência do jogar, bem como o 

aprofundamento da relação fenomenológica dos usuários com as imagens, ou seja, a experiência 

com mundos virtuais. O presente trabalho se aproxima desta última perspectiva, onde exploro 

através de elementos do game design como a experiência do usuário é modulada pelas imagens 

do videogame, e como o entendimento desta interface jogador-jogo contribui para a educação 

em Geografia. No segundo capítulo de Ensaio sobre o Homem, Ernst Cassirer desenvolve a 

ideia do homem como animal simbólico a partir do vitalismo do biólogo Jakob Johanness von 

Uexküll, colega da Universidade de Hamburgo, que postulava a vida como realidade suprema e 

dependente de si mesma. Isto é, cada organismo tem um mundo só seu porque tem uma 

experiência só sua. Cassirer utiliza de Uexküll ao falar de sistema receptor (Merknetz) e sistema 

efetuador (Wirknetz) que formam um círculo funcional (CASSIRER, 1994); e aponta também 

para o mundo interno (Innerwelt) e mundo externo (Umwelt) onde cada espécie tem sua 

maneira específica de interação que passa por esta interface. Para Cassirer, humanos vivem no 

seu próprio Umwelt, mas ao mesmo tempo, graças às suas capacidades semióticas, eles 

adquirem uma certa liberdade a partir de seu Umwelt. (VAN HEUSDEN, 2001, p.286) Esta 

última perspectiva é especialmente interessante pois se trata da “fronteira” entre os processos 

físicos, químicos, biológicos com aqueles puramente simbólicos. (VIEIRA, 2006) Nöth ainda 

considera o “Umwelt” o modo como o ambiente é projetado na mente do organismo e se torna o 

escopo possível de interação operacional com seu ambiente. (NÖTH, 1998 apud. GOMES, 

2009). Esta perspectiva “ecosemiótica”, de mundo construído a partir da interação do organismo 

com o ambiente, entra em sintonia com àquela de um mundo virtual produzido a partir da 

interação do jogador com o videogame. Um jogo tem suas regras, mecânicas e estética próprios 

que só podem ser apreendidos pelo jogador a partir da interação. Interação é conceito chave, 

visto que o jogador age sobre o jogo que por sua vez reage ao jogador efetivando a primeira 

ação, criando um loop de inter ação que cria sentido de causalidade em um nível bem primário a 

partir do qual a imersão aflora. Isto é evidente na sensação de controlar um avatar no videogame 

e recriar o movimento deste internamente. É o escopo possível de interação operacional do 

“organismo” com seu “ambiente”. Assim sendo, é da inter-relação entre ações do sujeito e 

reações do videogame que vem a visceralidade e diferenciação dos videogames para outras 

práticas culturais. A partir desta hipótese, é evidenciada a importância dada ao game design 

como um modulador da experiência do jogador: independente do gênero ou época, a base dos 

videogames é a interação. Para exercitar esta ideia, o presente trabalho se trata de um estudo de 

caso acerca do “primeiro mundo” do jogo Super Mario Bros. (1985), originalmente lançado 

para o console Nintendo Entertaintment System® (NES) desenvolvido pela Nintendo. O estudo 

de caso se deu pela prática do World 1-1, gravação, e seguinte análise pictórica por software de 

edição de filmes Vegas Pro 14.  Escolhi aqui o primeiro mundo por este ser a primeira exposição 

do jogador às mecânicas do jogo, tendo sido desenhadas com esta função de ensinar os 

contornos básicos deste ciberespaço. A primeira impressão é a de uma vista amigável: céu azul, 

montes e arbustos verdejantes. A cor azul da tela era uma novidade para a época, pelo NES ser 
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mais potente que consoles anteriores de “céu preto”. O avatar, Mario, está à esquerda da tela, 

virado para a direita, em sua frente há uma linha reta. Esta linha é o que game designers 

chamam de “espaço negativo”, um conceito simples que elucida o cerne das regras deste 

microcosmos: vá para a direita. Conforme o jogador meta-executa a ação “movimento à direita” 

ao tocar o botão assinalado ￫ e começa o ciclo de interação e significação desta experiência 

espacial, são introduzidos diversos elementos visuais que efetivamente ensinam ao jogador o 

comportamento espacial deste mundo virtual. Quando Mario anda à direita sobre o chão e deixa 

arbustos para trás, é evidenciada a dicotomia fundo/frente, com elementos interativos em 

primeiro plano (avatar e chão) e outros puramente gráficos ao fundo (arbustos, nuvem e céu). 

Ao passo que Mario percorre a tela à direita, elementos do mundo que estavam fora do escopo 

visual aparecem, rolando da direita à esquerda. Mais elementos aparecem na tela, com estética 

correspondente à sua interatividade: goombas têm sobrancelhas franzidas sugerindo inimizade, 

caixas misteriosas adornam ponto de interrogação instigando curiosidade, moedas instaurando 

sentido de recompensa. A localização espacial específica destes elementos cumprem função 

educacional por imagens na paisagem do jogo. O primeiro inimigo aparece de maneira à ensinar 

a mecânica do pulo, que se torna o principal verbo a ser conjugado durante a narrativa 

interativa. Busco relatar na análise como game design do World 1-1 é intencionado na educação 

das lógicas deste mundo virtual; educando no próprio jogar, modelando a experiência espacial 

do jogador, constituindo imaginário através da interação com o ambiente: o que contribui e 

harmoniza de maneira inusitada, com estudos em Geografia e educação pelas imagens. 
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A Geografia da Educação pode ser definida, resumidamente, como um subcampo voltado para o 

ensino e a pesquisa, ambos focados em propósitos educacionais, práticas, além de teoria em 

Geografia, abarcando desde a Educação Infantil até a Pós-Graduação, em contextos formais e 

informais (SOLEM, 2006). Nessa perspectiva, o presente trabalho está voltado para o estudo da 

construção de fronteiras emocionais por alunos, pais e professores de escolas da Educação Básica do 

Município de Curitiba, e encontra-se balizado pelos seguintes objetivos: levantar o conjunto de 

referências materiais e simbólicas utilizadas pelos sujeitos da pesquisa na escolha do colégio para 

prosseguirem com seus estudos; reconhecer as subjetividades e afetividades que perpassam as 

relações existentes entre tais sujeitos (alunos, pais e professores) e o espaço escolar, e dos sujeitos 

entre si, e se estas relações podem estar associadas ao fracasso escolar. De posse desses referenciais, 

construir, dialogicamente, fundamentos para a proposição de uma concepção de ensino fundada em 

uma geografia escolar emocional. Existem espaços difíceis de pensar e de descrever. A escola é 

um desses, já nos ensinou Bourdieu (2008). Sua opacidade é tanto maior quanto menor a 

eficiência do meio empregado para conhecê-la ou compreendê-la.  À semelhança da 

instabilidade das imagens criadas em um caleidoscópio, a escola, se tomada numa única visada, 

tão somente na sua aparência, não pode ser apreendida na sua complexidade. Tomá-la na 

superficialidade certamente não conduzirá a um horizonte suficientemente aberto, capaz de 

levar a perceber, nós “observadores externos”, os sentidos que os atores sociais que nela 

circulam atribuem a esse espaço. Numa referência direta ao pensamento do geógrafo britânico 

Denis Cosgrove (1998), a Geografia está em toda a parte. Segundo o autor, o espaço apresenta uma 

sobreposição de ações que lhe confere uma multiplicidade de significados, revelando-se como “um 

lugar simbólico, onde muitas culturas se encontram e talvez entrem em conflito” (COSGROVE, 

1998, p. 93). Nessa perspectiva, cumpre destacar que a escola é um espaço de convergência de 

diversas culturas, dentre elas, a jovem. Sua circulação pelo interior desse espaço é capaz de 

promover tensões e conflitos que demandam múltiplas formas de negociação, muitas das quais 

silenciosas. Ocorre, ainda, um jogo de amoldamentos na busca de se atender exigências externas à 

escola, sobretudo naquilo que diz respeito ao desempenho dos alunos e às reformas curriculares. 

Manifestando-se internamente, uma imagem de escola ideal é construída, com a qual professores e o 

corpo administrativo convivem, potencializando o distanciamento entre o proposto e o realizado. 

Extrair dados a partir das impressões que os sujeitos da pesquisa detêm acerca da escola, da 

relação com o saber, se constitui da maior relevância. Charlot (2007, p.149) faz um alerta 

quando sentencia: “não se vai à escola para aprender, mas para continuar a aprender”. Nesse 

aspecto, a escola representa um local de encontro de saberes, aqueles com os quais os alunos 

chegam e aqueles que ela se propõe a transmitir. Ou seja, o saber escolar, se desenrolando em 

sala de aula, se dá na sua relação com outros saberes. Trata-se de um saber autônomo, embora 

relacional. Com o que se aprende na escola é possível atribuir sentido à vida? Essa é uma 

questão que pode ter respostas várias, a depender, evidentemente, do tamanho da ajuda prestada 

pela escola, assim como do grau de dificuldade que o aluno enfrenta em termos de 

sobrevivência. Nesse caso, a pesquisa poderá estar proporcionando dados que iluminem a 

questão levantada. Em outros termos, a proposta que ora apresentamos possui o mérito de dar 

visibilidade aos atores sociais, sujeitos dessa pesquisa, que em razão de sua posição social no 

contexto da realidade brasileira, encontram-se relativamente distanciados do debate 

educacional. Diante do exposto, é mister percorrer uma seara metodológica que se demonstre capaz 

de captar as impressões que vêm “de baixo”, que deem relevo e destaque aos atores sociais que 

experienciam o espaço escolar. Portanto, encampar a dimensão emocional neste trabalho configura 

uma nova possibilidade de incorporar aos estudos a respeito do fracasso na escola um viés 

metodológico que contemple a lida com a emoção e até mesmo a intuição dos atores sociais frente 
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ao saber. Sendo assim, a sociopoética estará compondo juntamente com o uso de mapas mentais, os 

referenciais metodológicos da investigação. A sociopoética é um dispositivo a um só tempo 

teórico e prático de pesquisa “apropriado para a compreensão das relações populares com o 

saber (...) pondo em jogo formas [que] passam por vias não verbais, implicando, 

particularmente, emoção e intuição.” (GAUTHIER, GAUTHIER, 2007, p.72-73) Cumpre 

destacar dois aspectos da sociopoética: os sujeitos da pesquisa são considerados coparticipantes 

da investigação através da leitura, análise e discussão crítica dos dados e problemas levantados; 

a pesquisa se realiza considerando-se as sensações, as emoções, a intuição, a gestualidade, a 

imaginação, e não somente a razão. Isso posto, o levantamento de informações qualitativas se dá 

através do emprego de uma metodologia que, assim como a sociopoética, possa evidenciar as 

complexidades e subjetividades que permeiam o imaginário dos sujeitos que circulam no universo 

escolar ao tratarmos do fracasso na escola. Embora não se caracterize como uma técnica artística de 

produção de dados, a exemplo da sociopoética, a aplicação de mapas mentais, segundo Kozel (2005), 

demanda uma forma de expressar pautada em desenhos, os quais configuram enunciados. No nosso 

caso particular, o dispositivo teórico e prático de pesquisa é tratado como “mapas emocionais”, em 

uma alusão clara e direta às geografias emocionais. Mais até que isso, para enfatizar que sua utilização 

enquanto aporte teórico e metodológico, possibilita a representação de construções e/ou imagens 

mentais associadas à produção de sentidos e significados que, via de regra, não são revelados pela 

razão. Nessa perspectiva, os mapas emocionais podem expressar a produção de sentidos e significados 

a respeito de espaços e temas em que os sujeitos operam conhecimentos pelas atividades intuitiva e 

emocional, aproximando-se do conceito de mapa mental elaborado por Kozel. 
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O Subprojeto Geografia 2 do PIBID-UFPR financiado pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) tem por objetivo proporcionar experiências 

didático-pedagógicas aos acadêmicos bolsistas participantes do projeto, visando à busca de 

inovações no ensino com o intuito de investigar as várias maneiras de se ensinar através das 

novas tecnologias da informação, tecnologias espaciais e atividades diferenciadas. Uma vez que 
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se faz necessário compreender os conceitos geográficos fundamentais desta ciência, como 

espaço geográfico, paisagem, lugar, região e território para realizar análises e interpretações, 

além, de entender a relação entre homem/natureza, pois esses conceitos estão presentes no 

cotidiano de cada um, nas transformações espaciais que ocorrem constantemente, sejam pelas 

ações antrópicas ou naturais, é nesse contexto que se enfatiza a necessidade de uma abordagem 

mais dinâmica que proporcione ao educando perceber de maneira autônoma esta interação e se 

relacionar com ela através dos conteúdos da disciplina e dos seus saberes coletivos e 

individuais. A compreensão da paisagem que nos cerca pode ser apreendida de diferentes 

formas, sendo a percepção uma resposta aos estímulos externos que são mais claramente 

estimulados, enquanto que os outros se mostram bloqueados ou menos favorecidos aos 

fenômenos ocorridos no espaço (TUAN, 2012 pg. 30). Desta forma, com base em cada 

fenômeno sentido e percebido, o indivíduo exprime diferentes formas de se relacionar com o 

espaço circundante. Suas atitudes ambientais, nesse sentido, constituem-se tanto da 

singularidade sensitiva e cognitiva como da postura cultural que foi construída com base em 

uma sucessão de acontecimentos que lhe foram pré apresentados de forma hereditária, histórica 

ou sucessiva. Para Tuan, “os conceitos de “cultura” e “meio ambiente” se superpõem no mesmo 

modo que os conceitos “homem” e “natureza” (TUAN, 2012, pg. 91). Cosgrove afirma “que 

qualquer intervenção humana na natureza envolve sua transformação em cultura” 

(COSGROVE, 1998, pg. 102), desta forma, os significados simbólicos das paisagens estão 

evidenciados nos produtos culturais: “pinturas, poemas, romances, contos populares, músicas, 

filmes, e canções podem fornecer uma firme base a respeito dos significados que lugares e 

paisagens possuem” (COSGROVE, 1998, pg. 110). Portanto, a forma como pode ser aplicada a 

habilidade de interpretação da paisagem humana dispõe dos mesmos recursos perceptivos que 

utilizamos ao interpretar uma obra, seja ela um poema, uma pintura, uma fotografia, um filme 

ou uma música. Sob o aspecto de tornar as aulas em sala mais afetivas, trabalhou-se a Geografia 

Humanista Cultural, com objetivo de contribuir para que a realidade do educando fosse 

ressaltada, trazendo à tona suas vivências e suas atividades culturais, demonstrando que a 

geografia pode estar representada nas mais diversas atividades de seu cotidiano. Para ilustrar 

esta forma de abordagem em sala, utilizou-se da análise do evento intitulado “I GEOCULT – 

Primeira Gincana Cultural de Geografia”, uma atividade realizada pelos bolsistas de iniciação à 

docência do Subprojeto Geografia 2 do PIBID-UFPR, vinculados ao Colégio Estadual 

Hasdrubal Bellegard, localizado no bairro Sítio Cercado (região sul de Curitiba), durante o mês 

de julho de 2016. Esta gincana cultural objetivou contribuir com a educação e o ensino de 

geografia, como uma forma de demonstrar que outras práticas pedagógicas e ferramentas 

didáticas podem colaborar no processo de ensino aprendizagem da disciplina, como sugere 

Stefanello ao afirmar que a ação do educador “propiciar situações lúdicas na escola favorece o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para a construção do conhecimento” 

(STEFANELLO, 2009, pg. 112).  Por meio de atividades lúdicas foi apresentado aos 

educandos alguns exemplos de como a Geografia está inserida em diversas formas de arte, 

pegando como o exemplo uma imagem de um rio poluído no entorno do colégio, instigando os 

diferentes enfoques que a paisagem pode ter, ocultando o lixo que estava na margem do rio, a 

paisagem parecia preservada, e mostrando a imagem por completa, era possível ver a 

degradação ali presente, evidenciando que o fotografo tem o poder de manipular uma mesma 

paisagem para atender a objetivos diferentes. Visando a interdisciplinaridade entre a Geografia e 

a Educação Artística, a I GEOCULT colaborou com a elaboração de conceitos, reforço de 

conteúdo, promoveu a sociabilidade entre os educandos, estimulou a criatividade, teve o intuito 

de trabalhar os saberes individuais e coletivos, através das artes em geral, evocando o uso das 

imagens, dos sons, da expressão corporal e da poesia. Associando a interdisciplinaridade entre 

as áreas do conhecimento e apontando suas características em comum, suas associações e novas 

formas de adquirir um olhar geográfico (geograficidade) sobre o espaço no qual o educando está 

inserido. Os resultados alcançados na 1ª GEOCULT foram bastante amplos, dentre eles 

houveram a produção de alguns documentários, exposição de fotografias, jogos como RPG e de 

tabuleiro, aflorando diversas temáticas, abrangendo conteúdos que anteriormente no entender do 

educando não seriam relacionados a disciplina, uma vez que para os mesmos era difícil de 

relacioná-los aos conteúdos teóricos anteriormente estudados. Além disso, os educandos foram 
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estimulados a desenvolver a comunicação, a sociabilidade, corroborando debates sobre as 

dinâmicas presentes na sociedade nos dias atuais. Ofertar encaminhamentos metodológicos 

diferenciados para o ensino os quais são capazes de aproximar os educandos com suas 

realidades circundantes ou até mesmo torna-los autônomos para desenvolver seu modo de ver o 

mundo, despertar neles novos interesses com relação a disciplina. Nos tempos atuais de 

globalização, com o intenso fluxo de troca de informações e facilidade ao acesso a elas, 

possibilitar que o educando possa trabalhar com as novas mídias que emergiriam com os 

adventos da tecnologia como o celular, câmeras fotográficas, softwares de edição, destacam-se 

como ferramentas de atração para os mais jovens. A cultura e a geografia estão presentes no 

cotidiano dos educandos que por vezes não conseguem observá-las, cabendo ao educador 

propor métodos e oportunidades para que o mesmo consiga perceber tal interação e relacioná-la 

com os conteúdos teóricos de sala de aula. 
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O trabalho tem como objetivo analisar as políticas públicas que estimularam a agricultura e a 

valorização das terras no Norte da Ilha de Santa Catarina, sobretudo na década de 1960. Foram 

feitos investimentos por parte do Governo do Estado, principalmente com o PLAMEG (Plano 

de Metas do Governo Catarinense), tendo como base o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. 

Florianópolis na passagem da década de 1950 para 1960 sofre um forte êxodo rural, ocasionado 

pela decadência da pequena produção mercantil açoriana (BASTOS, 2000). Segundo os dados 

do IBGE, o Norte tinha 8.269 habitantes, em 1950, sendo formado basicamente por agricultores 

e pescadores. Esse número na década seguinte decresce para 1.889, enquanto a parte central da 

cidade que se modernizava e recebia empresas estatais passava de 51.317 para 73.889 no 

mesmo período. Um dos reflexos desses investimentos no campo foram às obras de drenagem 

do Rio Ratones para expandir as áreas agrícolas, a criação de bacias leiteiras, assim como a 

inclusão de jovens em projetos como o “sócio 4S”, criando no período do Governador Celso 

Ramos. O mesmo governador catarinense cria ainda nos anos de 1960 a SUDEPE- 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, permitindo incentivos financeiros para o 

processo de modernização da pesca. Em 1961 cria-se o Instituto de Reforma Agrária de Santa 

Catarina- IRASC, também pelo Celso Ramos com o intuito de fazer a reforma agrária no 

Estado. Entretanto, segundo SCHINKE (2014), as terras comunais que eram para serem 

repassadas a esses pequenos agricultores e pescadores acabaram sendo apropriadas por 
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funcionários públicos, políticos, etc. Esse processo de mercantilização da terra tem início no 

momento que precede a década de 1970, quando ocorre a construção da grande rodovia de 

acesso, a SC-401. Nas décadas que seguem se expandem as atividades ligadas ao turismo e a 

especulação imobiliária e as políticas de incentivo as atividades do pequeno agricultor e 

pescador vão desaparecendo já que a terra passa a sofrer um processo mais intenso de 

mercantilização. A valorização da terra passa a transformar a paisagem de muitas localidades no 

interior de Florianópolis, como o caso do Distrito de Ratones. Esta localidade, por muito tempo 

tinha uma imagem de rural e os poucos está ganhando espaço para os condomínios de alto 

padrão, e os agricultores que ainda permanecem na atividade estão devido ao fato de terem 

adquirido terras antes da especulação imobiliária, e por seus produtos terem um valor agregado 

maior que o cultivo tradicional. Esses produtos voltados as hortaliças orgânicas, muito próximo 

ao mercado consumidor, permite o acesso direto ao consumidor através da entrega semanal de 

cestas com uma diversidade de hortaliças. Para explicar esse dinamismo buscou-se não apenas 

coletar dados em órgãos públicos como também informações empíricas através de entrevistas 

com trabalhadores, moradores localizados no Norte da ilha. Assim, como a teoria da formação 

sócio espacial para compreender como os incentivos por parte do Estado como as da década de 

1960, período da Revolução Verde, influenciaram  não apenas no processo de modernização do 

campo como a melhoria genética do gado implementado nas bacias leiteiras na capital 

catarinense. Um dos principais campos de criação de gado na Ilha vai ser o Rio Vermelho, 

localidade que também recebe incentivos  através da capacitação dos jovens que participavam 

do “projeto sócio 4S”, mesmo período em que consolida a criação dos “Colégios Agrícolas” no 

estado, através do diário oficial da União nº63, de 18 de março de 1954, e em 1968 através do 

Decreto nº 62.163 de 25 de janeiro essas escolas passam a serem vinculadas a Universidade 

Federal de Santa Catarina. Cabe destacar, que nenhum se consolidou na grande Florianópolis, 

pois todos os Colégios Agrícolas, inicias e até hoje estão em outras regiões como o Vale do 

Itajaí, sendo o pioneiro em Araquari. No caso de Florianópolis ter tido a presença de pequenos 

produtores em sua formação, ser a capital do Estado e tendo a Universidade instalada na cidade 

faz com que se atente para o fato de a atividade agrícola não ser prioridade, e sim  a especulação 

da terra e outras atividades econômicas que passaram a ganhar mais destaque, como o setor 

terciário e o turismo. Ou seja, a geografia permite explicar essas transformações, através da 

categoria de Formação sócio espacial (FSE), com o intuito de apreender desta forma a dinâmica 

histórica do espaço, assim como a paisagem e a imagem dessas localidades ao Norte da Ilha de 

Santa Catarina, estás em constante mudança. Pois, a paisagem não é estática, pelo contrário, 

sofre influência dos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, construídas além do seu 

tempo. 
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El ser humano crea su geografía a través de relaciones, nuestros pensamientos y acciones 

van construyendo y dando forma al espacio que habitamos, pero también estos espacios y 
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lugares que construimos colectiva y socialmente, en los cuales vivimos, moldean a su vez 

nuestras acciones y pensamientos. Pensamiento que nos remite a las formas de habitar el 

espacio (Bachelard, 1965) el lugar, nuestra casa, nuestra habitación, nuestro barrio, así hasta 

extrapolarlo al mundo, espacios que son producto de nuestra acción y de la intención 

humana colectiva por eso son espacios susceptibles de transformación. Estas formas de 

habitar espacios expresan geográficamente las concepciones  y experiencia espaciales. 

Comprender el mundo al cual pertenecemos es buscar diferencias y explicaciones 

geográficas sobre las maneras de relacionarnos con el espacio. La geografía posee  potencias 

para descubrir el mundo  y la vida, potencias para ampliar y abrirse a otros lenguajes y 

territorios que operan sobre las formas de decir del mundo. Cada sociedad, en determinado 

momento de la historia, tiene un particular modo de ver el espacio y su materialidad, el cual 

es culturalmente construido (Massey, 2005). El lenguaje visual hoy nos interpela con otras 

estéticas, sentidos y sin sentidos para articular las relaciones entre imágenes-geografía y 

educación. Este trabajo, pone las imágenes como objeto de análisis y discusión para 

explorar que saberes e  interrogantes discursivos son utilizados en las clases de geografía 

para aproximarse a la cuestión ambiental desde las imágenes móviles. La misma se centra 

en las posibles conexiones entre un discurso visual –trama visual- de la película documental 

Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009), largometraje destacado en el marco del festival 

GreenFilmFest de la productora Greentara, las imágenes y las evocaciones conceptuales que 

estas provocan –mirada ambiental y las pinturas producidas por los alumnos/as educación de 

3er. Año de Educación Secundaria de la Escuela Nacional Ernesto Sábato de la UNCPBA- 

Tandil-Argentina, como experiencia estética (Almeida, M. J. 2010). La composición de 

imágenes creadas por los alumnos/as desde el lenguaje artístico y textual que aquí se 

presenta,  surge como posibles fugas y diferencias en torno a la cuestión ambiental, frente a 

los saberes vigentes de la cultura escolar geográfica, haciendo proliferar una serie de 

mundos posibles como fugas (Deleuze; Guattari, 2002). En estas composiciones 

cartográficas  aparecen singularidades y diferencias desde la perspectiva iconográfica  que 

da cuenta de la provocación personal y colectiva de los modos de mirar geográfico 

atravesados por múltiples imágenes y representaciones de la memoria ambiental (Hollman; 

Lois, 2015) escolar y no escolar.      
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Composición de imágenes 

Experiencia ENES, 2014. 
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O texto que se apresenta tem o propósito de estabelecer um comparativo entre as imagens 

apresentadas em duas obras de renome da literatura infantil a seus tempos: a Geografia de Dona 

Benta, publicada em 1935 por Monteiro Lobato e o Le tour de la France par deux enfants, 

publicado em 1877 por G. Bruno, pseudônimo de Augustine Fouillée, ambas narrativas 

publicadas em um período de fortalecimento de nacionalismos e de identidades nacionais. Em 

muito se assemelham os textos que buscam veicular experiências de identificação e 

pertencimento a lugares, regiões e territórios, inclusive ao narrar pontos de vista, geografias, 

visões de mundo e modos de escrita pelos distintos autores. Entretanto, pelo viés imagético as 

produções em muito se distanciam e, inclusive, parecem se divorciar do poder imprimido ao 

leitor pela palavra escrita. A natureza da ilustração que nos livros infantis adota uma função até 

mesmo mais relevante que o próprio texto pelo lúdico e didático a que aspiram, nas narrativas 

verificadas apresentou-se explorada da seguinte maneira: para o texto brasileiro, imagens de 

espaços que pouco se referenciam ao real e função de “respiro” para o leitor em vista da grande 

quantidade de textos. Já para a narrativa francesa a imagem se apresenta como parte integrante 

do texto escrito, com a função de ilustração e fixação da trama na mente leitora, com a 

veiculação de uma geografia fiel ao espaço real, inclusive com elementos que remetem ao 

imaginário social muito bem organizados quanto à frequência com que aparecem, uso de 

perspectivas para realce de determinadas características, principalmente para aqueles espaços 

que narram a grandiosidade de elementos paisagísticos únicos no território francês, ou ainda a 

beleza arquitetônica distribuída pelo território da nação. Pode-se considerar que para a narrativa 

francesa as ilustrações desempenham uma função justaposta à do texto, não devendo em nada a 

este quanto ao propósito da veiculação de uma ideologia de nação. Para Lajolo e Zilberman 

(1991), a ilustração aparece na história da literatura infantil como uma segunda natureza, sem a 

qual é praticamente impossível concebê-la: 

 

Mas, se o caráter infantil de uma obra talvez não se defina necessariamente por seus 

elementos internos, à medida que os livros para crianças foram se multiplicando, eles 
passaram a ostentar certas feições que, pela frequência com que se fazem presentes, 

parecem desenhar uma segunda natureza da obra infantil. É o caso, por exemplo, da 

ilustração (LAJOLO; ZILBERMAN, 1991, p. 13). 

 

À constatação de Lajolo e Zilberman a respeito da natureza que imprime a ilustração para a obra 

infantil, para o caso das narrativas estudadas essa segunda natureza admite-se em formas 

distintas. Para a narrativa de Monteiro Lobato, observa-se a ilustração como uma mistura de 

passagens evocadoras de estereótipos dos lugares e povos visitados bem como representações 

gráficas das personagens em situações específicas discorridas na trama: por exemplo, ora 

Pedrinho aparece observando planetas por uma luneta representada sem nenhuma preocupação 

com escalas (p. 14) ora Quindim, o rinoceronte de estimação das personagens, aparece 

ensinando inglês a Tia Nastácia (p. 85), entre outras situações. Além disso, essas ilustrações têm 

a intenção de tão somente apresentar situações, não as representar, visto que nem a questão da 

escala é tratada com precisão pelo ilustrador bem como o domínio de conceitos comentados ao 

longo do texto e que compõem parte em algumas ilustrações é dado de maneira pouco precisa 

de acordo com o conhecimento científico de referência. À questão que indaga sobre a vida 

própria que as ilustrações possam vir a desempenhar na narrativa de Lobato, no descolamento 

da palavra, compreende-se que essas não tiveram o mesmo impacto que o texto escrito 

desempenhou, pelo aspecto da leitura pelo jovem leitor da época de publicação. As ilustrações 

que vinculam um espaço real a um espaço imaginário ainda permitem uma apreensão mínima 

desses espaços pelo leitor, uma vez que se preocupam com a questão da sobreposição de 

situações geográficas que possam ser comparadas. Já as ilustrações que veiculam cenas de 

situações vividas pelas personagens descoladas da realidade geográfica experimentada na trama, 

pontualmente, e que não ocorrem no texto da narrativa francesa, não têm um compromisso 

geográfico, tão somente o de atuarem como uma “pausa para um respiro” do leitor, ao mesmo 

tempo em que desempenham um papel de humor na narrativa, complementação à palavra 

escrita, também repleta de situações cômicas envolvendo as personagens. Na comparação entre 

as duas narrativas pelo viés da linguagem imagética que apresentam, o que se percebe é que não 

houve diferenças significativas quanto a uma transformação do pensamento, tal como verificado 
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com a palavra escrita, em que os textos se distanciam quanto ao desempenho do manuseio da 

língua e da literatura. Pelas imagens, ambas as narrativas reforçam padrões espaciais, todos com 

sua importância, porém hierarquizados; há constante associação do espaço geográfico ao uso e 

ocupação, logo, ao reforço da moral do trabalho como saída à ordem e ao progresso; a natureza 

e sua exuberância como sinônimo de grandeza e de poder frente àqueles territórios que não 

dispõem de “belezas naturais” e também a supremacia do urbano sobre o rural, porém, sem 

desmerecimento ou diminuição da importância deste para o desenvolvimento e o progresso 

econômico dos respectivos povos. A importância da literatura na construção de um imaginário 

espacial vinculado a um imaginário de nação e de povo respalda no apontado por Vila Vázquez 

(2009) ao indicar que a literatura se apresenta como um veículo que não tem a pretensão 

científica de manter um rigor que, ausente, põe em xeque a veracidade do defendido. Ao 

prescindirem de um rigor composicional na linguagem que empregam as narrativas investigadas 

não só acertam na fórmula da linguagem utilizada, descolada de uma necessidade de ciência, 

embora nela calcadas, como também veiculam uma noção de pertencimento a um espaço 

nacional sem a qual ao leitor parece impossível compreender-se. Apesar de muito aproximadas 

quanto ao conceito de informação que transmitem suas imagens, a literatura de Lobato, 

especialmente a de caráter geográfico, ao partir de uma escrita engessada por uma ideologia 

com objetivos bem definidos, essa literatura fez-se inédita e com um potencial que se expandiu 

até os dias atuais para a produção literária infantil. À diferença da questão imagética na qual 

verificou-se uma composição muito mais efetiva do ponto de vista do alcance ideológico 

pretendido nas ilustrações da narrativa francesa, pode-se concluir que a desliteraturização 

proposta por Monteiro Lobato não prescinde dessa, ao contrário, é de um texto categórico no 

trato com o espaço geográfico que nasce uma narrativa de maior fluidez ao pensamento, mais 

instigante ao leitor para um movimento de criatividade e recomposição com a leitura e com o 

espaço geográfico. 
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Os fluxos migratórios contemporâneos se deram principalmente pela relação entre o global e o 

local (BAUMAN, 1999), onde a mobilidade espacial de produtos, bens, serviços e, também, de 

pessoas foi facilitada. Considerando a mobilidade espacial de pessoas, são cada vez mais 

constantes as manchetes de jornais que noticiam o trânsito de refugiados pelo mundo. De acordo 

com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR, 2017), o número de 

refugiados no país chegou a 9.552 pessoas de 82 nacionalidades entre 2010 e 2016, aumentando 

cerca de 12% no último ano, e em Florianópolis não tem sido diferente. Os refugiados são 

pessoas forçadas a se deslocarem de seus lugares de origem na tentativa de escaparem de 

conflitos armados ou perseguições. Os migrantes internacionais forçados, nas palavras de 

Moreira (2014), buscam proteção ao atravessarem fronteiras nacionais de seus países de origem. 

A partir da problemática aqui anunciada, a presente pesquisa tem como foco investigar como 

essas populações imigrantes se correlacionam, se justapõem e se interpelam em diferentes 

espaços em Florianópolis, caracterizando espacialidades urbanas particulares. A metodologia de 

pesquisa se baseia em pesquisas documentais e bibliográficas, seguidas de observação in loco 
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para levantamento de dados. Com base nas observações em campo, foi possível obter um 

registro fotográfico do dinamismo dessa população em trânsito no espaço citadino. Ademais, 

elaborou-se um mapa temático que facilitou a identificação e o reconhecimento de tais 

espacialidades. A análise do espaço e suas transformações está ancorada no conceito de 

heterotopia de Michel Foucault (2013). É a partir das heterotopias que Foucault elucida espaços 

justapostos e transgressores, que se invertem, suspendem e até neutralizam a oficialidade. A 

realização de tal pesquisa possibilitou problematizar movimentos migratórios contemporâneos e 

capturar cenas cotidianas de um grande contingente de refugiados em busca de asilo em 

Florianópolis. Espacialidades essas que se concretizam como formas sociais de apropriação dos 

recursos de um espaço geográfico, sendo delimitado territorialmente e constituindo novas 

relações de produção (COLUCCI E SOUTO, 2011). À vista disto, é possível observar a 

justaposição de espaços e como os refugiados atuam na apropriação dos mesmos, tornando 

viável a concepção de um estudo com a finalidade de compreender as dinâmicas sociais vividas 

na cidade. 
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Esta pesquisa se volta a compreender como a fronteira estatal é vista por estudantes que não 

vivem nem têm contato direto com uma região fronteiriça, circunscrevendo uma visão “de fora”, 

baseada nos ensinamentos proporcionados em sala de aula pela disciplina de Geografia e no 
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conhecimento prévio desses alunos. Para tal, realizou-se uma oficina que foi objeto de um 

trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em Geografia e será aqui descrita 

(FROEHLICH, 2017). No percurso de pesquisa abordamos o conceito de fronteira estatal, 

geopolítica, ou seja, o limite territorial e de soberania entre dois países, ainda que a fronteira seja 

um objeto geográfico multiescalar, podendo ser conceituada e definida conforme o território em 

questão, incluídas fraturas espaciais presentes em espaços urbanos, fronteiras étnicas que 

definem grupos e incidem nas trocas entre os eles, ou até mesmo descontinuidades em redes e 

fluxos (DORFMAN, 2015 p. 17). A fronteira geopolítica, limite e contato entre territórios 

estatais, foi escolhida como o foco central do exercício por ser a mais conhecida dentro e fora 

das salas de aula pelos estudantes, sujeitos centrais desta pesquisa. Fatores relevante para se 

estudar a fronteira nas aulas de Geografia no Rio Grande do Sul são sua posição limítrofe com o 

Uruguai e a Argentina e a importância que a condição de território fronteiriço tem nas mais 

diversas manifestações culturais (música, literatura, culinária etc.) e tradições do povo gaúcho, 

frequentemente representadas como compartilhadas com os países vizinhos. De forma mais 

abrangente, vemos a relevância das fronteiras no mundo globalizado, em processos 

contemporâneos como os fluxos de capital e de informação, que se dão rapidamente e sem 

barreiras, e o ir e vir de pessoas, que encontra obstáculos e impedimentos. Outra motivação para 

este trabalho foi mostrar a fronteira territorial em sua materialização no espaço, sendo produzida 

– delimitada, definida e, muitas vezes, edificada – através de processos e propósitos políticos, 

sociais e históricos. Todas essas discussões integram o temário da Geografia Política na escola, 

que aborda questões como a globalização, as migrações internacionais, a soberania nacional, 

território(s) e, consequentemente, as fronteiras. Para alcançar os objetivos deste estudo, além do 

referencial teórico, as diretrizes nacionais para o ensino de Geografia foram examinadas. Com 

base nesses parâmetros, foi realizada uma oficina na Escola Estadual Agrônomo Pedro Pereira, 

situada no bairro Agronomia, em Porto Alegre, RS, com 22 alunos do terceiro ano do Ensino 

Médio, de 16 a 18 anos. A escolha por este grupo se deu pela maturidade escolar dele esperada: 

são alunos concluintes, quando se supõe que o tema “fronteira” já tenha sido estudado.Na prática 

em aula, os alunos tiveram contato com diferentes imagens de fronteira, estimulando a 

verbalização de categorias. Para isso, escolheu-se trabalhar com postais representando doze 

diferentes fronteiras estatais, apresentando cenários fronteiriços mais comuns, mostrados 

reiteradamente em livros didáticos e pela mídia de maneira geral, tais como aduanas, marcos etc. 

(FILIZOLA; KOZEL, 2011, p. 18). Essas fotografias, desenhos e mapas foram entregues às 

duplas e trios formados pelos estudantes, solicitando-se que eles as classificassem livremente, 

empregando seus próprios critérios para agrupar as imagens semelhantes e atribuindo nomes aos 

conjuntos criados. Optou-se por esta metodologia, pois, dentre as habilidades almejadas para o 

aluno do Ensino Médio na disciplina de Geografia, está a leitura e interpretação de imagens. A 

fotografia, o mapa ou o desenho estão carregados de significados implícitos ou explícitos. 

Espera-se que ao fazer a leitura das imagens, o aluno vá além da mera descrição e faça relações e 

conexões do contexto da imagem com os conteúdos já aprendidos ou até mesmo com seus 

conhecimentos prévios. Os 22 alunos que participaram da oficina, que não experimentam a 

fronteira no seu cotidiano, e que teriam a sala de aula (além dos meios de comunicação) como 

fonte de seu conhecimento sobre a fronteira, descrevem-na sem fazer uso claro de conceitos ou 

de contextos específicos, que talvez tenham sido objeto de aulas e que certamente fazem parte 

dos conteúdos da Geografia escolar. Não foram citadas Fronteiras naturais, artificiais, vivas, 

mortas etc. e contextos como o muro na fronteira Estados Unidos-México, a Muralha da China, 

cidades-gêmeas, a Ponte da Amizade na fronteira Brasil-Paraguai. Os estudantes fizeram 

análises baseadas em aspectos visuais genéricos das imagens, agrupando e distinguindo “Lugar 

com mato/ Lugar sem mato”, “Lugar com água/ Lugar sem água” ou “Tem a vegetação exposta 

na foto/ Não tem a vegetação exposta”. De modo geral, a grande disjunção estava na presença ou 

ausência de elementos naturais, como na oposição “Cidade/ Paisagem”. Cabe notar que 

“paisagem” aqui significa paisagem natural e que, talvez, essa classificação dos alunos se 

aproxime da distinção entre fronteiras naturais e artificiais, presente (e contestada) nos livros 

didáticos. Algumas vezes foram citadas estruturas da paisagem “marcada” das fronteiras, dos 

cenários fronteiriços. Além disso, frequentemente o mapa foi nomeado. Esse é o caso das 

classificações em “Fronteiras/ Mapas/ Monumento/ Fotos de cidades”, “Águas/ Muros/ 
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Lugares”, “Divisões concretas (muralhas/ pontes...)/ Abstratas (mapas, faixa…)”, “Natural/ 

Escultural, figurativa/ Mapeamento” e “Guerra/ Rua/ Natureza/ Escultura”. Ainda que não 

represente um conhecimento consolidado, em que o ensino de Geografia atingisse plenamente 

seu propósito de expandir horizontes e instrumentalizar visões posicionadas do espaço, 

observamos que um certo vocabulário geográfico (instável) foi construído durante o percurso 

escolar. 
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À mesa, folhas impressas do recente edital para projeto de ensino da universidade. Sentados, 

pensávamos o que poderíamos fazer com nossas vontades e anseios acadêmicos frente a esta 

oportunidade. Este brainstorming, como uma típica tempestade, começou com a ausência de 

ventos, tempo parado. Pensávamos no comum: propor um projeto de ensino que aprofundasse 

os estudos geográficos baseado em um determinado autor. Mas qual? Seguimos com a etapa de 

tentar descobrir o que o nosso público gostaria de estudar. O que os alunos se interessam e que 

na graduação somos apresentados superficialmente? Milton Santos? Yi-Fu Tuan? Doreen 

Massey?  Tínhamos também em mente alguns nomes de geógrafos brasileiros que se 

aproximam da temática cultural, como Rogério Haesbaert e Rodrigo Valverde. Quem sabe então 

arriscar um autor “não-geógrafo”? Quem sabe flertamos com a filosofia? Os autores citados 

anteriormente beberam de diferentes fontes das ciências humanas e, na verdade, a 

interdisciplinaridade é uma característica latente na geografia. Foi assim que surgiu o nome de 

Michel Foucault como profícua possibilidade. Dois argumentos foram decisivos para a escolha. 

O primeiro deles: Foucault é um autor ainda pouco estudado pelos geógrafos, embora utilizado 

em trabalhos como os de Edward Soya, James Duncan, Claude Raffestin, Rodrigo Valverde e 

Rogério Haesbaert. O segundo: o debate acerca das ferramentas foucaultianas está em ascensão 

na Geografia, um exemplo bastante próximo do que estamos afirmando foi o Grupo de Trabalho 

Foucault e a caixa de ferramentas: modos de pensar sobre a cidade, modos de agir na cidade, 
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presente no XVII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional (Enanpur), realizado em maio de 2017 na cidade de São Paulo. 

Portanto, a ideia estava posta: um projeto de ensino, um curso aos graduandos, o autor. E é 

sobre esta experiência que o presente texto se debruça, ou seja, o artigo aborda a elaboração e o 

desenvolvimento de um curso online acerca das principais contribuições do pensamento de 

Michel Foucault para os estudos geográficos. Para colocar o projeto em prática, pensamos em 

criar um curso por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o qual poderia 

abarcar interessados de outras universidades, promover uma certa flexibilidade de horários 

dedicados às atividades, além de promover o trabalho com outras linguagens como, por 

exemplo, a audiovisual. Um curso online poderia ser uma boa opção, já que a universidade 

dispõe de uma plataforma virtual - o Moodle UDESC. Dessa maneira, estávamos diante de um 

desafio que nos mobilizava: integrar nossos interesses teóricos a imagens virtuais traduzidas em 

um curso online com duração de sete semanas. Com estes detalhes todos programados, 

começamos o trabalho de estipularmos metas, encontros e prazos. Em um primeiro momento 

focamos no aprofundamento teórico, na seleção de textos, no estudo da bibliografia do autor e 

dos geógrafos que já percorreram este caminho. Para tanto, estabelecemos encontros semanais 

em formato de grupo de estudos durante um semestre. Concomitantemente, foi desenvolvido 

material de apoio visual para uma melhor compreensão da vasta obra de Foucault, além da 

pesquisa e seleção de diferentes materiais audiovisuais já disponíveis online como, por 

exemplo, os do site Foucault et alii (2017). Um terceiro momento seria a indexação do material 

na plataforma Moodle, esquematizando o conteúdo em 7 módulos abordando os temas elegidos 

na primeira etapa de construção do projeto, bem como datas e prazos de cada módulo, afinando 

as atividades propostas no curso. O curso propõe os seguintes módulos de estudo: 1. 

Apresentação e introdução à obra foucaultiana; 2. Aula Magna com o professor Rodrigo 

Valverde acerca das espacialidades; 3. Leitura da Aula 11 de Janeiro de 1978 do curso 

Segurança, Território e População (2008), proferido por Foucault no Collège de France; 4. 

Aprofundamento das abordagens foucaultianas de biopolítica, poder, disciplina e 

governamentalidade, pois aparecem diluídas no texto do módulo anterior; 5. As Heterotopias e 

Outros Espaços (2013); 6. Estudo de caso: Cracolândia, uma heterotopia de um espaço público 

(2015); e 7. Encerramento e apresentação de trabalho final. Como trabalho final de curso, 

propõe-se uma atividade com imagens. A intenção é que a partir das leituras e discussões acerca 

dos estudos foucaultianos se produza uma fotografia autoral e uma legenda onde se faça 

relacionar alguma das ferramentas de análise do espaço estudada. Para tanto, pensamos com 

Oliveira Jr. (2009, p.17) quando diz que “as imagens constituem muito do que nos educa os 

olhos e muito do que temos disponível para educarmos a nós próprios e aos nossos próximos e 

distantes estudantes”. Por fim, acreditamos que o ambiente virtual representa a nós, geógrafos, 

uma possibilidade de novas linguagens e novos territórios educacionais, bem como traz à baila 

os desafios do ensino a distância. Dessa forma, levamos em consideração que esta experiência é, 

de fato, um experimento. Em tal experimento propomos prazos, planejamos eixos teóricos, 

leituras obrigatórias e complementares; propomos atividades que diversificam as linguagens, em 

diferentes mídias como imagens e vídeos. Uma vez que o curso ainda está em andamento, 

finalizamos este texto com nossos anseios frente ao projeto, às perspectivas de trabalho com 

uma metodologia de ensino distinta do usual, e ao aprofundamento teórico junto a autores não 

convencionais aos estudos geográficos clássicos. 
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A pesquisa aqui apresentada objetiva trabalhar com as dimensões intensivas da linguagem 

cartográfica a partir das ideias de autores que trabalham com questões referentes às linguagens e 

à educação. Com a leitura e análise dos referenciais teóricos foi possível identificar como, no 

ensino de Geografia, se utiliza a linguagem cartográfica em diversos níveis de ensino, a partir de 

dimensão de ordem comunicativa e/ou informativa. Segundo a reflexão desses autores, seria 

possível deslocar essa linguagem das dimensões comunicativas e informativas para que as 

mesmas possam potencializar a reflexão em torno dos processos que compõem o espaço, 

rasurando a concepção informativa a qual ela se vincula ao longo da educação escolar 

atualmente. Assim, nosso trabalho discute experiências envolvendo o uso de linguagens 

imagéticas, sobretudo cartográficas e digitais no âmbito acadêmico e escolar, partindo da ideia 

de que os recursos tecnológicos podem aproximar os sujeitos envolvidos na pesquisa e o uso 

dessas ferramentas possibilita a elaboração de materiais pelos protagonistas da mesma: 

estudantes do Ensino Médio de duas escolas da cidade de Dourados (MS): Escola Estadual 

Floriano Viegas Machado e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus de 

Dourados. Do ponto de vista metodológico, inicialmente havíamos pensado que na pesquisa de 

campo pudéssemos obter materiais imagéticos e audiovisuais produzidos pelos estudantes nos 

espaços que frequentam. Trabalhávamos com a hipótese de que o ambiente tecnológico em que 

a sociedade está inserida permitiria que esses alunos possuíssem algum tipo de material 

audiovisual/digital sobre os espaços que frequentam na cidade e, dessa forma, seria proveitoso 

para a pesquisa obter este material para utiliza-lo como objeto de análise. No entanto, ao longo 

da pesquisa, identificamos que poucos estudantes possuíam este tipo de material. Neste sentido, 

ao identificarmos estas adversidades e considerando o curto tempo de pesquisa, optamos por 

desenvolver outro tipo de coleta de material junto aos alunos. Inserimos ferramentas digitais 

com o intuito de que as mesmas pudessem aproximar os estudantes da pesquisa e que o uso 

dessas ferramentas pudesse produzir um material elaborado pelos protagonistas da pesquisa: os 

próprios estudantes. Os alunos foram convidados a utilizar uma ferramenta de desenho digital 

para que pudessem desenhar sobre o mapa da cidade de Dourados (MS) os caminhos que 

percorrem cotidianamente. Acreditamos, a partir dos referenciais teóricos, que se torna 

pertinente mapear estes deslocamentos para, a partir daí, trabalhar com as ideias relacionadas 

diretamente às representações. Junto a esta atividade também coletamos dados e informações 

sobre como esses jovens percebem, representam o seu território a partir dos discursos e falas 

explicitadas nas entrevistas com os estudantes. A possibilidade de disponibilizar as ferramentas 

necessárias para que os próprios estudantes pudessem montar, desenhar e representar seus 

deslocamentos foi de extrema relevância para estudar e pesquisar as representações dos jovens 

do Ensino Médio sobre a cidade de Dourados (MS), tendo em vista que os próprios sujeitos da 

pesquisa puderam elaborar um discurso e uma representação de seus caminhos, deslocamentos e 

percepções sobre a cidade (Figura 1). A partir da análise das cartografias elaboradas pelos 

alunos, foi possível identificar que quando os estudantes se espacializam, quando desenham 

seus caminhos e deslocamentos diários sobre a representação imagética da cidade, rasurando os 
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contornos da cartografia cartesiana, tanto os estudantes como os pesquisadores se experimentam 

e experimentam a cidade. Este movimento tem a potência de expor 

representações/experimentações da cidade de Dourados (MS). Rasura a cartografia e o espaço 

estriado, deixa os mapas agirem sobre nós, nos mostra diferentes temporalidades, múltiplas 

estórias-até-agora que rasuram uma cartografia clássica. São as multiplicidades humanas 

afetando os espaços e sendo afetadas por eles, um registro de um momento no processo de 

construção de vida que fala destas pessoas, diz sobre essas pessoas. Essas multiplicidades e 

deslocamentos que compõem o mapa, são elas próprias as representações/experimentações dos 

jovens, são as relações de família de trabalho desses jovens, seus horários, preferências, sua vida 

amorosa, em geral, são os afetos e forças que movem estes corpos, e constroem suas visões de 

mundo, suas visões sobre a cidade. Neste sentido, este trabalho buscou construir outras formas 

de falar sobre o espaço a partir uso de ferramentas digitais e linguagens audiovisuais. Os 

objetivos deste trabalho partem do interesse em buscar formas de expressão, linguagem e 

educação na Geografia que possuam a potência de multiplicar a diversidade de sentidos 

espaciais que existem nas vivências da cidade. Esta ideia de grafar o espaço não considera as 

linguagens apenas como ferramentas de auxílio ou recurso para transmitir e reproduzir 

informações e conteúdo científico, procuramos considerar as linguagens e dinâmicas das 

sociedades que se encontram fora do discurso hegemônico. As articulações de relações entre 

sociedade e espaço, as práticas repetidas e outras formas espaciais que compõem os corpos 

destes indivíduos refletem quadros de comunicação, identidade e temporalidade, possuem a 

força de expor questões de política de relação com os espaços em que esses seres humanos 

compõem e constroem espaços e lugares.  

 

Figura 1 – Mapa elaborado por jovens da Escola Estadual Floriano Viegas Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Org.: FREITAS, Laio G. (2017).  
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LAS EXPRESIONES VISUALES DE LA GEOGRAFÍA PRESENTES EN EL 

CUADERNO ESCOLAR: EL DIBUJO COMO REPRESENTACIÓN DEL 

TERRITORIO 

 
María Alejandra Taborda Caro - socialescolombia@gmail.com 

Doctora en Educación-Geógrafa - Coordinadora maestria en Ciencias Sociales 

Universidad de Córdoba – Colombia 

 

Fernando Henao Granda - henaograndafer@gmail.com 

Magister en historia del arte - Maestro Artes Plásticas. Coordinador línea imagen - LIMAV 

Universidad de Córdoba – Colombia 

 

La imagen construida e ingresada a los cuadernos escolares de geografía, emerge como fuente 

visual rica, variada, altamente comunicativa y necesaria para ampliar y completar los estudios 

inscritos en tres campos de investigación que entrelazan sus vertientes, como son la enseñanza 

de la geografía, las prácticas docentes y la cultura escolar gráfica. La ponencia mostrara los 

resultados de una investigación que ha tomado cien cuadernos provenientes de variados niveles 

y autores en diferentes edades y géneros, la finalidad del trabajo es mostrar y explicar la 

realidad grafica visual que subyace a través de los cuadernos escolares, que contienen un 

acumulado de mapas, esferas terrestres, paisajes. A partir de ellos nos hemos planteado distintas 

cuestiones relativas, a la interiorización del territorio en los niños a través del  apego, el espacio 

simbólico,  la realidad observada y proyectada gráficamente. Metodológicamente se procederá 

desde las perspectivas humanistas-reflexivas. Gracias a las imágenes inmersas en el  cuaderno 

escolar de geografía podemos rastrear la escuela, los niños que asisten, el material utilizado, el 

tiempo empleado en las actividades diseñadas, al maestro, pero fundamentalmente la geografía 

que efectivamente se interioriza, que está más allá de la que se aprende.  

 

ESPAÇO E CORPO: PROCESSOS EDUCATIVOS A PARTIR DE ESTUDOS DA 

PAISAGEM EM UMA ABORDAGEM HUMANISTA 

 

Rafael Nobrega Martines. Orientador: Professor Doutor Yuri Tavares Rocha. Universidade de São Paulo. 

rafaelnmartines@gmail.com; yuritr@usp.br. 

 

Este trabalho busca realizar uma discussão a respeito de possibilidades de se trabalhar processos 

educativos a partir de estudos da paisagem em uma abordagem humanista que assuma um 

caráter centrado no indivíduo, em suas percepções e em sua relação com o espaço, levando em 

consideração e valorizando a subjetividade, singularidade e complexidade de cada estudante. 

Partimos da crítica de que muitas das abordagens educativas que permeiam o sistema 

educacional são dominadas por uma visão fragmentária – de conhecimentos, de homem e 

mundo, de corpo e mente e de corpo e espaço –, que mais parece servir para adestrar e apassivar 

o corpo e o pensamento do que para libertá-los e estimulá-los a desenvolver uma atitude ativa e 

crítica, uma vez que coloca os estudantes durante horas sentados em uma mesma posição e 

espaço, recebendo conteúdos passivamente. Além disso, como apontam as pesquisas de 

Myanaki (2003, 2008), as abordagens de paisagem no ensino básico, principalmente no que 

concerne à livros didáticos, tendem a ser bastante superficiais e a desconsiderar importantes 
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aspectos para uma compreensão mais profunda da paisagem, como os sentidos, as sensações, os 

sentimentos e a percepção integral dos estudantes. Tais aspectos contribuem para que os 

estudantes apresentem dificuldades em compreender a paisagem como sendo produzida pelo 

homem através da cultura, não se sentindo muitas vezes pertencentes ou relacionados a ela, 

percebendo-a como algo externo e distante deles. 

Nesse sentido, observando a necessidade de discussão a respeito do tema e da renovação das 

abordagens educativas, investigamos processos educativos a partir de estudos da paisagem que 

levam em consideração a proximidade e o pertencimento ativo da paisagem ao homem e do 

homem a paisagem, possibilitando o aprimoramento dos sentidos, percepções, sensações e 

emoções dos estudantes e o desenvolvimento de habilidades que os tornem mais conscientes do 

espaço e do corpo, e da relação espaço-corpo, de modo a buscarem uma atitude mais ativa nessa 

relação. Baseando-nos na concepção de Damásio (2000), de que imagens não são apenas 

visuais, nem estáticas, mas são padrões mentais construídos a partir de informações 

provenientes de cada uma das modalidades sensoriais – visuais, auditivas, olfativas, gustativas e 

sômato-sensitivas –, e ainda de que as imagens em nossas mentes não são cópias de um 

determinado objeto, mas representações das interações entre cada um de nós e um objeto, 

podemos considerar que ao tomarmos o espaço como objeto, a partir de nossa interação com 

ele, são construídas imagens que o representam, essas representações constituem as paisagens. 

Entretanto, não podemos nos esquecer, como alerta Maria (2010, p. 118) – principalmente a 

partir das ideias de Augustin Berque –, de que a paisagem também possui uma dimensão 

material, e assim, constitui-se enquanto sentido e expressão de um meio – mediador – entre 

corpo e espaço, entre nós e o espaço, constitui-se em “matriz para nossas ações e reflexões no 

mundo”. Tomando também como apoio as ideias de Tuan (1980, 1983) e de Duarte Jr. (2010) 

de que os sentidos são atos intelectuais necessários a estruturação do mundo e tem elevada 

importância em nosso processo cognitivo, sendo sobre e a partir deles – ou seja, sobre e a partir 

do corpo – que ocorrem os fenômenos estéticos e são levantadas as construções simbólicas e, 

assim, todo e qualquer conhecimento inteligível, de que é no corpo e pelo corpo que se inicia o 

saber e se dá o conhecimento e a tomada de consciência do espaço – por meio dos sentidos, 

associados a movimentos fundamentais – e sobre como é possível exercitar e desenvolver nossa 

capacidade cognitiva por meio do trabalho com os sentidos – e com isso desenvolver e expandir 

nossas atitudes, percepção, visão de mundo, representação do espaço e nosso meio de se 

relacionar com ele –, compreendemos a importância de processos educativos que tenham em 

sua base a relação entre corpo e espaço. A partir dessas compreensões estudamos três situações 

que demonstraram potencial para se trabalhar tais aspectos. Realizamos entrevistas com 

educadores que trabalham a relação espaço-corpo e com estudantes que frequentam suas aulas; 

visitamos a atividade da Trilha da Vida no Parque Ecológico do Guarapiranga; e participamos 

do Projeto Viveiro da disciplina de Fundamentos da Aprendizagem Artística do Departamento 

de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ministrada 

pela Professora Doutora Dália Rosenthal. As três atividades realizadas indicaram interessantes 

caminhos para o trabalho com processos educativos a partir de estudos da paisagem em uma 

abordagem humanista e demonstraram o enorme potencial educativo, crítico e libertário que tal 

abordagem pode adquirir. Tais atividades proporcionam aos estudantes, experiências que 

contribuirão ao longo de toda sua formação. O ensino de paisagem em uma abordagem 

humanista coloca os estudantes em um contato mais íntimo com o espaço e com o corpo, 

aproxima-os de si mesmos e os auxilia no desenvolvimento da consciência e compreensão 

corporal e espacial, bem como da relação espaço-corpo e de uma atitude mais ativa nessa 

relação.  
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A Lei 13.006/2014 acrescenta o parágrafo 8º ao artigo 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 (Lei Diretrizes e Base da Educação), instituindo a obrigatoriedade de exibição de filmes 

de produção brasileira nas escolas de educação básica, públicas e particulares, de todo o 

território nacional, com a seguinte redação: “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”. Justificativas 

plausíveis para fundamentar a Lei 13.006/2014 expõem a importância do cinema na escola 

como ferramenta que aborda realidades que estão distantes e fatos que estão associados a 

realidade dos espectadores. Segundo Fresquet e Migliorin (2015, p. 8), “[...] ou seja, se 

desejamos o cinema na escola é porque imaginamos que a escola é um espaço, um dispositivo, 

em que é possível inventar formas de ver e estar no mundo que podem perturbar uma ordem 

dada, do que está instituído, dos lugares de poder”. Neste sentido, abrir as portas para o cinema 

na escola permite despertar o senso crítico em várias áreas do conhecimento; filmes enriquecem 

o pensamento sociocultural, condizendo com uma prática de interpretar o mundo de forma 

distinta, pois o cinema admite realizar variadas leituras de realidades. O trabalho aqui 

apresentado articula-se à pesquisa comum da Rede de Pesquisa “Imagens, Geografias e 

Educação” intitulada “As telas da escola: cinema e professores de Geografia” que objetiva 

constituir um quadro analítico mais amplo sobre as relações já existentes (sejam praticadas ou 

sonhadas) entre cinema e professores de Geografia. Para contribuir com a referida pesquisa, este 

trabalho em específico tem como objetivo geral identificar e analisar as concepções e práticas 
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dos professores de Geografia atuantes em escolas estaduais de Dourados (MS) sobre o trabalho 

com filmes no contexto da sala de aula. A pesquisa em questão tem um caráter quantitativo e 

qualitativo, baseada na revisão bibliográfica acerca da Lei 13.006/2014 e seus desafios e 

potencialidades, além da reflexão sobre cinema e educação, ressaltando-se a importância do 

cinema como linguagem fundamental para o desenvolvimento intelectual dos alunos nas 

escolas. Outro procedimento metodológico realizado foi a aplicação de um questionário-base 

junto aos professores ministrantes da disciplina de Geografia nas escolas estaduais de Dourados 

(MS). A pesquisa abrangeu dezessete professores do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental 

e do primeiro ao terceiro ano do Ensino Médio. Os questionários continham dezesseis perguntas 

entre abertas e fechadas, visando analisar de que maneira os materiais audiovisuais são 

escolhidos pelos professores, quais as condições das escolas para a exibição de filmes, quais os 

filmes mais utilizados, entre outras. Em diálogo com os referenciais teóricos, analisamos os 

dados obtidos e apontamos algumas dificuldades e necessidades a serem supridas para que seja 

potencializado o uso da linguagem cinematográfica na escola. As respostas dos questionários 

aplicados aos professores demonstram que os mesmos reconhecem o cinema como 

potencialidade de ensino. A sociedade convive cotidianamente com as imagens e o acesso a elas 

tornou-se acessível com a evolução tecnológica; esta acessibilidade facilita a interação dos 

professores com os filmes. Um ponto que a pesquisa revelou foi que, grande parte dos 

professores acessam as obras fílmicas através da internet, deixando de lado as locadoras e 

diminuindo ou até extinguindo os acervos de filmes nas escolas, sendo que alguns professores 

desconhecem a existência de filmes ali. Portanto, os professores reconhecem, utilizam o cinema 

e dispõem de um fácil acesso a obras fílmicas, mas acabam reproduzindo filmes somente 

quando há necessidade de trabalhar um conteúdo específico. No que se refere ao cinema 

nacional, verificamos que os filmes assistidos ou já utilizados pelos professores se restringem a 

um número pequeno de títulos como o caso dos filmes Central do Brasil e O Auto da 

Compadecida, que apesar de serem obras importantes da cinematografia brasileira, com um alto 

potencial de reflexão sobre a cultura e aspectos socioculturais distintos do Brasil, podem estar 

sendo trabalhados sempre com a mesma finalidade, o que pode limitar as suas potencialidades 

enquanto linguagem. Nesse sentido, acreditamos que a implantação da Lei 13.006/2014 poderá 

ser um estímulo para que os professores tenham uma visão renovada sobre o cinema, 

principalmente nacional, mas há necessidade de que os mesmos não limitem a utilização dos 

filmes apenas a reforçar ou ilustrar os conteúdos curriculares. No contexto educacional 

brasileiro, a implantação da Lei 13.006/2014 provocará adequações curriculares, abrindo espaço 

para a cinematografia, conforme as realidades encontradas nas escolas. Acreditamos que os 

professores necessitarão receber orientações, formações adequadas a fim de planejar uma aula 

aproveitando o máximo que o cinema pode oferecer, talvez este trabalho de formação abra 

caminho para os professores desenvolverem mais efetivamente as potencialidades da linguagem 

cinematográfica. Utilizar a linguagem cinematográfica nas escolas demanda também análises 

essenciais como a falta de espaço adequado para exibição de filmes que foi um dos problemas 

que os professores apontaram para trabalhar essa linguagem na escola.   
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A ideia de iniciar uma pesquisa é geralmente percebida como algo muito desafiador e inovador. 

Mas em que medida se desafia ou se inova? Quando se pensa em um tema de pesquisa, 

inevitavelmente nos vem à mente investigações já realizadas e autores já lidos sobre o assunto e 

quiçá até uma opinião que já está formada em nós. Em uma pesquisa cartográfica, é necessário 

conhecer os clichês e depois limpá-los, partindo do que já está escrito-falado-internalizado sobre 

o que se pretende pesquisar. Este relato é uma tentativa de construção de pesquisa pela via da 

cartografia, em que há sempre tentativas e nunca certezas. Segue-se um processo que não é 

fácil, mas necessário para que o movimento aconteça e permita que o começo seja construído e 

que venha o que tiver que vir. O começo foi possível nas aulas da disciplina de Cartografias 

Intensivas em Educação
10

. Durante as aulas, estudamos e conversamos sobre nossos temas de 

pesquisa, sobre as possibilidades de buscar os clichês e, com isso, perceber o refrão que cada 

uma destas temáticas aciona e que passamos a repetir, daquilo que estava em processo de 

pesquisa e assim limpar a tela do trabalho. A cartografia, neste trabalho, é entendida como uma 

forma de acompanhar processos. Para Kastrup e Barros (2009, p. 76), a “cartografia é um 

procedimento ah hoc, a ser construído caso a caso [...]”. Assim, dizemos que a cartografia não é 

algo que se aplica, mas que se pratica.  

Quais movimentos são necessários para que uma pesquisa cartográfica aconteça e para 

que os leitores percebam a força do deslocamento de uma pesquisa? O cartógrafo não 

tem como objetivo explicar ou revelar algo a alguém (RONILK, 2016). Nesse sentido, não se 

pretende revelar uma forma de pesquisa, ou explicar um método ou uma metodologia, mas 

ativar uma experimentação acerca das necessidades de pensar e observar o refrão a que estes 

clichês ativam antes de iniciar a pesquisa ou uma pesquisa. Nossa pesquisa iniciou com uma 

busca na internet, utilizando a ferramenta Google. Digitou-se o tema de pesquisa para ver o que 

apareceria como imagem dada. Repetidas imagens e palavras começaram a surgir. Para dar 

visibilidade, montou-se um painel com as repetições e com o refrão. As imagens encontradas no 

google foram impressas e separadas para serem coladas, mas antes dedicamos um momento 

para olhar cada uma das imagens e pensar no que tínhamos à nossa frente. Optou-se por colar as 

imagens por cima de folhas de revistas, dando a elas a sensação de preenchimento e de excesso. 

Os clichês estavam fortemente marcados. Após este momento, foi necessário limpar e deixar 

que eles ficassem para trás para que pudéssemos sair vislumbrando aberturas à construção da 

pesquisa. Este primeiro registro cartográfico identificou os clichês, apresentou um panorama da 

pesquisa, se preenche sobre o tema e se da conta que o tema que pesquisamos quase não tem 

voz em nós. A intenção foi explorar o que se repetia para conhecer o refrão. O que fazer diante 

de tal resultado? Como limpar e esvaziar para que uma pesquisa pudesse emergir de outro 

modo? Buscou-se explorar o ‘território’ possibilitado por uma pesquisa cartográfica, distante da 

oposição teoria e prática, pesquisa e intervenção, produção de conhecimento e produção da 

realidade (ALVAREZ; PASSOS, 2009), contudo seguindo pelo caminho da relação construção-

desconstrução, produzindo uma realidade e percebendo o que estava além do que era dito. Com 

reflexões e movimentos na caminhada de construção da pesquisa, algo (novo) começava a 

ganhar forma, ou melhor, sair da forma: era hora de transformar o começo, habitando-o. O papel 

não dava mais conta da imensidão dos clichês, não permitia espaços e movimentos. Era 

necessário outro modo de materializar e abrir espaço para uma pesquisa cartográfica. O que era 

um grande painel vira uma sequência de potes plásticos que ainda contém os clichês. Porém, 
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quando se olha os potes pela sua transparência os clichês são atravessados, a transparência 

permite que tudo passe. A transparência permite que a visão possa atravessá-los e espaços se 

abrem. As tampas abertas mostram que algo poderá acontecer. Havia um vazio, um espaço a ser 

ocupado, uma mínima linha de fuga. Seria muito mais cômodo seguir o que já estava 

aparecendo. Mas desejamos agora que eles saiam que não fiquem na tela, no trabalho, pois 

quando eu sigo as tendências evito críticas e conflitos (RONILK, 2016). O pote ficou por dias 

no terreno de uma casa, sem tampa, aberto às ocupações. Uma pesquisa cartográfica se expressa 

no desgaste dos clichês que já estão ditos-escritos-falados. Nesta pesquisa, o pote inicialmente 

abrigava os clichês, mas também possibilitou a abertura e o movimento pela sua materialização 

e transparência a outras e novas ocupações: aberto ao inesperado. A chuva, o vento, o sol 

possibilitaram que o pote fosse preenchido, esvaziado, arrastado pelo vento. Por dias 

observamos seu movimento, aceitamos o que apareceu, aceitamos o que saiu nos preparamos 

para o novo, para o início de uma pesquisa em uma tela que tentou e ainda tenta por dias, 

semanas se limpar, ser esvaziada. Nosso mostra o trajeto do início de uma pesquisa que apenas 

começa, ouve, fala, busca. A tela limpou, mas será que por completo? Ou isso tudo é apenas 

uma tentativa constante de colocar algo em movimento, tentando perfurar o que já foi dito, 

escrito, julgado, rotulado. Nada mais forte do que ver o que não está: surgiram linhas de fuga, 

escapes. Já começamos! 
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O presente trabalho exposto é correspondente a um capítulo da dissertação de mestrado 

defendida no ano de 2014, essa etapa do trabalho ainda não publicada é parte integrante de 

outros trabalhos já apresentados em edições anteriores dos colóquios “A educação pelas 

imagens e suas geografias”. O resultado deste estudo está pautado em três partes distintas e 

integrantes com base em diferentes atuações da geografia como educação. A primeira é 

pertinente à pesquisa direcionada ao uso da foto-sequência como recurso metodológico junto à 

geografia escolar, como proposta prática aplicada na rede municipal de ensino de Florianópolis. 

A segunda é pautada na análise das imagens na geografia e seus estereótipos. Sendo a terceira 

coerente às metodologias visuais em geografia, mais especificamente sobre o uso da foto-

sequência, através de uma metodologia participativa. Neste trabalho apresentado dialogaremos o 

processo de estudo construído com os alunos na rota entre estereotipo e fotografia, onde 

descreveremos nossa analise sobre a estereotipia da própria fotografia. A fotografia clichê e 
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consequentemente estereotipada tem se expandido cada vez mais no âmbito do ensino, nos 

diversos meios de comunicação e abarcadas em escalas geográficas não compatíveis com a 

realidade dos locais. Assim, descreveremos como foi o processo de estudo junto com os alunos 

e a construção do conhecimento e reconhecimento das imagens estereotipadas na questão do 

ensino de Geografia, dialogaremos perante aos usos das imagens fotográficas nos livros 

didáticos, e suas características semelhantes, demonstrando aspectos intrínsecos ao espaço 

estudado. Isto nos levou a refletir em uma abordagem metodológica, ou melhor, se a análise da 

imagem fotográfica pelos professores e alunos não for aprofundada, não houver um estudo 

sobre os dispositivos de interpretação, estas imagens geográficas podem cair em um uso clichê. 

Obtivemos este anseio por não concordarmos com grande parte das imagens fotográficas 

geográficas apresentadas nos livros didáticos, essas imagens em suma possuem credibilidades 

um tanto quanto questionáveis, os cenários focalizados nestas representações estão 

generalizando e excluindo grande parte das culturas locais brasileiras. Lembramos que o uso da 

fotografia pode constituir em uma grande experiência devolutiva, e não, mais um aspecto 

decorativo no ensinar. As fotografias analisadas tendem a ser um registro automático de um 

espaço, no entanto, em uma análise sem aprofundamento, neste caso a própria fotografia pode 

funcionar como uma condição de armadilha ideológica, sugerindo ao espectador a aceitar a 

perspectiva legítima de representação e crer que a fotografia é mesmo um registro do real. 

Nosso estudo gerou um posicionamento de questionarmos à verdade imposta pela imagem, de 

sua intencionalidade, por um lado de não aceitação imediata das representações estudadas, não 

somente ao viés das quais fazem parte, mas também no contexto, no focar e excluir dos 

cenários. Elencamos alguns tipos de fotografias as quais tivemos contato e poderíamos 

assemelhá-las a um contexto estereotipado de representações, tais quais relativas a gêneros, 

divisões regionais, classificações econômicas, etnias, cultura, formações espaciais, espaços 

urbanos, em diversos âmbitos Geográficos. Essa insuficiência informativa e de linguagem 

direcionada a certos elementos de uma paisagem, e não sobre sua complexidade tende a ter uma 

característica contraditória em sua representação. É importante desenvolvermos outros meios 

metodológicos de análise das fotografias, olharmos por um novo código visual. Temos que 

ultrapassar a intencionalidade que a mensagem visual nos propõe, e saber reconhecer o que é 

representar em partes um espaço Geográfico. Ao trabalharmos com imagens fotográficas que 

tende a formar expectativas sobre algum conteúdo escolar, precisamos preparar nossos alunos 

frente a uma análise de imagem mais aprofundada, para que assim, não se forme uma 

representação Geográfica referenciada por uma imagem clichê. No estudo sobre a análise das 

imagens utilizaremos como base teórica autores, como; Martine Joly (1996), Jacques Aumont 

(1993), Susan Sontag (1981), Gilles Deleuze (2007) Phillippe Dubois (1993), entre outros, que 

nos fornecerão um embasamento sobre os diferentes dispositivos existentes quando se ousa 

pensar uma imagem. Na abordagem sobre a Geografia e as imagens tem-se como parte do 

embasamento os pensadores, Wenceslao de Oliveira Jr (2009), Dorren Massey (2009), Milton 

Santos (1987) e (2009). Concluímos que algumas representações visuais apresentam 

características semelhantes, às vezes idênticas em se tratando de em uma abordagem cultural e 

espacial. Esse recorte espacial semelhante apresentado nas fotografias estudadas, por tanto, 

acaba excluindo muitos outros elementos, gerando assim, uma concepção de espaço equivocada 

e indutiva sobre a concepção Geográfica do meio em questão. 
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Como graduando do curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista e a partir de 

encontros do Grupo de Pesquisa Linguagens Geográficas, que integra a Rede Internacional 

Imagens, Geografias e Educação, desenvolvemos o projeto de pesquisa “Do espaço utópico ao 

lugar como corpo heterotópico’’, que se encontra em fase inicial de elaboração, tendo a proposta 

de explorar, em decorrência das leituras das obras “A utopia” (MORE, 1996) e “O corpo 

utópico e as heterotopias” (FOUCAULT, 2013), os sentidos que o conceito de lugar pode tomar 

a partir do encontro com o filme “K-pax: o caminho da luz” (Dir. Iain Softley. Cor., 120 min, 

EUA, 2011). A princípio, “K-pax: o caminho da luz” conta a história de Prot, paciente internado 

no hospital psiquiátrico de Manhattan devido afirmar para autoridades policiais que era de um 

planeta chamado K-pax. No hospital é tratado pelo Dr. Mark Powell que, no curso do 

tratamento, vai desenvolvendo uma forte relação de amizade com o paciente “alienígena”, o 

qual interage muito bem com todos do hospital. Prot, quando conta sobre seu planeta, desperta 

nos demais o desejo de viver em um lugar diferente, um território outro onde a vida é mais 

plena, justa e feliz, bem distinto da disciplina e rotina da normatização das relações 

experimentadas no hospital; nesse sentido, o mundo K-pax toma contornos “utópicos”. Utopia, 

etimologicamente, significa não lugar ou nenhum lugar: do grego, “u” como prefixo de negação 

e tópos como lugar (CHAUÍ, 2008). A obra “Utopia” de Thomas More reflete sobre as relações 

políticas e sociais vivenciadas na Inglaterra do século XVI, as quais eram desiguais, injustas e 

violentas, e passa a projetar em um não lugar – a ilha de Utopia - as condições ideais, 

imaginárias e desejadas de um território de justiça e igualdade social. O planeta K-pax, descrito 

por Prot no filme, ilustra a obra “A utopia”, possibilitando o atravessamento da linguagem 

pautada na lógica das palavras de More pela linguagem imagética do filme de Ian Softley. K-

pax passa a se conformar ao potencial criativo dos corpos que se encontram no hospital a partir 

das imagens instigadas por Prot, possibilitando que esses corpos traçassem linhas de fuga do 

território onde se encontram para a constituição de um suposto lugar como desejo, o utópico 

planeta K-pax. Mas a partir disso, podemos resgatar uma outra obra que venha problematizar tal 

perspectiva. A obra “O corpo utópico e as heterotopias” de Michel Foucault, filósofo e 

historiador do século XX, conecta-se com o filme a partir do momento em que, nas incitações 
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da personagem alienígena os demais pacientes começam a se movimentar de maneira diferente, 

entendendo o espaço não mais como um lugar disciplinador de tratamento, entretanto, como 

uma exploração e experimentação para novas sensações, tal como, por exemplo, no filme, um 

paciente que estrangula outro não para matá-lo, mas para que ao perder o fôlego o sujeito 

estrangulado – que tinha fobia de respirar sem máscara por conta da sensação de ser infectado 

pela impureza do ambiente – percebesse o sentido de respirar fundo sem a inibição do medo. 

Deste modo, as mudanças do meio são transformações dos sentidos e significados de lugar que 

aqueles personagens, através de seus corpos, dão ao território em que se localizam. O corpo 

heterotópico para Foucault, constitui-se na singularidade dos corpos, que conforme os seus 

movimentos, relacionamentos e interações - estas sendo conscientes ou inconscientes- (re)criam 

novos sentidos e perspectivas de orientação, novas regiões de uso e prática da vida nos locais 

em que se encontram e se relacionam, desterritorializando a normatização, a disciplina e a 

ordem pré-estabelecidas, como passou a ocorrer no  hospital psiquiátrico do filme K-pax. 

Assim, a partir do rompimento da fronteira das linguagens cinematográfica, filosófica e 

cientifica é possível instigar a leitura do ponto de vista do mundo desejado, mas não existente, 

em que a força dos sentimentos e pensamentos passa a territorializar novos sentidos para a vida 

no local em que está, como no caso das limitantes condições que disciplinavam a convivência 

do hospital, que derivam outras formas de constituição das relações, afetando e tensionando as 

ideias pré-estabelecidas de normalidade, doença, loucura, comportamento etc. As heterotopias 

são exatamente essa instauração da diversidade de sentidos espaciais que os corpos estabelecem 

ao romperem com a uniformidade do pensamento. Dada essa relação e interação podemos 

(re)pensar as noções de espaço e de lugar de maneira diferente onde não seja necessária a 

consolidação de novos ou velhos conceitos, mas que a desconstrução dos valores já formados 

seja fundamental ao entendimento dos sentidos das heterotopias e para como elas transformam o 

cotidiano.  
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Este texto insere-se no percurso de uma pesquisa de doutorado em andamento que parte da 

construção de novas formas de produção, exibição e espectação
11

 de cinema em contexto 

escolar. Tendo em vista a obrigatoriedade da lei federal 13.006/14 que, uma vez regulamentada, 

torna obrigatória a exibição de duas horas de cinema nacional por mês em todas as escolas de 

educação básica do país, a pesquisa em foco buscará problematizar o encontro entre cinema e 

educação a partir de processos de criação de imagens e sons que partam das especificidades 

locais de duas escolas, tomando suas diversas claridades mote criativo e contraponto à sala 

escura do cinema tradicional. A pergunta que orienta este trabalho é “o que pode a escola e o 

cinema quando a sala não é escura?” O desafio aqui proposto é gerar condições em que se possa 

criar e experimentar a produção e exibição de imagens cinematográficas para serem exibidas 

para além da sala escura, de modo a instaurar, talvez, condições mais ampliadas para o encontro 

entre cinema e escola ao tensionar a necessidade de um ambiente escuro para que o cinema se 

realize como espectação. A proposição de atentar-se aos locais claros da escola se dá em 

                                                             
11 O termo espectação é de autoria de Anne Friedberg e citado pelo autor Gabriel Menotti (2012) para falar do 

conjunto de características que definem o cinema que compreende, segundo Friedberg, a sala escura com imagens 

projetadas, o espectador imóvel, a tela plana entre outros elementos. 
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oficinas de formação em cinema iniciadas em agosto de 2017 em duas escolas
12

 da rede 

municipal de educação de Campinas - SP. Por meio da presença da pesquisadora em seu campo 

de ação, estão sendo cartografadas as imagens geradas pelo encontro entre câmera, escola, 

professoras, professores, direção, estudantes e claridades locais. Cada participante tem o desafio 

de inventar imagens que levem em conta as claridades escolares que posteriormente serão 

exibidas também em locais claros da própria escola por meio de videoinstalações.  A sala escura 

tem sido a agenciadora de um tipo de cinema (MENOTTI, 2012), o qual vem sendo tensionado 

pela expansão da sétima arte pelas galerias de arte e museus, entre outros locais onde o cinema 

tem aportado, ganhando ali outras nuances, outras potências, outras imagens e sons. No presente 

trabalho, a escola é tomada como um lugar (MASSEY, 2008) constituído de trajetórias 

heterogêneas, humanas e não humanas, que negociam articulações entre si e devires outros em 

cada uma delas. A possibilidade de fazer variar a imagem produzida em contexto escolar tem 

sido experimentada em paralelo com o entendimento da escola como um lugar heterogêneo, 

atravessado por "pluralidades de trajetórias, uma simultaneidade de estórias-até-agora" 

(MASSEY, 2008, p.33), que se constitui como encontro aberto. Neste sentido, a escola seria 

então o lugar do encontro, um atravessamento no espaço e não um ponto localizável no mapa, e 

sendo assim, todos os aspectos humanos e inumanos que a atravessam podem ou não ganhar 

potência nas imagens criadas quando o cinema e a escola se encontram. Aspectos humanos e 

não humanos afetam as imagens, pois tudo existe no mundo. Tudo já existia antes de chegarmos 

com a câmera na escola. Como nos diz Migliorin “a primeira característica de uma imagem 

cinematográfica é que ela ‘sofre’ o mundo, é afetada por ele” (MIGLIORIN, 2015, p. 35 – 

destaques do original). Tanto produção quanto exibição, deverão ser pensadas para as distintas 

claridades que serão descobertas através da observação atenciosa de aspectos locais, antes, 

talvez, despercebidos no cotidiano escolar. Espera-se que novos filmes sejam inventados na 

escola e para a escola (e também para além dela).  Busca-se assim, estabelecer novas relações 

com o cinema a partir de processos inventivos que se instaurem por meio de dispositivos de 

criação de imagens que ao fixar uma linha dura para um processo de criação, abrem-se 

caminhos que podem fazer surgir inúmeras linhas flexíveis e de fuga. Uma vez que a escola tem 

inúmeros e variados locais claros, ter-se-á que lidar com a invenção de maneiras de exibição e 

espectação que levem em conta as especificidades do lugar-escola e assim, talvez, fazer 

funcionar um cinema para locais antes inimagináveis, uma vez que, sendo claros, todos locais 

passam a ser passíveis de receberem imagens projetadas ou telas. Que estudante, professor, 

funcionário, familiar ou membro da comunidade entrará em devir-personagem? Que partes da 

escola e do bairro encontrarão devires-cenários nas imagens que surgirão das oficinas? Que 

devires outros o cinema virá a compor para si e para a escola, através daquilo que já compõe o 

cotidiano daquele lugar? Que claridades da escola serão experimentadas como tela, local de 

exibição e expectação de imagens? Ao estabelecer um encontro entre duas multiplicidades, no 

caso, o cinema e o lugar-escola, aposta-se na instabilidade de concepções pré-concebidas de 

personagem, cenário, roteiro, entre outras, já instituídas por um "cinema maior" e assim, diluir a 

fixidez de categorias cinematográficas estabelecidas.  Entende-se aqui, que os referenciais já 

instituídos no mundo do cinema tradicional podem ser negociados por aqueles que não fazem 

parte desse universo, e por isso mesmo, têm mais potência para contagia-lo, propondo um 

cinema que provoque o real para além das categorias de representação. O encontro entre 

pessoas, câmera e lugar e as possíveis produções de imagens que possam vir a surgir permitem a 

abertura para novas conexões que acontecem nesse lugar, aberto e interacional, onde sempre há 

conexões ainda por serem feitas, justaposições ainda a desabrochar em interação (ou não, pois 

nem todas as conexões potenciais têm de ser estabelecidas), relações que podem ou não serem 

efetivadas. A imagem, assim como o “espaço é aqui um produto de relações”. 
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Quando falamos sobre cinema não podemos deixar de mencionar que sua difusão está 

relacionada a uma sociedade muito dependente do olhar, que busca impacientemente a si mesma 

nas imagens visíveis e reproduzíveis (AITKEN e ZONN, 2009, p. 23). Yi-Fu Tuan (2013, p. 26) 

já discutiu a relevância e a dependência do ser humano contemporâneo à visão, para o autor, 

apesar da diversidade de sentidos e da variedade de informações que eles abarcam, o visual 

prevalece na construção espacial da civilização ocidental. Os filmes de Lucio Fulci, 

principalmente The City of the Living Dead, são demonstrativos dessa fixação pelo olhar: os 

olhos são insistentemente focados, enquadrados, e é através deles que o terror mais escatológico 

se descobre e que seus efeitos nevrálgicos penetram o espectador. A invenção do cinematógrafo 

e, logo, do cinema, pelos irmãos Lumière no final do século XIX, — eternizando não só o 

instante como se fazia até então pela fotografia, mas a própria composição móvel das situações 

— foi aclamada como uma técnica definitiva para guardar a realidade, finalmente poderia se 

registrar fielmente os acontecimentos e finalmente as mãos poderiam ser libertas da árdua tarefa 

artística, dando privilégio ao olhar. É justamente no aspecto visual do filme que sua sedução 

apela ao ponto de deixar o espectador vidrado e concentrado (HOPKINS, 2009). Para Pasolini 

(1983, p. 26), essa textura luminosa e imagética permite, através do trânsito fílmico, um contato 

sensual e envolvente com a realidade, e não apenas anedótico ou alusivo. O cinema, devido a 

sua dinâmica intensa e veloz e a sua expressividade visual, pode operar uma vertiginosa viagem, 

causar situações memoráveis e impactar profundamente o ser, enfim, os filmes podem se 

consagrar como manifestações artísticas excepcionalmente emocionantes. A paisagem se 

destaca como um dos elementos mais nítidos e envolventes do filme, pois ela é uma composição 

ou um recurso fílmico notoriamente ocular e semiótico que tem uma relevância espaço-temporal 

determinante mesmo em películas que se esforçam em neutralizar o espaço, como Dogville de 

Lars Von Trier: a paisagem ainda persiste em qualquer tracejado, roteiro e fotografia, por mais 

abstratas que elas sejam. Além disso, a obsessão topológica, isto é, a atração pelos lugares e a 

gravitação nas suas expressividades culturais, é um traço geográfico recorrente no cinema de 

autor, como nos filmes de Glauber Rocha, Leon Hirszman ou mesmo de Pier Paolo Pasolini, 

reafirmando o valor da paisagem como uma entidade repleta de sentido e de narrativa em que o 

envolvimento entre o ser e o mundo se afirmam poeticamente: "A cenografia não é decoração, 

mas um objeto que, mudo, é tão importante quanto os atores (...)" (ROCHA,  1981, p. 113). 

Ademais, a paisagem é também um indicador literário ou mesmo lírico que denota uma 

textualidade decisiva na compreensão do filme: "Para se entender um filme é necessário que o 

telespectador observe ao mesmo tempo a paisagem, a tonalidade da fotografia, a cenografia, a 

interpretação dos atores..." (ROCHA, 1981, p. 106). Assim, o cinema e a linguagem 

cinematográfica podem operar uma interessante mudança de perspectiva e escala para o ensino 

de geografia: ao invés do distanciamento e da visão aérea, a imersão e a tridimensionalidade que 

realçam justamente a paisagem, conceito tão caro à geografia e tão elementar para às artes. A 

apresentação ou representação da paisagem dentro de uma obra fílmica não deixa de ser 
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instigante e de clamar por uma leitura diligente, de modo a revelá-la como um elemento textual 

do filme e não um cenário simplesmente calado e inativo. Os filmes, além de evocar lugares e 

apresentar significados pictóricos, possibilitam que a paisagem cinemática seja lida e analisada 

como uma surpreendente representação cultural. É possível, assim, pensar uma obra 

cinematográfica como uma paisagem semiótica, na qual ícones e símbolos interagem ao ponto 

de comunicar um lugar, de expressar um meio ambiente real ou imaginado e de verbalizar uma 

cultura (HOPKINS, 2009, p. 64). A linguagem iconográfica sempre esteve presente nos 

esforços didáticos com o intuito de revelar aquilo que dificilmente se transcreveria em 

sentenças, tornando o processo de aprendizagem mais lúdico e influenciando profundamente a 

concepção e a visão de mundo dos educandos. As novas tecnologias de comunicação e 

informação e a experiência cultural que elas instigam também podem se inserir nesse universo. 

O audiovisual — suas imagens e mensagens — tem um atributo educativo potente e revelador. 

As imagens, assim, não possuem um valor apenas estético e não integram o repertório e a 

composição de uma obra com o objetivo de serem simplesmente contempladas, seus efeitos são 

marcantes e tem uma caráter político e pedagógico singular, as imagens estão carregadas de 

conhecimento e indicações. No cinema, a narrativa está sincronizada e envolvida com o lance de 

imagens, a linguagem iconográfica e figurativa mais o enredo se fundem numa única 

composição, arquitetando não apenas uma história a ser transmitida, mas também uma 

perspectiva de mundo e uma configuração do olhar. Alguns filmes e documentários podem ser 

citados como exemplares desse usufruto poético e imaginativo das paisagens (Nelson do 

Cavaquinho (1969) de Leon Hirszman; Viajo Porque Preciso Volto Porque te Amo (2010) de 

Karim Ainouz; e O Abraço da Serpente (2016) de Ciro Guerra), são filmes em que a 

preocupação fotográfica opera de forma decisiva na montagem espacial. Assim, a compreensão 

das obras cinematográficas pela leitura de suas delicadas paisagens cinemáticas, demonstrando a 

importância destas para a composição total e para a ritmia dos filmes, pode proporcionar um 

dispositivo dinâmico no ensino de geografia, insinuando um lampejo artístico de se dialogar 

sensivelmente com o mundo. Para isso, é preciso superar tanto a passividade do espectador 

como a apatia do educando, encorajá-los a ler, interrogar e a contextualizar o filme e a realidade 

e, ao mesmo tempo, combater a banalização de uma sociedade cada vez mais voyeurista e 

alienada, dependente de imagens estereotipadas e publicitárias. 
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 A Geografia lê o mundo através da dinâmica do espaço e da paisagem. Segundo Cavalcanti 

(2006), a definição geográfica de paisagem está atrelada a visão que o ser humano tem do seu 

arredor, sua morfologia, fisionomia ou representação formal do espaço, instigando a formação 

de identidades e fundamentações para entender a coexistência na sociedade, correlacionando a 

linguagem científica com a emocional e o conhecimento geográfico com a identidade cultural. 

A medida que as suas ferramentas de leitura foram evoluindo no mundo pós-moderno, 

potencializou-se a percepção de um olhar mais atento ao espaço urbano e a cidade, sobretudo a 

dinâmica da paisagem urbana e suas relações sociais e culturais. Nesta relação, o lugar 

representará a profunda interação entre as experiências do ser humano com o espaço, na 

complexidade dos seus elementos urbanos, rurais e naturais entre as suas exclusividades e 

diferenças. Englobando referências de subjetividade, de sentimentos, de simbolismos que são 

elaborados por memórias que se agregam a representações da paisagem pela forma como se 

apropriam da natureza, do trabalho e da organização social. Compreendendo subjetivamente o 

espaço geográfico através de várias “memórias de lugares”.  Cria-se então um imaginário 

geográfico, na qual nele se armazenam todos as memórias das representações visuais de várias 

experiências do ser humano em diferentes lugares, uma imagem mental (PIAGET apud 

OLIVEIRA, 1976) a partir da percepção da paisagem. Para isso, a geografia escolar vem 

exercendo um importante papel de comprometimento social com a produção da condição 

humana, associando a realidade do aluno com o conteúdo, tal como, rejuvenescendo a 

importância da atividade docente como facilitadora de construção e questionamento do 

conhecimento. Grandes partes dos alunos hoje em dia estão “conectados” a várias mídias, de tal 

forma que elas se colocam como um importante agente nos processos de armazenamento dessas 

memórias nos seus processos simbolização e identidade cultural, sejam por meio de filmes, 

músicas, livros, quadrinhos, jogos digitais, programas de tv, documentários, etc.   Essa forma de 

compreensão do espaço geográfico permite que se avance na construção do conhecimento do 

mundo, de modo progressivo, numa escala do mais próximo e concreto (o lugar) ao mais 

distante e mais difuso (o global), respeitando as peculiaridades cognitivas do aluno e o seu 

tempo mental de compreensão de espaço. Este artigo pretende discutir os conceitos referentes a 

representação visual das paisagens urbanas e seus processos cognitivos, sob uma perspectiva 

que relaciona as mídias e as novas tecnologias com os processos metodológicos de ensino. 

Nesse sentido, os produtos derivados das geotecnologias e mídias audiovisuais oferecem um 

vasto conteúdo na geração de novas informações, bem como facilita a compreensão do cidadão 

no atual contexto da sociedade globalizada e tecnológica, principalmente quanto aos conceitos 

geográficos de lugar, localização, interação homem/meio, escala e movimento, bem como, uma 

importante análise histórica dos processos de transformação do espaço. Isso acaba por 

rejuvenescer o papel do professor dentro da sociedade de informação do qual vivemos, exigindo 

que cada vez mais ele esteja à frente do seu tempo e seja dinâmico nas suas metodologias de 

ensino, tanto em conteúdos formais quanto aqueles adaptáveis a realidade dos seus alunos. Para 

isso, propõe-se uma nova metodologia para o ensino da temática da urbanização e a dinâmica do 

espaço urbano, a partir da análise visual de paisagens reais de várias regionalidades, visando 

potencializar e incitar todo o pré-conhecimento dos vários lugares e paisagens que o educando 

já possui discutindo suas vivências, percepções e reflexões, para assim, promover um ensino 

democrático e uma maior reflexão quanto à realidade do outro. 
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Esta é uma pesquisa em andamento (no PPG em Educação da Faculdade de Educação da 

UNICAMP) e Método Cartográfico, que implica na análise de filmes, documentos e entrevistas, 

buscando compreender que tipo de variação/mudança o Programa “Cinema e Educação: a 

experiência do cinema na escola de Educação Básica Municipal” (2016) 

atravessou/imprimiu/possibilitou nos docentes que tiveram contato com ele durante sua 

realização desde sua implementação através da parceria firmada entre o Grupo de pesquisa 

OLHO/ UNICAMP com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Campinas até o 

presente momento. Pretende-se conhecer as reverberações das oficinas de cinema em sua 

produção/experimentação audiovisual, as relações estabelecidas e mediadas pelo uso de 

imagens (ou mesmo sua ausência) durante a parceria entre a SME e o grupo OLHO/UNICAMP. 

Estou analisando os filmes produzidos por docentes e Trabalhadores da Educação Básica que 

participaram das Oficinas no Museu da Imagem e do Som (MIS- Campinas -2016 até o término 

de meu doutorado 2020), serão realizadas entrevistas semiestruturadas com esse mesmo 

público. Os docentes que participam da pesquisa são os professores vinculados à Secretaria 

Municipal de Educação de Campinas e também trabalhadores da Educação Básica municipal 

que participaram das Oficinas do MIS em 2016, oriundas da Parceria entre SME e FE/Grupo 

OLHO- Unicamp.  A análise dos dados oriundos da produção/realização de filmes, é por análise 

de dispositivo
14

, articulando com a escrita cartográfica, buscando conhecer os atravessamentos 

que as imagens possibilitam.  Espera-se contribuir para o campo teórico da Educação Básica, 

com possibilidades de ampliação de estudos já realizados, aprofundando-os com base no 

contexto que se quer pesquisar, bem como fornecer subsídios para o fortalecimento de ações 

institucionais de desenvolvimento profissional docente. Com a promulgação da Lei Federal n. 

13.006, de 26 de junho de 2014, - que acrescenta o inciso 8º ao artigo 26 da Lei Federal n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB 93494/96) - que tornou obrigatória a exibição de duas 

horas de cinema nacional como componente curricular complementar, integrado à proposta 

pedagógica da escola; Tornou-se necessário conhecer como os docentes estão lidando não 

apenas os desafios de tal obrigatoriedade, mas também que outras implicações, ausências, 

rasuras estão sendo feitas para que esta lei seja cumprida enquanto política pública. Vale 

ressaltar que esta pesquisa tem como foco a perspectiva dos Trabalhadores da Educação Básica, 
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professores, auxiliares de sala, orientadores pedagógicos que se encontrem com a necessidade 

de implementar a legislação no cotidiano da escola, que impressões, dificuldades e/ou surpresas 

são colhidas nestas trajetórias que se cruzam no interior da escola. De acordo com Adriana 

Fresquet, (2015) existem três crenças sobre o cinema na escola: A primeira de que o cinema é 

capaz de intensificar invenções de mundo; A segunda é de que a escola é o espaço onde o risco 

dessas invenções podem, e se desejam que sejam intensificadas, é a aposta na escola como 

espaço onde estética e política podem coexistir; A terceira é no jovem, na criança, no professor, 

é uma crença na inteligência intelectual e sensível dos que frequentam e pensam/dialogam com 

a escola. Torna-se relevante conhecer o alcance da Lei aonde de fato, ela deve ser aplicada -na 

escola - com os trabalhadores que a estão implementando. O ponto relevante é compreender 

como a atuação desses trabalhadores pode contribuir para a existência de uma escola 

democrática, crítica e criativa, capaz de atuar no mundo. Segundo Migliorin (2015, p. 10) 

_referindo-se ao projeto Inventar com a diferença/2013-2015_ “com a produção de imagens, o 

aprendizado passava necessariamente por uma relação criativa e crítica por parte dos alunos” e 

por que não dizer, por parte dos docentes experimentadores das oficinas. Migliorin (2015) 

propõe uma educação para o uso do cinema nas escolas que pense as imagens como forma de 

atuação criativa e crítica a partir do uso da câmera para produzir e experimentar imagens. Ao 

tratar de cinema, argumenta que não basta uma assistência de cinema nas escolas, mas, 

sobretudo partir da experimentação através de dispositivos audiovisuais. E o que são as 

imagens, quando falamos de cinema? “São fruto do encontro entre uma máquina, um sujeito – 

ou vários- e algo que está no mundo” (MIGLIORIN, 2015, p. 35), mas as imagens mantém em 

si um caráter de duplicidade, uma vez que ao se referir no real também são recortes do real feito 

por aquele/a que opera a máquina. É por isso que se torna relevante conhecer os 

atravessamentos dos trabalhadores da Educação Básica que produzem filmes em suas escolas. 

Esta é também a oportunidade de encontrar a “simultaneidade de estórias-até-então” (MASSEY, 

2009, p. 190) de compreender o fazer filme nesse Programa como possibilidades de conhecer 

uma enorme “coleção de estórias” (MASSEY, 2009, p. 190) que se tornaram possíveis de serem 

vislumbradas através do cinema, do indizível das imagens, dos sentidos gerados e extrapolados 

em cada novo desafio disfarçado de dispositivo. 
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Este trabalho trata de experimentações em torno de quatro imagens da Globalização, retiradas 

de dois livros didáticos de Geografia destinados ao Ensino Médio
15

. Estas imagens foram 

deslocadas para diversas situações: em uma escola, em um Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico (HCTP) e em um pequeno grupo de idosos no sul de Santa Catarina. Tínhamos o 

intuito de esgotar suas possibilidades ao retirá-las de seus contextos e molduras proporcionadas 

pelo livro didático, em que os títulos e legendas as fazem veículos para ilustrar e informar sobre 

de uma realidade dada. Assim contidas, há uma diminuição de suas potências, pois a linguagem 

das imagens não tem somente o intuito de comunicar, mas sobretudo é um mecanismo criador 

de realidades (OLIVEIRA JR; GIRARDI, 2011). Estas três distintas ocasiões tinham em 

comum a presença das mesmas imagens, olhadas sempre na mesma sequência e com legendas e 

títulos tapados. Na tentativa de descontextualizá-las, nada foi dito acerca do propósito daquele 

encontro, somente tinham a disposição a pista de que aquilo tinha a que ver com a Geografia. 
Todavia, com os alunos da Escola de Educação Básica Simão José Hess, com os quais 

realizamos nove oficinas, essa proposição fazia parte de um quadro maior de atividades, para as 

quais dispúnhamos de datashow, laptop, alguns slides com tópicos a desenvolver, trechos do 

filme Eis os delírios do mundo conectado (2016), caixas de som, folhas em branco e um novelo 

de fios de malha. Com os pacientes internos do HCTP, tínhamos as imagens impressas, folhas 

em branco, revistas, jornais, lápis para colorir, tesouras, canetas e também o novelo de fios de 

malha. Com este último grupo realizamos apenas uma oficina.Com os idosos, o arranjo era 

outro, pois tratava-se de conversas/entrevistas, um total de sete, que eram realizadas nas suas 

casas, em um ambiente acolhedor. Além das imagens impressas, tínhamos um caderno de 

anotações, uma caneta e um celular com função de gravar. As experimentações descritas 

tiveram início com a apresentação destas imagens, que olhávamos juntos e sempre na mesma 

sequência. A mesma pergunta foi feita aos participantes das entrevistas e oficinas, e deveria ser 

respondida para cada uma das quatro imagens: O que você vê quando olha para essa imagem? 

Ainda é necessário adicionar: Sim, ver, no sentido de compreender, e cada um vê com aquilo 

que traz consigo, suas informações e experiências de vida. Com isso, tínhamos a intenção de 

reunir, pelo menos, dois grupos de respostas: aquelas provenientes dos estudantes, que 

provavelmente mencionariam a Globalização (respondendo o que as imagens pretendiam 

mostrar, dada a força que tinham através de sua exaustiva repetição), e aquelas dos idosos e 

pacientes internos, que explorariam de outras formas suas potências, pois fugiriam do tema 

implícito. A expectativa de obter determinadas respostas foi frustrada, ao menos em parte. Na 

escola, em algumas ocasiões, essas imagens constituíram-se quase como “fotografias de coisas e 

locais indefinidos”, como aponta Oliveira Jr (2016, p.10). Com a imagem de satélite que 

continha as principais rotas de transporte mundial, obteve-se desde Mundo, Continentes, 

Planeta Terra até Eu vejo o mundo se partindo, Parece caminhos de luz no mundo. A mesma 

imagem com os idosos, provocou expressões: É uma fruta pendurada! Parece uma teia de 

aranha, É uma rede jogada no mar. Já a imagem referente às tecnologias, outra surpresa. O 
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senhor, que olhava atentamente a imagem, discorre sobre os impactos do avanço tecnológico 

das últimas décadas: Começa lá pelo desemprego, porque tu sabes que muitas firmas tinham 

cinquenta funcionários e aí vem as máquinas modernas e tiram vinte fora. [...] Então para mim, 

isso complica muito o povo brasileiro, vamos dizer, o trabalhador.Dos idosos esperava-se 

respostas que fugiriam do tema, como já mencionado, e bem exemplificado na fala do mesmo 

senhor: Mas a gente que tem pouco estudo não pode dizer muito, se eu tivesse estudado poderia 

te dizer muita coisa dessa imagem. Dado o presente resultado, cumpre-nos refletir sobre força 

do enquadramento (moldura) sobre nós mesmos. 
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Este trabalho é um desdobramento inicial de uma tese de doutoramento em curso no programa 

de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Tese esta que tem 

como objetivo propor uma forma de transcrição multissensorial de imagens fotográficas 

presente nos livros didáticos de geografia que permita a leitura destas por estudantes com 

deficiência visual, tendo como ponto de partida o entendimento de como os sujeitos cegos 

congênitos, sujeitos com cegueira adquirida e sujeitos com baixa visão se apropriam, dentro das 

particularidades impostas por suas lesões, das imagens fotográficas e como se dá a percepção 

destes sujeitos dos elementos contidos nas imagens que são carregados de significados passíveis 

de decodificação apenas por aspectos da cultura visual. Neste artigo optamos por apresentar um 

recorte da pesquisa a fim de dialogar acerca da importância das imagens para os deficientes 

visuais, este fragmento é trazido a discussão de modo a se pensar na relativa importância das 

imagens para o ensino de geografia para estudantes com deficiência visual, partindo do 

principio que o ambiente escolar é para muitos o único local onde vão ter acesso a e imagens 

adaptadas e onde através da leitura háptica e da mediação do professor pode aprender a 

https://poesionline.files.wordpress.com/2015/02/oliveirajrgirardi-20111.pdf
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decodificar a semiologia gráfica empregada nestas imagens. Trazemos como metodologia a 

pesquisa bibliográfica acerca das imagens, tendo como referencial basiliar autores como Barthes 

(1992), Hall (1997), Aumont (2002),  Peirce (2005), Pino (2006) sobre a deficiência visual e as 

imagens  nos apoiamos em referenciais como Millar (1999), Valente (2012), Kastrup (2013) e o 

ensino de geografia através das imagens abrange autores como Oliveira Jr.  (2009), Gomes e 

Ribeiro (2013), entre outros. Num mundo que predomina a informação visual, com destaque 

para presença maciça das imagens em nosso cotidiano, fragiliza-se em certa parte as pessoas 

que possuem alguma deficiência visual. Como justificativas a este estudo, apontamos a 

necessidade de pesquisas acerca de metodologias que promovam a equidade no acesso ao 

conhecimento a todos os estudantes pressuposto da educação inclusiva. Convém salientar ainda 

a importância do dialogo acerca das imagens e as informações advindas das mesmas no 

contexto da inclusão educacional, assim como a necessidade de propiciar acesso às estas  para 

os estudantes deficiência visual, pois estão presentes em seu cotidiano, na vida pessoal e 

ambiente educacional destes sujeitos. Destaca-se o fato de que ainda há a carência de estudos 

acerca de como empregar imagens adaptadas para o ensino, em especial de geografia, uma 

ciência que tem um histórico de utilização da visualidade ou do campo visual como base 

conceitual importante para a compreensão de seus conceitos chaves. Como resultados obtidos, 

até o momento, destaca-se a confecção de um aprofundado estado da arte acerca das pesquisas 

mais recentes que envolvem ensino, imagens e deficiência visual, assim como a sistematização 

de distintos procedimentos metodológicos que vem sendo empregado por pesquisadores para a 

confecção de imagens adaptadas a leitura háptica, além da confecção do referencial teórico que 

embasa esta discussão.  

Palavras chave: Imagens; Deficiência Visual, Ensino de Geografia, Educação Inclusiva. 
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Introdução: expectativa 

O Circuito Escolar de Cinema Brasileiro é um projeto integrante do programa de extensão 

"Cidade Reencontrada: tempos e espaços para o cinema”, da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (campus Laguna), que vem sendo desenvolvido desde agosto de 2016. Neste ensaio, 

desejamos demonstrar e discutir sua trajetória, inserindo alguns ingredientes no debate acerca da 

fruição do cinema na escola. Esta trajetória apresentou dois momentos marcantes e 

diferenciados, cada qual com seu conteúdo de descobertas, desafios e frustrações. O Circuito 

nasce, a priori, como uma resposta à Lei 13006/2014, que obriga a exibição de pelo menos 2 

horas mensais de cinema brasileiro nas escolas, publicada  no mesmo ano em que a 

Programadora Brasil foi extinta, um dos mais importantes canais de distribuição do acervo de 

filmes nacionais. Vinculou-se inicialmente à Gerência de Educação Regional de Laguna, da 

qual fazem parte 6 cidades. Observando que nesta região há apenas 1 sala de cinema em 

funcionamento, o projeto vislumbrou que cada escola participante poderia se tornar um ponto de 

exibição para a cidade. Além de atingir imediatamente o público interno à escola, este ponto 

seria uma janela ao cinema brasileiro para toda comunidade adjacente. Além de pensar o cinema 

trabalhado em sala de aula, imaginou-se que as exibições aconteceriam no espaço escolar após o 

horário das aulas para que a comunidade em geral pudesse frequentá-las. Desta maneira 

estaríamos solidarizando os vínculos de pertencimento da comunidade em relação à instituição 

escolar.  Ao mesmo tempo, em virtude da exibição acontecer além do horário regular de aula, 

víamos a proposta como um caminho para a integralização da educação pública. Para completar 

o cinema figuraria como uma forma de transmissão de conteúdos e ideias, que seriam 

potencializados nos debates a serem realizados ao final das sessões. 

Primeiro percurso: perplexidade 

Com todas essas ideias e motivações, apresentamos o projeto aos diretores e diretoras das 31 

escolas presentes na Gerência Regional. Tivemos, então, nossa primeira surpresa: apenas 5 

escolas aderiram ao Circuito. Deliberamos que, ao aderir, a escola deveria indicar um servidor 

que ficaria responsável para organização local do Circuito. Seria nosso multiplicador. 

Procedemos o andamento do projeto, visitando as 5 escolas. Os principais objetivos desta visita 

seriam conhecer o multiplicador e organizar a criação de um espaço de cinema para a Escola. A 

primeira perplexidade foi descobrir que as escolas não tinham este espaço. As escolas nos 

ofereceram o espaço do laboratório de informática, único lugar com alguma tecnologia 

compatível com a atividade de exibir um filme. Como então, esperar que os professores tragam 
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o cinema para suas aulas, se não havia qualquer infraestrutura para isso naquelas escolas? Em 

seguida, tivemos outro choque relativo à própria prática extensionista, pois assim como 

tínhamos as nossas expectativas, as escolas tinham as delas. E estavam esperando que 

fizéssemos tudo: escolhessemos o filmes, organizássemos o espaços, exibíssemos e fizéssemos 

o debate entre os estudantes. Ou seja, estávamos nos encaminhando a reproduzir a visão 

assistencialista da extensão. Quando não estivéssemos na escola, evidentemente, o cinema 

também não estaria.  Logo que entrávamos nas escolas, professores e professoras vinham 

simpaticamente contar que trabalhavam o cinema em suas aulas: "outro dia passei Alvin e os 

Esquilos; os alunos adoraram". Nos deparamos então com a questão da falta de repertório dos 

educadores, que, assim como as crianças, tiveram seu olhar treinado pelos filmes produzidos 

pelos grandes estúdios. Por outro lado, os diretores e diretoras expressavam sua satisfação em 

ter o projeto na escola, "por que sempre tem um professor que falta e aí nós temos que passar 

um filme para os alunos". O cinema, um tapa-buraco.  Diante de todas estes acontecimentos, 

percebemos que precisávamos retroceder nos objetivos do projeto e entender mais 

profundamente os caminhos que as imagens fílmicas percorrem até chegar as escolas. A 

surpresa foi constatar que os trabalhos sobre o tema majoritariamente discutem "como trabalhar 

o cinema na escola?", como se ele, o cinema, naturalmente estivesse lá. E ele não estava lá.  

Segundo percurso: reinvenção 

Uma das descobertas da pesquisa (vinculada à prática extensionista) foi a ausência da discussão 

sobre o cinema nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia. Por isso, nossa reinvenção passa 

agora pela ideia de trabalhar com oficinas de formação de professores na etapa de seus estudos 

de graduação. Como instrumento para apresentar a estes futuros professores e professoras em 

formação, desenvolvemos a plataforma CinEStudo (Figura 1) de compartilhamento de 

produções nacionais de distribuição independente, mediante parceria com a Taturana 

Mobilização Social e a Videocamp, duas distribuidoras de cinema nacional do circuito 

alternativo. Com estas parcerias, objetivos levar ao conhecimento dos professores um cinema 

brasileiro de diferentes olhares e realidades, como ferramenta pedagógica.  

Figura 1 - Capa da Plataforma Cinestudo 

 

 

 

Fonte: acervo das autoras 
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Considerações transitórias 

No devir desta experiência extensionista, ainda acreditamos no cinema como um ponto de 

encontro na escola. Entretanto, antes de discutir a espectoralidade fílmica no ambiente escolar, 

acreditamos que seja necessário o debate sobre como estas produções chegam (ou não) até às 

escolas. Ainda, é preciso conscientizar-se de que o trabalho com o cinema em sala não resolve, 

por si só o problema da aula. É fundamental e possível inserí-lo em um contexto metodológico 

renovado, para não reafirmar, através do cinema, o estudante como simples espectador. O 

cinema é um objeto completo - educativo, cultural, estético, ideológico - a ser desvendado pelos 

professores e pelos estudantes. E por nós mesmos.  

 

DAR ZOOM ENTRE AS LINHAS PARA CONSTRUIR OUTRAS CARTOGRAFIAS DE 

FLUXOS MIGRATÓRIOS 
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O presente texto tem como objetivo apresentar uma oficina educativa em Geografia, a partir do 

diálogo entre as migrações contemporâneas e as suas possíveis cartografias. Tendo em vista o 

padrão usual, um tanto quanto restrito, das representações de fluxos migratórios, uma das 

atividades propostas foi o exercício de construção de outras maneiras de se apresentar 

deslocamentos, de forma que as vivências e percepções individuais sobre o ato de migrar 

pudessem ocupar um espaço cartográfico. A migração humana é um fenômeno que vai além de 

um deslocamento pelo espaço físico geográfico. Sayad (1998) nos lembra que a migração é um 

fato social completo, no sentido de que é um fenômeno composto pelos cruzamentos de ciências 

diversas, como história, geografia, economia, direito, psicologia, antropologia etc. Os itinerários 

 

Figura 1. Dos confrontos ao Brasil. Mapa de deslocamento realizado por estudantes 

sírios, do Ensino Médio, da escola Instituto Estadual de Educação, Florianópolis, SC. 

Data: 04 de maio de 2017. Fonte: Acervo da autora.  
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migratórios acontecem em espaços de múltiplos sentidos, por isso as percepções e os motivos 

que levam os sujeitos a se deslocarem também diferem-se. Os fluxos migratórios do período 

contemporâneo são marcados pelas influências do fenômeno da globalização e seus paradoxos. 

Ao centralizar o olhar para o perfil dos sujeitos presentes nas escolas contemporâneas, nota-se 

que mesmo tendo cada vez mais uma escola dita multicultural, no sentido de reunir crianças e 

adolescentes de diferentes partes do país ou mesmo do mundo, compartilhando o mesmo 

território escolar, ainda há pouca formação da parte da comunidade de acolhimento destinada à 

integração e às demandas dos alunos estrangeiros que chegam. Pensando nestas questões e 

considerando a globalização e os fluxos migratórios como conteúdos programáticos da 

geografia escolar, foi desenvolvido uma oficina a partir da proposta da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado em Geografia III
16

, em uma turma do segundo ano do Ensino Médio, 

na maior escola pública da América Latina, o Instituto Estadual de Educação, localizada em 

Florianópolis, SC. A presente turma era composta por estudantes provenientes de diferentes 

estados e países do mundo. Do ponto de vista do ensino de Geografia, as imagens cartográficas 

tradicionalmente utilizadas para o estudo das migrações são os mapas nos quais as fronteiras são 

representadas por linhas, e os fluxos por flechas. Por ventura, aparecem também números para 

quantificar as pessoas e uma legenda para identificar os principais países de destino e de origem. 

Esses mapas podem bem cumprir o seu papel em espacializar, de uma visão de cima, fluxos 

migratórios pelo mundo, mas pouco, ou nada, nos dizem sobre as diferentes histórias e pessoas 

que tem por traz dessas linhas. No imaginário social se tem uma ideia do imigrante enquanto um 

homem, adulto e trabalhador, mas é só direcionar o nosso olhar para uma sala de aula e ver que 

os sujeitos migrantes também estão bem ali, sentados na carteira participando de uma aula de 

geografia. Assim como os adultos, eles também estão contribuindo para os números 

apresentados nos mapas, riscando as flechas de deslocamento e ocupando os espaços enquanto 

imigrantes. Após fazer uma leitura coletiva com a turma diante de uma sequência de mapas de 

fluxos migratórios e realizar um mapa conceitual sobre o tema, foi solicitado aos participantes 

que construíssem suas próprias cartografias de deslocamentos. Deviam, portanto, dar um zoom 

nas linhas dos mapas apresentados anteriormente, e expressar o seu olhar sobre o itinerário 

migratório realizado, enquanto protagonistas do fenômeno. Os comandos dados foram: De que 

forma você, enquanto um imigrante, faria sua própria cartografia de migração? Como sugestão 

foi mencionado que indicassem percepções sobre a imigração, os seus motivos, seu local de 

origem e destino, diferenças nas paisagens, perspectivas ao migrar, e o que mais quisessem 

apresentar. Esta oficina foi uma possibilidade de potencializar os conhecimentos individuais 

sobre um conteúdo escolar, uma vez que ressignificamos imagens usuais sobre o tema 

compondo cartografias singulares de imigração, como o mapa exposto na figura 1. A proposta 

não era descobrir algo que não existe, mas sim deformar algo existente, como argumenta 

Oliveira Junior (2012, p. 14), “levando a palavra mapa (a imagem mapa) a deslocar-se de si 

mesma, ampliando suas margens, adquirindo novos contornos que potencializam sua ação no 

mundo, arrastando consigo a cartografia e mesmo a escola, para outras paragens, mais 

imaginantes”. As imagens-mapas produzidas nos trazem geografias de possíveis rotas e perfis 

migrantes, para além de simples números. Causas, percepções, sentimentos do ato de migrar, 

afloraram das linhas e se transformaram em outras cartografias.  
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                          Figura 1 – Da série: experimentações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desorganizar uma ordem, deslocar a fotografia de seu lugar de evidência, desmontar um arranjo 

para compor Áfricas. Trata-se de um exercício de pensamento com imagens didáticas da África 

para com, e a partir delas criar composições inventivas. Apresentarei nesse texto, parte de uma 

pesquisa em que dialogo com as imagens na interface entre a educação geográfica e o campo 

dos estudos pós-coloniais e africanos, na tentativa de deslocar as imagens didáticas de África de 

seu regime visual de representação a partir da problematização das noções de alteridade e 

estereotipia. Ao folhear as páginas dos livros didáticos de Geografia percebo que essas imagens 

paralisam o pensamento, e não são capazes de nos arrancar de um modo de ver África que 

persiste na expressão do espaço enquanto superfície, e não como uma possibilidade de 
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trajetórias e estórias distintas (MASSEY, 2008). As imagens-texto, as imagens-mapa e as 

imagens-fotografia compõem uma coleção de ilustrações de conteúdos em que as paisagens e as 

pessoas, quando aparecem, nos fazem ver um continente repleto de estereótipos e invenções. O 

discurso colonial, que opera por estereótipos e pela invenção da alteridade, está presente com 

força na educação geográfica através dos livros didáticos, e não só deles. A espacialidade da 

questão racial nas imagens didáticas redunda na demarcação de um espaço/tempo 

esquadrinhado pela alteridade do africano em relação ao europeu. Nesse sentido, problematizo a 

questão racial pelo viés das imagens didáticas em diálogo com o campo dos estudos pós-

colonais e africanos. Esses foram capazes de me oferecer pistas para deslocar as imagens desse 

lugar de evidência, de algo que querem nos fazer ver essas imagens, aprisionando o 

pensamento. É consenso entre autores desses campos que há uma série de invenções, 

efabulações (MBEMBE, 2014) e estereotipias nas formações discursivas a respeito do 

continente africano. Nesse sentido, não há como pensar a colonização descolada da questão 

racial no que se denominou chamar de formação do “sistema mundo moderno-colonial” 

(MIGNOLO, 2005), ou da noção de “inconsciente colonial-capitalístico” (ROLNIK, 2016). 

Buscando estabelecer uma mobilização do pensamento com e pelas imagens da África, 

encontro-me com as experimentações. Pensar, na filosofia de Deleuze e Guattari (2010) é 

experimentar, pensar como criação, não como vontade de verdade. Através de exercícios de 

pensamento com as imagens levei a Geografia passear, brincar com as imagens no encontro 

com a arte e a literatura africana. A colagem aparece como essa possibilidade de brincar, de 

pensar com e pelas imagens, de atuar na esfera da sensibilidade e da vida que pulsa no 

movimento da criação. Aqui foi preciso esgarçar, desarranjar, recortar, deslocar, arrancar as 

imagens didáticas desse regime visual a que estamos submetidos nos livros didáticos, e com 

elas, experimentar. Uma série de experimentações, uma coleção de Áfricas, a constatação da 

dificuldade de sair do contorno, de desmanchar um modo de ver serão questões apresentadas 

colocadas neste texto. Experimentações que desejam deslocar a imagem de seu lugar de 

evidência para com elas criar possíveis Áfricas. Áfricas violentas e tristes também, mas Áfricas 

de “gente de verdade”, de estórias e geografias incríveis.   

Referências 

DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Trad. de Bento Prado Jr. e Alberto 

Alonso Muñoz. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2010. (Coleção TRANS).  

MASSEY, Doreen. Pelo Espaço: uma nova política da espacialidade. Trad. de Hilda Pareto 

Maciel e Rogério Haesbaert. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.   

MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Trad. de Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2014.  

MIGNOLO, Walter. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte 

conceitual da modernidade. In. LANDER, Edgardo (org). A colonialidade do saber: 

eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas Latino-Americanas. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: CLACSO, 2005. (Colección Sur Sur).   

ROLNIK, Suely. A hora da micropolítica. São Paulo: n-1 Edições, 2016. (Caixa Pandemia – 

Série de Cordéis).     



75 

 

 

EDUARDO COUTINHO E DOREEN MASSEY: INTERCESSORES PARA UMA 

PESQUISA COM CINEMA E ESCOLA 

 

Eduardo de Oliveira Belleza — Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 

eduardodeoliveirabelleza@yahoo.com.br 

 

Um intercessor numa pesquisa é mais do que um pensador(a) do qual nos apoiamos para traçar 

debates ou colher referências conceituais, ele é uma engrenagem que movimenta questões. 

Assim, os intercessores são uma parte importante do pensamento e eles são fabricados 

(DELEUZE, 1992). Não os fabricamos à revelia mas sempre por necessidade, os intercessores 

são as engrenagens pelas quais um problema nos convoca a pensar. Nesse sentido é que 

formamos um povo, um coletivo heterogêneo que nos impele num trânsito com imagens e 

palavras. Em nossa pesquisa com cinema e escola selecionamos dois deles que de algum modo 

concentram nossa principal inquietação. Eduardo Coutinho produz filmes, Doreen Massey 

produz escritos acadêmicos. De modo deliberado afirmamos que a conexão entre ambos 

contribui para pensarmos no cerne de uma outra política espaço-cinematográfica. No caso do 

cineasta, as operações que realiza no campo do documentário nacional faz emergir um cinema 

tributário e produtor de encontros momentâneos que tocam realidades (COUTINHO, 2013), já à 

geógrafa e pesquisadora inglesa, impelida pela necessidade de repensar teorias fundamentais no 

território da ciência geográfica, interessa mais a criação por meio de escritos acadêmicos 

(MASSEY, 2008). Forjamos aqui um encontro entre eles para algo que nos é pertinente: roubar-

lhes algumas ideias e fazê-las funcionarem num outro tipo de problema, concernente à relação 

cinema-escola e embasado por uma questão central que nos desassossega: quando a produção 

audiovisual passa a compor com a escola o que se passa a ambos que fazem deles 

necessariamente outros? Temos intercessores para essa questão e com eles queremos apontar ao 

leitor o que vem sendo mobilizado em nosso trabalho de doutoramento
18

. Engajados com 

experiências vividas numa escola municipal 
19

, onde desenvolveu-se uma oficina com trechos de 

filmes de Eduardo Coutinho, temos esboçado algumas proposições interessantes para 

construção da tese, entre elas: 1) O visionamento de alguns filmes na escola agiu de modo 

específico para que a produção de um filme fosse desejada e realizada; 2) mais do que utilizar a 

produção audiovisual na escola como meio de tornar a educação mais atual com as mídias e a 

gama de processos digitais a que os jovens estão implicados, o cinema apareceu como mais uma 

trajetória heterogênea na rede de tensões daquele lugar e com ele agiu em muitos sentidos; 3) as 

trajetórias espaciais presentes na escola forçaram a produção audiovisual a ter que negociar 

outras possibilidades para acontecer, não só de enquadramento e de montagem, de exibição e 

compartilhamento — algo que nos implicou sobre uma ética e uma estética fílmica (o filme em 

si e em seu contexto) —, mas, sobretudo, de uma experiência com um cinema que se efetua 

como um povo por vir, uma coletividade em formação sendo criada no seio de sua variedade. 

Entendemos que essas três proposições engrenam um debate atual e necessário acerca da 

relação cinema e escola pautado pela lei 13.006/14
20

, e pela dimensão de um pensar (espaço-

imagem) através dos encontros vividos nesse processo. Desejamos trazê-lo de modo a sugerir 

alguns deslocamentos, sobretudo da ideia de que o cinema pode salvar a escola, e da escola 
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como um lugar marcado pela falta, ao contrário disso, defenderemos a educação num viés de 

criação com o lugar, dos excessos que abrem passagens para quantas diferenças puderem existir. 

Por uma educação com/pelas/nas/através das imagens e dos vários encontros que venham a 

surgir.  

 

BIBLIOGRAFIA 

COUTINHO, E. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. EDUARDO 

COUTINHO. Milton Ohata (org.). São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

DELEUZE, Gilles. Conversações: 1972-1990. Trad. Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: Ed. 34, 

1992.  

MASSEY, Doreen. Pelo Espaço: Uma Nova Política da Espacialidade. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2008. 312 p. Hilda Pareto Maciel, Rogério Haesbaert.  

 

REPRESENTAÇÕES E O ENSINO DA GEOGRAFIA: A CONSTRUÇÃO DE UM PAÍS 

EM SALA DE AULA 

 

Michael Alisson Cruz de Freitas - michaelcruzfreitas@gmail.com 

Robertha Trevisan Coradassi Buff - robertha.buff@gmail.com 

Universidade Federal do Paraná 

 

Um grande problema enfrentado pelos professores e professoras, no ensino da Geografia, é o 

entendimento, pelos alunos e alunas, sobre a articulação entre os elementos naturais e sociais no 

espaço. Como, a partir disso, uma representação pode auxiliar neste problema? Como o docente 

pode utilizar-se de uma representação para a transmissão do conhecimento da ciência geográfica 

nas escolas? As representações são, segundo Hall (2016, p. 33), a utilização da linguagem – 

esta, um sistema representacional – para expressar algo sobre o mundo; é essencial ao processo 

no qual os significados são produzidos e compartilhados dentro de uma cultura e envolve o uso 

da linguagem – de signos, de imagens – que significam, que representam objetos. De acordo 

com Gil Filho (2005), são uma forma de conhecimento que só se ocorrem no encontro com o 

sujeito. Com a entrada da fenomenologia na Geografia, as representações adentram a ciência 

“propiciando a análise da relação entre identidade do espaço e o mundo vivido” (KOZEL 

TEIXEIRA, NOGUEIRA, 1999, p. 240). As representações dos lugares são sempre filtradas 

pela percepção do mundo de cada indivíduo e no ensino da Geografia, apesar de as imagens e 

representações serem largamente utilizadas para demonstrar a espacialidade dos fenômenos 

geográficos, os/as estudantes, grosso modo, não conseguem ver sentido no que está em 

discussão na sala de aula. Buscando uma solução para as problemáticas acima, desenvolveu-se 

um projeto com vinte e quatro estudantes de uma turma do 8° ano de aceleração do Colégio 

Estadual Nirlei Medeiros, em Curitiba/PR, no qual estes, separados em duplas, deveriam criar 

seus próprios países. Os/as discentes montaram seus territórios com base no conteúdo aplicado, 

além de escolherem nomes e formatos dos países. Por uma questão didática, o conteúdo foi 

separado entre geografia física e humana (não deixando de relacionar as duas áreas durante todo 

o processo). Primeiramente, foi montada a estrutura física/embasamento geológico do país, 

começando com conceitos de Geologia e indo para Geomorfologia, Hidrologia, Pedologia, 

Fitogeografia e Climatologia. Com passar do semestre, enquanto os bolsistas explicavam o 

conteúdo programado, os/as estudantes espacializavam os conceitos geográficos trabalhados em 
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seus respectivos países. Grande parte das aulas teve caráter prático nesta primeira etapa. Muito 

do que foi trabalhado, como o relevo ou clima, por exemplo, foi transpassado para produtos 

cartográficos (inclusive uma pequena regionalização do país começou a ser feita, na forma de 

um memorial descritivo), como maquete e mapa. Desta maneira, os conteúdos foram se 

entrelaçando, a fim de mostrar a atuação de diversos agentes concomitantes na paisagem. O 

intuito deste projeto é construir e reforçar nos/nas estudantes, em primeiro lugar, o 

conhecimento sobre o espaço e os fenômenos que nele se desenrolam. Em segundo, estimular a 

criatividade nestes e mostrar que a Geografia é a ciência de onde e do que se vive (tudo é 

fenômeno geográfico, pois tudo se espacializa) e que esta vai muito além da transmissão 

hierárquica de conhecimentos desarticulados com a realidade e entre si. Por fim, o mais 

importante, evidenciar aos estudantes que eles podem ser produtores de conhecimento, enquanto 

agentes produtores de representações. Os conceitos trazidos pelos produtos cartográficos, 

imagens e textos nos livros didáticos são uma fração do que a vida é (não desassociada de 

idiossincrasias e ideologia). A ideia é de destacar no/na discente a produção do conhecimento: o 

mundo é dele e é como ele vê o mundo (ao selecionar qual o clima o país dele terá, como será o 

nome das regiões) e o meio o influencia e ele influencia o mundo. Até o final de 2017, os 

conceitos relacionados à Geografia Humana serão trabalhados, para investigar mais a fundo os 

fenômenos geográficos. Ao fim do ano, está planejado uma exposição no pátio do colégio das 

maquetes e dos mapas gerados. 
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As manifestações extremas do clima global dão mostras que é urgente repensar o atual modelo 

de produção e consumo. Nessa perspectiva um novo paradigma de desenvolvimento 

fundamentado na sustentabilidade ambiental vem dominando os debates intergovernantais, 

pesquisadores e ambientalistas em congressos e conferências globais sobre o clima como as 

COPs (Conferência das Partes).  Práticas simples como o uso racional dos recursos naturais e a 

redução de desperdícios de água e energia elétrica, são ações incentivadas e já inseridas nos 
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currículos das escolas sob a forma de temas transversais conforme estabelece a LDB, Lei n. 

9394/96. Nessa Linha, a EEBA, como forma de dar a sua contribuição para um planeta sem 

desperdício, elaborou projeto intitulado “Atitudes Simples que Auxiliam na Redução do 

Desperdício de água e Energia Elétrica na EEBA”. O objetivo da proposta é estimular ações 

de sensibilização sobre o uso racional dos recursos hídricos na própria unidade de ensino, no 

seu entornoe na Bacia do Rio Araranguá como um todo; dos equipamentos elétricos e 

eletrônicos, bem como incentivar a instalação de painéis solares na própria escola, para torná-la 

auto-sustentável. Para dar maior credibilidade ao projeto foi ratificada parceria com o Curso de 

Engenharia de Energia da UFSC (Campus Araranguá) e com a CELESC, com palestras e 

fornecimento de equipamentos para demonstração. Entre as várias ações propostas estavam à 

visita monitorada à usina termelétrica Jorge Lacerda e ao parque eólicoe fotovoltaico Cidade 

Azul – Tubarão/Capivari de Baixo; oficinas de sensibilização sobre o uso eficiente de lâmpadas; 

fixação de cartazes informativos no interior da escola alertando o não desperdício de água e 

energia elétrica; elaboração de vídeos educativos sobre o uso eficiente de equipamentos 

elétricos (lâmpadas, ar condicionados, ventiladores, computadores) a serem postados nas redes 

sociais; saída de campo para observar nascentes da bacia do rio Araranguá e os elementos 

poluidores; colocação de lixeiras de coletas seletivas e a construção de composteiras para o 

reaproveitamento dos resíduos orgânicos produzidos na escola e feiras multidisciplinares para a 

socialização das atividades desenvolvidas. A metodologia aplicada ao projeto está pautada na 

apresentação de palestras, oficinas, feiras, saídas de campo, levantamento da estrutura elétrica e 

hídrica,controle sistemático do não desperdício, construção de composteiras e horta orgânica 

com legumes e ervas medicinais. Dentre os resultados esperados, além da contenção dos 

desperdícios de água e energia por meio dos extratos fornecidos pela CELESC e SAMAE, se 

buscará fortalecer hábitos sustentáveis de consumo; ações de colaborações mútuas entre os 

vários seguimentos da escola; integração escola/comunidade e ser referência de sustentabilidade 

energética e hídrica no estado de Santa Catarina.   

Palavra Chave – energia – água - sustentabilidade – desperdício – conscientização 
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Imagem 01: Colagem realizada no Curso de Formação Estética para Estudantes de Licenciaturas e 

Professores, Idealizado e organizado por Fábio Wosniak, realização Grupo de Estudos Estúdio de Pintura 

Apotheke(PPGAV/UDESC). Foto: autora. Data: 20/03/2017. 
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Decomposição, justaposição e sobreposição são exercícios da colagem enquanto linguagem 

artística. Utilizada como processo técnico no Japão do século XII, esta linguagem ganha 

impulso no mundo moderno com os dadaístas na primeira metade do século XX. É com as obras 

Andy Warhol e Roy Licheinstein e a pop art da década de 1960 que esta linguagem ganha 

destaque ao tecer críticas à sociedade e aos objetos de consumo, e, "atualizam a colagem como 

procedimento estético" (VARGAS, 2011, p.52). Mas, qual a potência da colagem ao aproximá-

la da educação geográfica? Ao desejar responder essa questão, apresentarei neste texto traços de 

uma experimentação realizada nos meses de março e abril de 2017, junto ao Curso de Formação 

Estética para Estudantes de Licenciaturas e professores, Idealizado e organizado por Fábio 

Wosniak, com realização do Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke (PPGAV/UDESC), 

no qual a formação estético-artistíca para professores e estudantes foi proporcionada via 

exercícios com os princípios da colagem. Atendendo à seqüência de seleção/apropriação de 

imagens, montagem, justaposição, criação de uma coleção e arquivo a chegar na colagem 

(WOSNIAK,2017), exercitamos a escrita de uma narrativa docente (Imagem 01). A partir deste 

primeiro exercício foi possível estabelecer articulações com as questões que atravessam a 

educação geográfica e o processo de formação de professores. Pois, este exercício deriva da 

minha imersão na pesquisa de doutorado em educação, iniciada em 2014 junto ao Programa de 

Pós Graduação da UFSC, cujo tema toca questões da cartografia escolar e arte contemporânea, 

tencionando as possibilidades do mapa em apresentar a realidade. Trata-se de uma trajetória de 

pesquisa iniciada na cartografia escolar, e que deseja pensar a "dimensão 

expressiva"(OLIVEIRA JUNIOR, 2012, p.04) da linguagem cartográfica para além da 

representação espacial ao lidar com obras de arte que tomam elementos da cartografia e da 

geografia em processos artísticos. Nesse sentido, o exercício com a colagem e as imagens 

provoca um alargamento dos procedimentos da pesquisa ao aproximar-me da noção de 

"emancipação intelectual" proposta por Rancière (2013).  Ao afirmar o princípio da igualdade 

numa relação pedagógica em que todos podem aprender sobre tudo, escolho a colagem e seu 

processo criativo como argumento e proposição para fazer embaralhar as imagens da educação 

geográfica. Uma vez que a "a colagem evidencia um potencial de transformação da realidade" e 

"de estranhamento, ao combinar elementos do cotidiano aparentemente disperso ou de óbvio 

sentido utilitário com situações inusitadas, por isso provocativas"( VARGAS, 2011, p. 59).  

Entrar no universo da colagem como linguagem artística, provoca na educação geográfica 

algumas fissuras. Ao embaralhar imagens para construir outras profana-se e suspende-se o 

sentido explicativo, ilustrativo, verdadeiro e inquestionável das mesmas. É provocado pelo 

exercício da colagem algo que dificilmente tocamos na educação geográfica: a "compreensão 

como propriedade provisória da aprendizagem", e a invenção de poéticas como possibilidades 

de "oferecer não a explicação regressiva, mas a experiência da expressão" (SKLIAR, 2003). 
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Florianópolis, SC, é uma cidade que investe de forma categórica em propaganda turística. O 

turismo, enquanto uma atividade econômica é um dos setores mais relevantes para a cidade, 

gerando empregos e renda. Para Lenzi (2016), Florianópolis passou por um evidente processo 

de invenção simbólica até se fixar enquanto uma cidade turística, apoiando-se principalmente 

nas suas potencialidades naturais, como suas numerosas praias e seus ecossistemas: floresta 

Atlântica, manguezais e dunas. Nessa relação, as imagens utilizadas para a divulgação e venda 

da cidade tornam-se um valioso instrumento para os estrategistas turísticos se apropriarem do 

espaço geográfico e reproduzirem concepções simbólicas sobre as paisagens que desejam 

propagar. Cosgrove (1998) lembra que as imagens, quando associadas a uma paisagem física 

existente, tendem a receber diferentes interpretações e significados. As quais, em seguida, 

podem se configurar enquanto paisagens simbólicas e reproduzir mecanismos produtivos e de 

poder. Na perspectiva da potencialidade das imagens, Oliveira Jr. (2009) nos indica que as 

imagens constituem muito do que nos educam os olhos e muito do que temos disponível para 

educarmos a nós próprios, sendo assim, elas têm o poder de induzir nossos hábitos, de produzir 

modos de pensar, de criar estereótipos etc. Nesse sentido, as imagens podem nos remeter a 

pensamentos positivos ou negativos de um determinado recorte espacial, antes mesmo antes de 

o ter conhecido.Tendo em vista os questionamentos acerca das imagens reproduzidas e 

comercializadas da cidade de Florianópolis, objetiva-se neste trabalho identificar e analisar as 

imagens mercantilizadas pelo setor turístico nos distritos de Canasvieiras (Norte da Ilha) e 

Lagoa da Conceição (Leste da Ilha), dois importantes polos de atração turístico da ilha de Santa 

Catarina. Vale salientar que este foi um trabalho realizado durante a disciplina de Geografia 

Cultural
21

, portanto as investigações foram direcionadas para esta vertente da geografia. Em 

cada distrito adentramos três centros comerciais. Em cada um, nos atentamos para os produtos 

com viés turístico, como canecas, chinelos, chaveiros, camisetas, entre outros. Além das 

imagens mais comuns sobre a Ilha, na Lagoa da Conceição, observamos que os objetos a venda 

se diferenciavam entre si, pelo fato de muitos deles serem produzidos artesanalmente, alguns 

mesmo até ligado a cultural local, como exemplos das bruxas e das rendas de bilro
22

. Já em 

Canasvieiras, as mercadorias eram bastante homogêneas, procedentes de uma produção em 

larga escala. Deste modo, os produtos se repetiam nos diferentes estabelecimentos. Além disso, 

notamos produtos tematizados com elementos culturais do público alvo, como chaveiros em 

formato de cuia de chimarrão, em referência à cultura dos gaúchos, argentinos, uruguaios. A 

partir das nossas investigações em campo, pudemos observar que embora a cidade de 

                                                             
21 Geografia Cultural é uma disciplina optativa do curso de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina – 

UDESC. Esta foi ofertada no semestre de 2016.2 para a 6ª fase da Licenciatura em Geografia. 
22 A figura das bruxas e a renda de bilro fazem parte da cultura histórica da cidade de Florianópolis, SC.  
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Florianópolis tenha certas imagens mais comuns de ser comercializadas, como o próprio mapa 

da Ilha de Santa Catarina ou a ponte Hercílio Luz, ao fazermos uma análise separada em dois 

distritos da cidade, notamos divergências nas escolhas das imagens reproduzidas nos objetos. 

Indo ao encontro do que argumentam Moreira e Ramos (2011), de que o turismo é a 

comercialização do próprio espaço, as razões que levam à diferenciação imagética dos produtos 

turísticos comercializados, podem estar relacionadas tanto ao um direcionamento de interesses 

do público alvo de cada região tanto a uma tentativa de evidenciar as singularidades locais. 

Apesar dos dois distritos analisados apresentarem características turísticas particulares, nos dois 

casos foi possível identificar as mesmas imagens se repetindo, principalmente no que tange à 

paisagem natural, reafirmando a sua potencialidade para o setor turístico. 
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O presente trabalho é fruto de uma construção individual e conjunta, de experiências, debates e 

aprofundamentos teóricos. A partir do trabalho de conclusão de curso de um dos autores do 

presente resumo, onde realizou-se a análise das provas de 2013 e 2014 do Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM. Para o presente momento, teve-se a ideia de adotar as imagens 

presentes nas questões do ENEM de 2014 como objeto de estudo. Desta forma, a proposta de 

investigação foi analisar as imagens como elementos em potencial para o ensino de Geografia, 

destacando-as como norteadoras para compreensão, contextualização e realização/execução das 

questões. Esta análise foi feita com base nas competências, habilidades, conceitos estruturantes 

e articulações para a Geografia no ensino médio, encontrados no livro Orientações Curriculares 

do Ensino Médio. O ENEM passou por diversas transformações desde sua criação, há dezenove 

anos. A prova foi sendo readequada de acordo com os interesses do governo em exercício, que 

através do Ministério da Educação realizou as alterações. Desde 2009 o ENEM serve como 

principal porta de entrada para estudantes ingressarem nas universidades públicas e privadas do 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal11/Geografiasocioeconomica/Geografiaeconomica/14.pdf
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal11/Geografiasocioeconomica/Geografiaeconomica/14.pdf
mailto:rosamilitzgeo@gmail.com


83 

 

nosso país. A pluralidade do ENEM, que além de interdisciplinar, preocupado com as questões 

do cotidiano, dá um grande enfoque para o conhecimento geográfico, conseguindo transmitir as 

complexidades e exigências do mundo contemporâneo. A Geografia, no contexto das 

orientações curriculares do Ensino Médio, faz parte de uma área do conhecimento 

comprometida em fazer os estudantes compreenderem e interpretarem os fenômenos que 

configuram cada sociedade.  Com base na análise realizada por Coelho (2016) nos exames de 

2013 e 2014, constatou-se que o conhecimento geográfico está em 57% da prova de 2013 e em 

48% na de 2014, mostrando a frequência e importância deste saber para interpretação e 

elaboração das provas.  Os conhecimentos da ciência geográfica vão além da memorização de 

conceitos físicos e humanos, mesmo que sejam necessários para as diferentes visões do mundo. 

Estes são fundamentais para compreender como estas informações nos atingem, como 

recebemos e iremos nos posicionar. Para que os estudantes e professores possam analisar, 

comparar, relacionar os conceitos, é necessário desenvolver competências e habilidades no 

processo de aprendizagem por meio da interpretação e incorporação destes conhecimentos, o 

estudante desenvolverá a capacidade de argumentação frente às situações que encontrará no 

espaço geográfico, criticando-as, posicionando e propondo alternativas para resolução das 

questões do cotidiano. No livro Orientações Curriculares do Ensino Médio, elaborado com 

ampla discussão de equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, professores, 

estudantes e representantes da comunidade acadêmica, trazem consigo na área de ciências 

humanas e suas tecnologias a disciplina de Geografia, e dentro da disciplina, dois quadros, um 

que retrata as competências e habilidades para a Geografia no ensino médio, e outros conceitos 

estruturantes e articulantes. Destacam-se nesses quadros os conceitos básicos, fundamentais 

para compreensão do espaço geográfico - micro ou macro - permitindo que ao professor e o 

estudante articularem a habilidade de compreender e utilizar conteúdos propostos para a 

disciplina. Utilizamos estes para dar embasamento a procura da Geografia nas imagens, 

destacando sua importância, tanto da prova quanto para seu cotidiano. Levando em 

consideração a importância do ENEM e da ciência geográfica para a sociedade, desperta-se o 

interesse em olhar para as imagens dispostas na prova de 2014 da seguinte maneira: imagens 

como fonte de informação, estimulante de saberes e sentidos de diferentes pontos de vista. Desta 

maneira para Tonini (2003), a importância do lugar que as imagens ocupam no mundo atual é 

indiscutível, sendo que elas carregam significados e nos produzem insights, por isso, a autora 

acha de suma importância investigar a materialidade geográfica nas imagens dos livros 

didáticos, já os presentes autores, em outro contexto, estão inquietos com a leitura geográfica 

das imagens na prova do ENEM.A compreensão de imagens não se configura mais como 

periférica ao conteúdo central, ou como simples apoio ao entendimento da escrita, mas sim, 

como construtoras de subjetividades, com vasta dimensão educativa e propriedades culturais. 

Sendo assim estamos engatinhando numa compreensão de um referencial que apoia-se em 

estudos pós-estruturalistas, numa perspectiva da Geografia Cultura. A partir das leituras de 

Costa et al (2016) entende-se que os estudos culturais vinculados à educação e 

consequentemente a Geografia, tem dados aos pesquisadores um leque de possibilidades para 

compreender o binarismo que se pauta a sociedade, bem como as identidades, diferenças, 

classificações e hierarquizações que são foram criadas e são reproduzidas em diferentes âmbitos 

educativos. A partir da análise da prova, como resultados obtidos, constatou-se que no ENEM 

de 2014 foram apresentadas o total de 47 imagens, e destas, 22 encontram-se competências, 

habilidades, conceitos estruturantes e articulações para a Geografia no ensino médio, 

encontrados no livro Orientações Curriculares do Ensino Médio como já mencionado 

anteriormente. Desta forma, no artigo completo, descreveremos como os conhecimentos 

geográficos se destacam para compreensão, contextualização e realização do exame. 
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São diversos os campos de pesquisa que tratam das produções cinematográficas e da sua 

presença nos diferentes espaços, como o escolar. Sabe-se que o contato com os filmes faz-se 

presente na prática pedagógica, o que torna necessário o desenvolvimento de reflexões relativas 

à aproximação entre o cinema e a educação escolarizada (BARBOSA, 1999; DUARTE, 2002).  

Segundo Oliveira Jr. (2012), as obras cinematográficas são apropriadas pelos docentes em suas 

narrativas didáticas e generalizantes, incorporando em suas aulas e nas unidades de programas 

características presentes nos produtos audiovisuais em uma perspectiva educacional. Assim, os 

filmes tornam-se um recurso pedagógico utilizado pelos docentes que acreditam, ao utilizá-los, 

propiciar aos estudantes uma visão real dos fatos e acontecimentos do assunto em estudo. O 

olhar que lançamos sobre as produções cinematográficas tem a intenção de ampliar o seu lugar 

no espaço escolar, não como uma linguagem que ilustra determinado conteúdo, mas que 

contribui para ampliar a cultura, a arte, o encontro com imagens e pensamentos, possibilitando a 

efetivação da presença do cinema na Educação Básica. Para a efetivação dessa proposta foi 

idealizado e implementado o “Projeto Sétima na Sexta: o cinema na escola”, realizado nos anos 

de 2016-2017, na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia 

(ESEBA/UFU), que procurou promover momentos que possibilitassem o desenvolvimento de 

uma educação visual, que não tem a imagem como uma ilustração, mas como criação de 

visualidades e de ampliação da cultura e da valorização das obras cinematográficas. Tal 

proposta tem por objetivo contribuir para cumprimento da lei n. 13.006, de junho de 2014, qual 

determina que “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, duas horas mensais”. Acreditamos que "as crianças e jovens no Brasil precisam se 

olhar no espelho e ver o seu rosto e o seu país projetados na tela do cinema. Conhecer a sua 

cultura [produção cinematográfica] tão diversa num país tão grande como o nosso” 

(BULLARA; MONTEIRO, 2015, p.114). Como uma das etapas do projeto foi realizado o 

levantamento e a seleção de filmes de produção nacional de interesse dos discentes da escola, 

mas também outros filmes que não foram indicados. Na seleção dos filmes, também foi 

considerado, as produções de diferentes épocas, a diversidade de gêneros como a comédia, o 

drama, o suspense, o documentário, a ficção e filmes que não foram exibidos nos canais abertos 

e que não fazem parte do circuito comercial. Para a avaliação do projeto foi privilegiado os 

momentos das rodas de conversa, em que foi possível observar os caminhos percorridos pelas 

discussões. Para tanto, ao longo de cada sessão, foi registrado o desenvolvimento, os 

posicionamentos, os apontamentos e as reflexões apresentadas pelo grupo com o objetivo 
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contribuir para (re)pensar a organização, a execução, a modificação e a divulgação do projeto na 

instituição escolar. Ao longo do seu desenvolvimento, o projeto teve a intenção de aproximar o 

cinema da escola, contribuindo para que as produções cinematográficas nacionais cruzem a 

escola, participem e se embaralhem nos pensamentos, nas práticas e nas aprendizagens de 

estudantes da Educação Básica. O presente trabalho tem como intenção relatar o processo de 

implantação e de resistência do projeto no espaço escolar apresentando, como principal 

objetivo, o acesso, a divulgação e a valorização da cinematografia brasileira. 
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Este trabalho se propôs a realizar uma investigação sobre o uso da linguagem audiovisual por 

estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino da cidade de Ponta Porã (MS), 

enquanto vídeo-mapa voltada ao ensino de Geografia a partir das representações que os mesmos 

possuem sobre a(s) fronteira(s), pois residem em um local de limite internacional que reforça 

percepções oficiais sobre esse conceito. Desenvolvemos a proposta de utilizar a linguagem 

audiovisual através de registros em vídeo realizados pelos estudantes da Escola Estadual Profª 

Geni Marques Magalhães, como potências, como devires cartográficos, que contribuam para se 

pensar o uso do vídeo enquanto mapa, a partir de um tema gerador de significações 

representacionais: a(s) fronteira(s). O tema gerador foi pensado a partir de nossa relação com a 

escola, com os estudantes e com o lugar.  Portanto, diante desse contexto que aparentemente 

acentua o uso da palavra fronteira, que destaca ideologias sobre o uso do conceito de fronteira, 
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de características socioculturais de viver em uma região de fronteira oficial internacional, 

observamos que seria interessante provocar nos estudantes e posteriormente em nós, a reflexão e 

escolha sobre quais imagens expressariam suas representações de fronteiras. Indagá-los sobre: o 

que a palavra fronteira reflete de construção territorial sobre esse lugar? Refletir sobre: quais 

forças se constituem entre a linha oficializada de fronteira e a vida nesse lugar? Seria apenas 

uma percepção unilateral oficializada sobre um tipo de fronteira ou existem pensamentos que 

reconhecem as multiplicidades, várias fronteiras? Salientamos que o objetivo de nossa 

investigação científica não foi a discussão teórica sobre o conceito de fronteira. A discussão 

perpassa as representações que os estudantes apresentam sobre o tema gerador, pois estão 

vinculadas ao experimento e fazem parte das análises resultantes dos vídeos criados por eles e 

do vídeo-mapa.  Nossos objetivos estão voltados à discussão sobre a experimentação com 

registros audiovisuais como potências cartográficas enquanto vídeo-mapas voltados para o 

ensino de Geografia. É uma gama de possibilidades que podem ser geradoras em trabalhos 

futuros. No entanto, a fronteira foi usada como o tema gerador de intenções, buscas de 

identificações ou definições e escolhas das imagens por parte dos estudantes para representá-la. 

O experimento produziu quinze vídeos individuais resultando em uma compilação que gerou 

um vídeo final, o vídeo-mapa: Investigações geográficas para o ensino: um vídeo-mapa com 

fronteiras. As investigações sobre o vídeo-mapa enquanto potência cartográfica voltada ao 

ensino, buscam, por meio das imagens e falas expostas pelo vídeo-mapa, a associação entre 

conceitos e autores que nos referenciam tais como Doreen Massey, Gilles Deleuze e Felix 

Guattari, entre outros, a propor o experimento como linguagem que dialoga com o discurso 

geográfico, o ensino de Geografia e as territorialidades dos corpos dos estudantes nos lugares 

que experienciam suas extensividades e intensividades. A partir das experimentações, 

entendemos o vídeo-mapa como linguagem possibilitadora de diálogos entre o discurso 

geográfico e as concepções, entendimentos e representações que os estudantes filmaram sobre 

a(s) fronteira(s) e suas rasuras, as fissuras apresentadas nas imagens e em seus discursos 

reprodutores de uma percepção oficial de Estado ou não, demonstrando, em alguns casos, o 

entre-lugar. Sendo assim, acreditamos que o vídeo-mapa pode resultar em uma linguagem 

possibilitadora de pensamentos ressignificantes, desterritorializantes e reterritorializantes das 

relações topológicas entre os estudantes e as imagens captadas, somando a um fazer pedagógico 

diferenciado para o ensino de Geografia, pois o vídeo-mapa compõe linhas entre os corpos dos 

estudantes, os lugares escolhidos pela identificação topológica e suas falas como agenciadoras 

de seus pensamentos sobre os fenômenos, provocados pela tentativa de conceituação da palavra 

(fenômeno) fronteira(s), constituindo-se, assim, como mapa. 
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O ensaio proposto é a deriva de duas educadoras com oficinas de muralismo
25

, prática iniciada 

no ano de 2017
26

 no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP em Florianópolis-

SC. As oficinas realizadas
27

 buscaram criar espaços que compreenda as relações de 

aprendizagem como resultado que pode surgir das diferentes linguagens. Portanto, o domínio 

dessa nova linguagem, oferece uma nova forma de conhecer a realidade e habitar o 

território.  Desta forma, as oficinas de muralismo apresentam-se como importante ferramenta, 

capaz de estimular coletivamente a produção de saberes e subjetividades que partam da 

realidade e objetivo dos envolvidos, a fim de criar outras formas de relações e cartografar-se no 

mundo. Nesse sentido, buscar abrir passagem para outro devir foi o que essa prática se propôs. 

A criação de imagens e experiências que não estão a serviço de comunicar o que já se sabe, mas 

que querem interpelar os corpos e pensamentos de quem as vivencia. Dessa forma, o presente 

ensaio busca ser fagulha que versa a experiência de educadoras dissidentes à escolarização e que 

trazem a potência de outras forças, ao implicar essencialmente nos encontros e nas alterações 

que fazem onde se inventa, tendo a arte como suporte para a criação de novas experiências.  
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A decisão de abandonar as margens segura de um cais, e lançar-me numa deriva em educação, 

foi movimento de içar vela de barco, colocando-me à disposição de capturar os fluxos 

intempestivos das processualidades de uma pesquisa-intervenção. Ventos, assim como forças, 

estão dadas, no entanto, como transformá-las em potências para uma viagem inventiva em 

educação? Foi nesse horizonte, que a presente pesquisa traçou seus rumos, mesmo que por ora, 

não houvesse terra à vista. Em virtude dos fatores levantados, o presente ensaio é a cartografia 

de experiências realizadas no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico com oficinas de 

lambe-lambe
29

 e, que faz parte de minha pesquisa de mestrado concluída em 2016 pelo 

Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade do Estado de Santa Catarina - 

UDESC. Neste caso, foi a partir da proposição de oficinas de intervenções urbanas com lambe-

lambe, que desenvolvi uma pesquisa interessada nas potencialidades de imagens desobedientes 

e de uma educação como invenção, delineando sua escrita através de relatos de experiências. O 

foco inicial das oficinas, fora investigar o potencial educativo do lambe-lambe e as articulações 

espaciais com os pacientes-internos e suas vidas restritas ao espaço prisional. Ao inserir-me no 

Hospital de Custódia, o estudo e a produção de lambe-lambe pelos participantes, mobilizou 

outras produções dentro e fora do Hospital de Custódia. Produções estas, tomadas num primeiro 

momento como fugas. Desenhos, relatos, fotos, vídeos, passaram a serem consideradas as 

ferramentas da cartógrafa-viajante para problematizar uma educação como invenção, na medida 

em que, mostravam outras formas de habitar um território existencial. Dessa forma, o conceito 

de habitar faz-se transversal as noções de linhas de fugas, ao produzir intervenções que 

interpelam-movem corpos e pensamentos nos internos e nos transeuntes. Em conclusão, as 

oficinas colocam-se como estratégia educacional interessada na consistência de uma educação 

como invenção. 

 

O CAMINHAR COMO PROCESSO ESTÉTICO: POSSIBILIDADES DE 

DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DE MAPAS MENTAIS NA ESCOLA 
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A escolha do tema deste artigo se deu a identificação ao contato que tive com o tema durante 

todo o curso de graduação. Os conceitos de espaço, espaço e tempo, habitação e cidade, sempre 

foi de muito interesse e pude ler e me identificar com vários autores e textos. A partir da 

definição do tema deste trabalho e toda a analise conceitual,  trarei para análise e discussão as 

práticas artísticas dos artistas Jorge Macchi, Yumi Janairo Roth e do Coletivo E/ou. Esta 

pesquisa será qualitativa, baseada em fontes bibliográficas e imagéticas coletadas em livros, 

artigos, teses de doutorados, na Internet e em periódicos. No primeiro momento, discutiremos o 

Espaço. Essa discução será dividida em duas partes: 1 - o indivíduo e a construção do espaço e 

2 - a cidade como espaço construído e vivenciado. Por primeiro, os conceitos de espaço serão 

explanados a partir de conceitos filosóficos como, por exemplo, os de Kant e Heidegger. A 

partir dessa análise, passaremos a discutir a relação do corpo e do espaço, entrando no segundo 

subcapítulo, referenciando e utilizando-se de teóricos como Henri Lefebvre e Yi Fu Tuan. Esses 

autores deixam clara a importância do movimento do indivíduo no espaço e o resultado desse 

processo que se dá boa parte no desenvolvimento das cidades. Um dos principais movimentos 

abordados será o caminhar. No terceiro momento entraremos em contato e poderemos entender 

o conceito do caminhar como processo estético, utilizando autores como Certeau e Marleau – 

Ponty. Essa parte do trabalho se subdividirá em duas: os movimentos artísticos e a 

psicogeografia. Nesse segundo momento far-se-á uso de documentos encontrados na internet, 

artigos e teses que discutem esse mesmo tema.No quarto momento, as Proposições artísticas, 
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explanarão três trabalhos de três artistas distintos, Jorge Macchi, Yumi Janairo Roth e do 

Coletivo E/ou , que tratam do mesmo tema: os mapas, e que têm semelhanças entre si e o 

projeto proposto para o desenvolvimento da segunda parte deste trabalho de conclusão de curso. 

O quinto e último momento tratará da metodologia que será utilizada no curso que será aplicado 

na metade do segundo semestre de 2017, na escola escolhida, Helena Wysocki, na cidade de 

araucária. Dentre as possibilidades de metoologias de ensino das artes visuais, debatida e 

repensada a partir dos anos 80, por Ana Mae Barbosa a adaptar-se de suas experiências em 

atividades educativas de arte no Museu de Arte contemporânea da Universidade de São Paulo 

(MAC-USP). Barbosa sugere como método de ensino de arte a abordagem triangular, que 

consiste em uma abordagem “contrutivista, interacionaista, dialogal, multiculturalista e pós-

moderna por articular arte como expressão” (1998, pag. 41), fundamentada na construção de um 

olhar crítico para as artes visando a sua adaptação e sua proximidade com o cotidiano. Seria 

basicamente uma sequência de ações: Ler, contextualizar e sistematizar. Algum tempo depois, 

Barbosa (2004) refere-se a abordagem triangular como apenas uma base de trabalho para o 

professor em sala de aula e não como uma regra a ser seguida. Segundo Hernandez, o ensino de 

arte deve responder a “movimentos sociais e culturais que vão além dos muros da escola” 

(2000, pag. 31). O objetivo dessa metodologia citada por Hernández, é proporcionar aos alunos 

um aporte teórico e imagético, nos quais possam diferenciar, interpretar e selecionar todas as 

informações que recebem no dia a dia. Essa abordagem é a que mais se enquadra e que foi 

escolhida para basear o curso que será apresentado na segunda fase do trabalho de conclusão de 

curso. Inicialmente, o primeiro contato com a informação, depois a troca de experiências  entre 

professor e aluno e por fim, as conclusões sobre o tema e o crescimento das duas partes, 

possibilitando-as a avaliar e distinguir algo que já se teve contato.  

 

A cultura visual assim entendida cumpre a função de manufaturar as experiências dos 

seres humanos mediante a produção de significados visuais, sonoros, estéticos,etc. 

Esses significados [...] contribuem para a construção da consciência individual e 

social pela incorporação dos índices visuais com valor simbólico produzidos por 

grupos diferentes (o dos artistas seria um deles) nos processos de intercâmbio social 

(HERNANDEZ, 2000, pag. 49).  

 

Dessa maneira, legitima-se o “intercâmbio social”, como cita Hernandez, dentro de sala de aula, 

como desenvolvimento pessoal/social do aluno. Ou seja, a subjetividade individual é 

imprescindível e a construção do conhecimento se dá a partir da vivência e do aprendizado dos 

contextos (HERNANDEZ, 2000, pag.104). Com carga horária de 15 horas/aula, divididas em 

um total de sete encontros com 2 horas/aula cada. Primeiramente pretende-se apresentar o 

conteúdo teórico, contendo os conceitos da geografia, os movimentos artísticos e os artistas 

escolhidos, para em um segundo momento desenvolver a proposta final juntamente com 

revisões do conteúdo total e um mapa mental individual e também coletivo desenvolvido pelos 

alunos. 
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O presente trabalho trata da análise de livros didáticos de geografia no Ensino Médio e tem por 

objetivo identificar como temas relacionados a processos migratórios contemporâneos são 

tratados em três coleções de livros didáticos. Para tanto, analisamos como o conceito de 

território é apresentado nos conteúdos estudados nos livros eleitos, quais outras categorias 

geográficas são trabalhadas, e como se faz uso de imagens e de mapas. Os três livros didáticos 

de volume único que pesquisamos são: 1) Geografia Geral e do Brasil (LUCCI; et al, 2005); 2) 

Geografia Espaço e Vivência (BOLIGIAN; ALVES, 2008) e 3) Geografia Pesquisa e Ação 

(KRAJEWSKI; et al, 2005). Com o intuito de despertar sentimentos de alteridade nos alunos 

para com os imigrantes, desde o Ensino Médio, o desenvolvimento do tema migrações 

contemporâneas pode ser problematizado com uso da categoria geográfica território, ou até 

mesmo, com o uso de mapas e imagens. Na pesquisa, descrevemos a incidência de reflexões 

acerca dos processos migratórios da atualidade e apontamos quais as categorias geográficas 

relacionadas às migrações contemporâneas os livros didáticos utilizam e se houve o uso de 

mapas e ou de imagens. Como procedimento de análise dos livros didáticos, organizou-se um 

roteiro de categorias baseado na ficha de avaliação do livro didático de Geografia, com resenhas 

das coleções tomando como referência, Bado (2009), que fez uso de critérios semelhantes. Os 

critérios de análises utilizados na pesquisa ficaram divididos da seguinte forma: 1) Conceitos e 

categorias: quais os conceitos geográficos são usados pelo livro didático nos conteúdos 

relacionados às migrações contemporâneas e quais categorias geográficas são movimentadas; 2) 

Mapas e imagens: recursos cartográficos, recursos de imagem; 3) Abordagens acerca da 

categoria território: de que forma o conceito de território é evidenciado nos conteúdos 

relacionados às migrações contemporâneas; 4) E, por fim, tecemos algumas considerações em 

cada uma das obras analisadas. Neste tópico permite-se uma análise de cada livro didático 

escolhido na pesquisa, bem como se traça um panorama do livro em questão. Destacaremos o 

item de número dois, com questões relacionadas ao uso de imagens e mapas nesses materiais.  

1. Livros didáticos: Geografia Geral e do Brasil, Geografia Espaço e Vivência e Geografia 

Pesquisa e Ação 

Geografia Geral e do Brasil faz uso de duas fotos ilustrando o início do capítulo. A foto do muro 

que separa um trecho da fronteira dos Estados Unidos com o México e uma foto do Muro de 

Berlim em 1966 propondo um exercício de discussão em sala de aula. Outras imagens aparecem 

no livro Geografia Geral e do Brasil, como a da comunidade turca em Berlim em 2001 com 

pessoas caminhando, provavelmente em uma área comercial. Outros recursos de imagens 

utilizados além de fotos, um mapa do total de refugiados pelo mundo, que demonstra a situação 

atual dos refugiados no mundo. Imigração para o Brasil segundo a nacionalidade através de um 

gráfico de pizza, com as principais nacionalidades que migram para o país. Sendo assim, o que 

podemos constatar é que o uso de imagens, fotografias, mapas, gráficos, servem para ilustrar 

melhor o assunto que se queira tratar, e que estes recursos trazem muitas possibilidades de 

discussão e exercícios a serem explorados. Em relação às imagens, Oliveira Jr (2009, p. 18), nos 

diz que “a presença da imagem é de grande importância no modo como pensamos e agimos na 

realidade, no espaço geográfico. Essas imagens podem ser tomadas tanto como parte das 

práticas discursivas – signos de uma linguagem – quanto como objetos do mundo – obras da / 

na cultura”. A imagem nos traz uma noção da realidade, neste caso, ao trabalhar o que de fato 

acontece, na fronteira dos Estados Unidos com o México, mais do que isso, cria elementos da 
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Geografia em nosso cotidiano. “Geografia Espaço e Vivência” utiliza imagens, fotografias, 

mapas e outros recursos e traz tais elementos em suas explicações. Aborda a questão da 

imigração e a emigração internacional através de um mapa chamado “Fluxos Migratórios 

Internacionais de Trabalhadores” com uma síntese do aumento dos fluxos migratórios nas 

últimas décadas. Esse mapa traz muita informação passível de ser trabalhada pelo professor em 

sala de aula. Outras imagens são trabalhadas no livro, através de mapas como o dos “Principais 

Fluxos Marítimos Comerciais”. Neste mapa as principais regiões no mundo produtoras de 

petróleo, minerais, grãos e outros produtos. Há o uso de recursos de imagem também em uma 

fotografia de “Raio-x” detectando imigrantes mexicanos escondidos viajando em condições 

subumanas. Com o título “Tráfico de trabalhadores: um flagelo humano” o livro cria uma 

linguagem mais interativa com a utilização da própria imagem, através de uma chamada 

“paisagem própria”, ou seja, “a maneira de ver e acompanhar o mundo através de uma 

sintetização feita por imagens e outros recursos”. Cosgrove (1998, p. 98-99) nos fala que, essa 

maneira de ver: “Sob uma ótica cultural, toma-se a paisagem como mediação entre o mundo das 

coisas e aquele da subjetividade humana, a noção surge ligada, portanto, à percepção do espaço: 

A paisagem, de fato, é uma “maneira de ver”, uma maneira de compor e harmonizar o mundo 

externo em uma “cena”, em uma unidade visual”.  O livro “Geografia Pesquisa e Ação” adota 

um mapa com o sentido das principais migrações mundiais com o seguinte título: “Fluxos 

Migratórios no mundo”. Com uso de setas e de outros recursos cartográficos como legenda, 

escala e textos no próprio mapa, que sintetizam de maneira rápida e eficaz o assunto, auxiliando 

sua interpretação apontando para onde se dão tais movimentos populacionais. Outro recurso 

utilizado é uma fotografia de um imigrante latino americano em manifestação com um cartaz 

em mãos dizendo: “Espanha te pedimos trabalho te pagaremos com progresso”. Nesse 

momento, a atitude deste cidadão, reflete as enormes pressões populares impostas por cidadãos 

espanhóis, para que os estrangeiros abandonem seu país. Outra imagem é a de um mapa da 

Região Sul do Brasil de seguinte título “Colonização estrangeira no sul do Brasil”. Através deste 

mapa se constata um predomínio da colonização alemã, fato que nos remete a pensar na 

influencia da própria Segunda Guerra Mundial em tais movimentos populacionais. Em relação à 

inserção das imagens e mapas por parte do livro didático para Hernández (2007 apud Tonini, 

2011, p. 153), os livros didáticos: “propõem uma inserção de uma cultura visual nas nossas 

práticas escolares, o que não se resume somente uma coleção de imagens para ser indagado 

sobre o que se vê, mas também coloca em pauta a subjetividade de quem vê”. O livro didático 

atravessa um período de mudanças na forma de trazer o conteúdo, com o uso de imagens e 

mapas, trazendo enorme contribuição para educação e para o ensino de Geografia.  Por isso a 

necessidade de aprofundarmos mais o trabalho, com uma intensificação da análise das imagens 

e mapas gerando mais resultados, socialmente falando, para o próprio ensino da Geografia. 
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Atualmente, observa-se que os procedimentos para coleta e disponibilização dos dados 

geográficos têm sofrido alterações, seja em função do elevado custo para execução de atividades 

de mapeamento por agências oficiais ou mesmo em razão da aproximação da informação 

geográfica dos usuários leigos por meio de aplicativos informatizados. Neste contexto, segundo 

Goodchild (2007) se estabelece o termo Volunteered Geographic Information (VGI), como 

sendo um formato de aquisição de dados colaborativo por meio da participação voluntária da 

população. A essência do VGI é fornecer à população a possibilidade de ajudar na 

disponibilização de dados ou informações geográficas para o seu próprio uso e para a 

coletividade. A informação geográfica voluntária tem se desenvolvido a partir de 2 principais 

eixos, sendo estes as plataformas baseadas em informação geográfica, tais quais o Google Maps 

e Google Earth, que tornaram a geoinformação acessível à população e às fontes de 

determinação de posição geográfica, por meio das coordenadas geográficas geradas por 

receptores Global Positioning System (GPS), instaladas em uma grande diversidade de 

aparelhos eletrônicos (MCDOUGALL, 2009). A coleta de informações utilizando aplicações 

VGI tem se estabelecido como um formato de aquisição de dados espaciais colaborativo, por 

meio da participação voluntária da população. Esta informação geográfica gerada pelo usuário 

combina elementos da Web 2.0 e NeogeografiA, possuindo grande aplicabilidade no ensino e 

gestão governamental. Este artigo apresenta parte das ações do programa de extensão intitulado 

“Mapeamento Colaborativo: uma forma de conhecer e entender o território e o lugar”. Este 

programa é vinculado ao Laboratório de Cartografia (CARTOLAB) e ao Laboratório de 

Geoprocessamento (GEOLAB) do Departamento de Geografia da Universidade do Estado de 

Santa Catarina. Por meio de ações de extensão universitária, o objetivo principal deste programa 

é apresentar e desenvolver a temática do mapeamento colaborativo com docentes e discentes do 

ensino médio da Escola de Educação Básica Simão José Hess, localizada no município de 

Florianópolis, estado de Santa Catarina. Com o propósito de promover a integração entre a 

universidade e escola, as ações exploram formas de ensino-aprendizagem das ferramentas e 

técnicas para a coleta de informações geográficas voluntárias e criação de mapeamentos 

colaborativos. O projeto é dividido em 2 etapas e se inicia com a elaboração de tutoriais sobre 

plataformas de mapeamento colaborativo, buscando exemplificar de forma sucinta o 

funcionamento e a confecção de mapas dinâmicos e colaborativos. Em seguida foi realizada 

uma aula expositiva direcionada aos alunos do 2°ano do ensino médio abordando conteúdos 

acerca da Cartografia, conceitos de território e lugar, assim como aspectos da paisagem na bacia 

hidrográfica do Itacorubi, espaço que engloba a escola e a universidade. Foram enfatizados 

conceitos acerca do mapeamento colaborativo e sobre as plataformas Ushahidi e 

OpenStreetMaps, que utilizam o conceito de VGI. Na segunda etapa é proposta uma oficina de 

mapeamento colaborativo, na qual é percorrido o trajeto entre a Eeb Simão Hess e a UDESC, 

pela Avenida Madre Benvenuta, sendo realizado pelos alunos um mapeamento das percepções 

sobre as dificuldades de mobilidade urbana no percurso. Para isto utiliza-se a plataforma 
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Ushahidi. Este mapeamento é apresentado e discutido com os alunos no CARTOLOAB. Na 

etapa final da ação serão organizadas uma palestra e um mini-curso por um professor convidado 

da Universidade Federal de Minas Gerais, onde serão apresentadas as atividades de 

mapeamento colaborativo realizadas com alunos de escolas públicas do estado de Minas Gerais. 

Este evento esta programado para ocorrer no mês de outubro/2017 e os resultados serão 

apresentados no artigo final a ser submetido para o SIMGEO. O mapeamento colaborativo de 

uma realidade desperta a compreensão social, pois os cidadãos começam a compreender o 

espaço e se tornam curiosos sobre a sua utilização. O programa de extensão apresentado, 

salienta a importância que existe na identificação e no real entendimento dos valores urbanos e 

das questões sociais e ambientais locais. Ressalta-se que valores ligados à localização podem 

variar significativamente, o que é fácil de compreender, pois cada lugar tem um contexto 

ambiental diferente. Torna-se então pertinente a análise e mapeamento de determinado contexto 

ambiental, por meio da interação e colaboração da comunidade. Acredita-se que ao capacitar os 

jovens, estudantes do ensino médio, eles poderão expressar suas percepções e intenções acerca 

do local em forma de mapa e, com isso, conseguirão transmitir suas ideias de maneira objetiva e 

efetiva. Esse processo, além de ser um ganho de conhecimento para esses estudantes, poderá 

indicar rumos na carreira de muitos, pois motivará a estudar o espaço geográfico com a 

utilização de ferramentas de edições de dados georreferenciados e mapas. Pode-se considerar, 

ainda, que essa expressão espacial poderá motivar uma conscientização ambiental e cidadã 

desses alunos e comunidade relacionada (amigos, familiares e outros estudantes), pois ao 

analisar as informações de modo conjunto e espacializado podem perceber, de forma mais 

efetiva, como os diversos problemas socioambientais ocorrem na sua cidade ou bairro, como, 

por exemplo, a relação de causa e efeito entre lixo e córregos; ou trânsito e transporte público, 

dentre outros. Os conceitos inerentes ao mapeamento colaborativo e à captação de informação 

geográfica voluntária são relativamente novos no meio acadêmico e, neste sentido seus 

conceitos ainda se encontram em fase de construção e consolidação. Observando a necessidade 

de construção teórica e conceitual acerca do tema, evidenciaram-se impactos decorrentes da 

implantação deste programa. Os impactos sociais deste programa de extensão se iniciam a partir 

da reflexão do cidadão sobre seu local de vivência, a partir dos mapas criados de forma 

colaborativa. Assim, este cidadão adquire entendimento para argumentar e defender sua visão 

sobre as questões socioambientais locais. Os encontros, palestras e minicursos realizados 

promovem a difusão do conhecimento e capacitação dos participantes na criação de 

mapeamentos. O processo de melhoria do ensino perpassa, além de outros fatores, pela 

utilização das tecnologias no processo educativo, principalmente por meio da utilização de 

novas metodologias de ensino e aprendizagem. Recentes avanços na área de geotecnologias 

vêm permitindo o desenvolvimento de aplicações dinâmicas, que oferecem a possibilidade de 

participação ativa da sociedade no processo de comunicação cartográfica. Ao realizar o 

mapeamento de suas próprias comunidades de forma colaborativa, e refletir sobre as 

informações distribuídas nos mapas criados, o cidadão adquire entendimento para argumentar e 

defender sua visão sobre as questões socioambientais locais e globais. Acreditamos que o 

mapeamento colaborativo tem um grande potencial para desenvolver a consciência crítica e a 

ação coletiva.  
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Caminhar e escrever é diferente de voar e ler. A lembrança me trouxe assim uma frase de 

Walter Benjamin, enquanto pensava em tudo que já havia vivenciado até aqui. Novamente, ao 

ler o texto “E-ducando o Olhar: a necessidade de uma pedagogia pobre”, de Jan Masschelein, a 

frase voltou a me provocar. Assim, iniciei as atividades do ano de 2017, no Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Florianópolis (HCTP), pensando sobre caminhar e 

escrever, sobre o contato com o mundo através de uma experiência que envolve, 

necessariamente, uma superfície, um chão, um território. No primeiro encontro, depois que 

assistimos ao filme Andarilho, de Cao Guimarães, fiquei pensando sobre o que nos passa pela 

mente quando experimentamos o que está no caminho enquanto o atravessamos. Diferente de 

voar e ler – em que sobrevoamos caminhos distantes de nós mesmos e que nos permitem 

imaginar e ir além do que é palpável –, quando caminhamos (e escrevemos), temos outra 

possibilidade de existir através do contato com outros elementos que estão participam da 

realidade concreta que nos cerca, pois caminhar e escrever é estar diante das forças que dão 

concretude a este mundo, o mundo material. Você pisa em um chão de terra, lajota, cimento, 

piso, grama; em qualquer lugar onde esteja, há uma superfície que te sustenta e, por isso, age 

sobre você de alguma maneira. Uma paisagem sempre será percebida diferentemente entre os 

seres humanos, mesmo que alguns olhares se cruzem. Aos seus próprios olhos, cores vibram e 

formam um mistura de elementos. Aos que não veem com os olhos, a visão é aberta de outra 

maneira; o tato, o olfato e a audição são afinados em outras proporções; e os que enxergam com 

os olhos são, muitas vezes, “cegados” pelo excesso de imagens neste mundo 24/72
, de maneira 

que nem sempre percebemos o que nos cerca: não dá tempo de… passou. Chego para a segunda 

oficina com aquela frase de Benjamin ainda ressoando na cabeça. Preparei o plano de oficina no 

instante em que esta frase me provocava a pensar. Minha mente pulsava. Lembranças fortes dos 

encontros com o Jorge Larrosa, no ano de 2016 me ocorriam, e dei a esta primeira oficina o 

mesmo nome de um dos exercícios que ele havia passado: “Deriva”. Há experiências que nos 

marcam de tal forma que incorporamos a proposta dada e a desdobramos em nossa própria vida 

posteriormente. Esse foi um começo, sem planos futuros. Um dispositivo. Assim como o título 

que sustenta a atividade; não estava em jogo o fim como objetivo, um lugar que já se enxerga no 

momento mesmo em que se propõe a dar o primeiro passo no caminho. Não. As derivas se 

propõem a começar alguma coisa. Não há planos certos quando se provoca o pensamento do 

outro. Pensar é então como derivar no caminho. O caminho é aquilo que te agonia, que te 

provoca e faz surgir algo novo dentro de você. Já a deriva é a experiência em si, o desvio do 

caminho, da rota do navio quando encontra um vento forte. A experiência é, como aprendi com 
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Larrosa: “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (BONDÍA, 2002). Nesse sentido, 

o plano de oficina é como se fosse a vela do barco, pois é necessário algo sólido que possa 

sustentar a energia provocada quando se põe a navegar. E o que você propõe (como oficina) diz 

sobre o que você procura. Ali, naquele momento, eu procurava os movimentos possíveis dos 

meninos dentro daquele Hospital de Custódia. As grades e cubículos me abalaram de tal 

maneira que, muitas vezes, não conseguia ficar tranquila quando voltava para casa e lembrava 

que havia pessoas ali dentro, no HCTP, trancadas em espaços extremamente reduzidos quando 

comparados com os que tenho acesso. Constituído por grades, muros, portões de ferro, 

cadeados, corredores, vigilância, privação de movimentos... trata-se de um espaço normativo. E 

é preciso reconhecer a maneira como os elementos que constituem este espaço atrofiam as 

possibilidades de movimento de corpo e pensamento, mas também é preciso perceber que há 

movimento, por menor que seja, e que ele pode levar muito longe, mesmo quando se está 

cercado por grades; que a deriva é possível ali onde só parece haver o caminho da norma. A 

proposta deste texto é apresentar estas derivas no trabalho realizado no HCTP, nas oficinas com 

os internos. E, com isso, fazer a Geografia derivar. 
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ONDE ESTÃO AS IMAGENS DO IMPROVÁVEL? 
 

 

Ingrid Rodrigues Gonçalves - ingrid.goncalves@usp.br 

Valéria Cazetta - vcazetta@usp.br 

Universidade de São Paulo 

 

Em março de 2017, realizamos dois encontros com uma turma de estudantes da disciplina 

“Orientação de Estágios Obrigatórios”, da graduação em Licenciatura em Ciências da Natureza 

(LCN) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), da Universidade de São Paulo 

(USP). O objetivo era produzir um diálogo entre as atividades de estágio que os/as estagiários/as 

realizam em escolas públicas de educação básica das redes estadual e municipal de São Paulo, e 

uma das linguagens demandadas para tal conversação: o audiovisual. Tendo em vista tal ensejo, 

e, o curto tempo disponível para provê-los/as de ferramentais que possibilitassem não apenas o 

mero manuseio das câmeras videográficas - as quais de largada dispunham, enquanto recurso de 

trabalho disponibilizado pela USP para tal empreitada -, mas, como pensar com imagens? 

Ademais: como pensar a formação de professores/as de ciências com as imagens dos estágios 

obrigatórios? Algumas regras circunscreviam tal movimento. A rede municipal não permitiria 

gravações que identificassem os/as alunos/as das escolas e, perigava ainda, tendo em vista 

mudanças outorgadas pela nova gestão da municipalidade, que nem mesmo qualquer imagem 

pudesse ser captada no interior das instituições escolares. Somavam-se a tais reveses, alguns 

deferimentos incluídos ao jogo pela professora da disciplina supracitada, que requeria menos 

aquilo que a escola do referido estágio trazia enquanto acostumamento cotidiano, e mais, o que 

a escola poderia ser, imiscuída em suas supostas fragilidades, nas sombras contemporâneas, 

mailto:ingrid.goncalves@usp.br
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porventura encobertas por obviedades. Dessarte, a busca desses/as professores/as de ciências em 

formação não se restringia às imagens dadas num primeiro golpe do olhar, mas, sim, a gestos 

outros, quando linhas diferentes emergiam, e, olhares lhes seriam devolvidos. Desta feita, 

organizamos dois encontros prévios propondo um diálogo entre linguagem audiovisual e os 

referidos estágios obrigatórios nas escolas. No primeiro, conversamos com trechos de alguns 

filmes e com Rodrigues (2007). No segundo, realizamos um exercício, no qual os/as estudantes 

buscaram pensar com imagens, mobilizando as câmeras disponíveis na universidade, as quais 

também seriam utilizadas nos registros audiovisuais a serem realizados nas escolas. No primeiro 

encontro, para indagar possibilidades de produção de pensamentos com imagens, propusemos 

aos/às estagiários/as um movimento de desaceleração da aceleração, qual seja, pensar sobre os 

filmes despegados das narrativas; intentar destrinchá-las em possíveis gestos, sensações, 

imagens e sons. Nos minutos iniciais, esses propósitos semelhavam apartados dos ritmos em 

jogo na sala de aula. Evocamos, de pronto, a companhia de Andrei Tarkovski, com um trecho 

do filme O Espelho, desde o plano geral que inicia após o letreiro que intitula a película, aos 

5’30”, no qual um homem está perdido e passa pedindo informações sobre o caminho pela casa 

de Maria, mãe de Alexei. Em seguida: uma sequência interna à morada, na qual ouvimos um 

poema declamado por uma voz off; avante, um incêndio consome em chamas um celeiro; e, por 

fim, uma sequência onírica em que a casa parece desmanchar enquanto Maria lava os longos 

cabelos sem revelar seu rosto - pedaços da estrutura caem, muita água goteja e escorre -, e, aos 

19’00”, ela vai de encontro a um espelho, mas, ao invés de encontrar seu reflexo, faceia o rosto 

de uma mulher mais velha, quiçá ela mesma, no sonho de Alexei, revelado na cena seguinte. 

Precedemos a exibição com uma explanação acerca desse contexto geral, pois a projeção desses 

quase catorze minutos do filme, sucedeu sem legendas, tencionando que a atenção confluísse às 

imagens e aos movimentos da câmera. Dali adiante, o ritmo da sala notoriamente cambiou: 

nossa conversação rumou a pensar no agenciamento entre as imagens vistas, e, alguns dos 

comentários da turma deslocaram-se do versar sobre o enredo para o pensar com as imagens. 

Adentramos o terreno proposto ao iniciarmos a exposição, do pensamento acerca dos gestos, 

sobre quais movimentos e enquadramentos o diretor russo escolheu para produzir os efeitos ali 

vivenciados, naquele encontro. Seguimos conversando sobre alguns termos técnicos próprios à 

linguagem cinematográfica, quais sejam: plano, cena, sequência, tomada. E, para destrinchá-los, 

dialogamos com alguns exemplos do livro de Chris Rodrigues (2007), e, com alguns trechos de 

filmes que selecionamos para cada tópico trabalhado. Até esse ponto, tratamos com maior 

ênfase dos gestos. “Mas e os restos?” – perguntou-nos um aluno atento. Não trazíamos 

prescrições (e nem poderíamos) sobre a proposta do pensamento dos restos; noutros turnos, 

propúnhamos que tais movimentos, diretamente conectados às demandas do trabalho que eles 

deviam produzir para a disciplina da licenciatura, poderiam advir de composições com registros 

de imagens de cobertura, nos quais a produção de imagens visando montagem ulterior, não teria 

necessariamente um objetivo delineado, mas tenderia sair à deriva com a câmera ligada, 

pensando agenciados com ela, olhar atravessando e mirando o mundo (da escola do referido 

estágio) com ela e através dela. Posicionar e atentar, à espreita, aos gestos e possíveis restos 

ofertados às lentes pelas luzes dançarinas imanentes à vida. Ora, se tratamos de produção de 

imagens, aludimos a composições com luzes. E, por conseguinte, se essa investida busca 

imagens em movimento, as luminescências oscilam, bailando tal como vaga-lumes, com seus 

delicados e cada vez mais raros cintilos, os quais, para conhecermos, “é preciso observá-los no 

presente de sua sobrevivência: é preciso vê-los dançar vivos no meio da noite, ainda que essa 

noite seja varrida por alguns projetores ferozes” (Didi-Huberman, 2011, p. 52). Os vaga-lumes 

aqui como sobrevivências e, outrossim, possibilidades de produzir imagens dissolventes dos 

encadeamentos sensório-motores, que escapem dos clichês (Deleuze, 2005, p. 32), que tenham 

enigma (Fabbrini, 2016) e promovam encontros contingenciais e violentos ao ponto de forçar-

nos a pensar, “a fim de erguer e estabelecer a necessidade absoluta de um ato de pensar, de uma 

paixão de pensar” (Deleuze, 2009, p. 203). Esse texto dialogará com tal movimento produzido, 

entre a proposta de pensar em gestos com imagens, e, nos descarrilamentos fulcrais para pensar 

sobre restos, ou, como propusemos evocar, imagens do improvável. 
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CONSUMIR ESPAÇOS: A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DA CIDADE DE SÃO 

PAULO COMO MERCADORIA  

 

Mariah Peixoto – EACH USP (mariah.santos@usp.br) 

O objetivo com esse texto é analisar o vídeo “Road Show Prefeitura de São Paulo
32

” (2017), 

realizado pela atual gestão paulistana, partindo de um estudo ensejado durante a disciplina 

Resolução de Problemas I
33

, pertencente ao Ciclo Básico da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). O referido audiovisual assenta-se na 

privatização de serviços e espaços públicos, ancorando-se na utilização de imagens que 

fomentam a construção de um imaginário acachapante acerca da metrópole paulistana, 

associado a símbolos do capital como a Bovespa, vitrines de marcas de luxo (como a Aston), o 

edifício Altino Arantes, shoppings centers e outros.  Ícones do espaço urbano paulistano (vide 

Parque do Ibirapuera, Pacaembu e Marcado Municipal) foram apresentados como mercadorias e 

possíveis fontes de atividades lucrativas aos participantes da World Government Summit 2017, 

convenção ocorrida em Dubai com prefeitos de mais de 130 cidades globais e investidores do 

setor privado. Partindo da tríade geografias-imagens-educação, temos como hipótese inicial que 

o vídeo radicaliza o governo do olhar, prática visual típica de nosso tempo, por ficcionar/forjar 

em imagens e sons um espaço outro – entendido aqui, na esteira da geógrafa inglesa Doreen 

Massey (2008), como uma superfície horizontal e homogênea – compondo e concorrendo, 

simultaneamente, com nossas experiências espaciais e visuais cotidianas na capital paulista. 

Compõe, porque a acepção de espaço forjada em imagens e sonoridades, produz em nós certa 

paisagem de uma outra cidade de São Paulo. E concorre, pois, ao contrapormos àquela São 

Paulo ficcionada no Road Show com nossas experiências corporais e espaciais diárias pelas 

topografias paulistanas, identificaremos que em uma e em outra os contextos urbanos diferem. 

O referido governo do olhar, veiculado por esse tipo de vídeo, subjetiva-nos a imaginar o espaço 

como uma fotografia colorida frontal em movimento; um espaço asséptico; um espaço onde 

sempre é de dia, mesmo noturnamente; um espaço não animado por pessoas, mas por objetos; 

um espaço acelerado num espaço-tempo outro – o espaço das mercadorias, dos negócios; o 

espaço-imagem; o espaço cartesiano de algumas coordenadas geográficas, isto é, daquelas que 

precisam ser vendidas e consumidas somente como imagens e que não devem ser pisadas por 

nossos pés, mas contempladas enquanto paisagens por meio das navegações diárias que 

realizamos ao tocar no ecrã dos smartphones. Tendo em vista tal processo de subjetivação, e 

associando-o à educação visualmente fomentada, este estudo abarcará análises acerca dos 

conteúdos apresentados pelo Road Show, verificando seus possíveis desdobramentos, a partir do 

emprego de conceitos da semiótica pierciana. Onze frames foram selecionados, a fim de 

compreender as associações semânticas promovidas, permitindo a verificação dos principais 

significantes e de como esses foram explicitados. Concomitante ao uso da semiótica, aspectos 
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do place marketing, consoante autores como Roy Langer (2002) e Philip Kotler (2012), serão 

explorados, propiciando o entendimento da estruturação do marketing urbano promovido pelo 

vídeo. Ademais, a análise será ampliada por meio de publicações do campo da educação visual, 

almejando compreender quão capazes são as imagens de forjar imaginários acerca do espaço 

paulistano. Conectado a esses referenciais, conceberemos a cidade não mais como um local 

onde se realizam negócios, mas, sim, como um negócio por si só (CARLOS et al., 2015), 

associando-a ao conceito de direito à cidade de Henri Lefebvre (2008). Assim, entabularemos 

uma crítica à forma pela qual o vídeo nos leva a compreender o espaço urbano paulistano como 

mercadoria. Verificaremos tais imagens como um desdobramento de uma concepção que vem 

sendo incitada desde o início da industrialização paulista (iniciada em fins do século XIX e 

intensificada em meados da década de 1930), seja por representações visuais, como a clássica 

tela “São Paulo (Gazo)” (1924), pintada por Tarsila do Amaral, ou pela própria divisa que 

constitui o brasão da cidade, “Non Dvcor Dvco”, de 1917, exaltando a liderança paulista - essa 

muito relacionada ao aspecto financeiro, vide a concepção de São Paulo como “a locomotiva do 

país”. As imagens presentes no Road Show, quiçá, evidenciarão como nos encontramos sobre 

um espaço construído, um negócio. A educação visual veiculada consolidará tais concepções 

mercadológicas à medida que nos subjetiva a compreender o espaço como distante das pessoas 

que, efetivamente, o habitam.  
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As rodas de conversa sobre a geologia de Santa Catarina se originaram a partir do Programa de 

Extensão “Acervo de Rochas do Estado de Santa Catarina” sob responsabilidade da Profª. 

Amanda Cristina Pires. Este programa se dividiu em três ações (projetos): 1) Projeto Cobertura 

do Estado; 2) Evento de “Inauguração do Acervo de Rochas do Estado de Santa Catarina”; 3) 

Projeto “Conhecendo a História do Mar ao Deserto”. Cada uma destas ações se direciona para a 

tríade ensino, pesquisa e extensão.  A primeira ação do projeto teve o intuito de organizar e 

catalogar o acervo litológico disposto no Laboratório de Geologia e Mineralogia (LGEM). A 

segunda ação teve por objetivo a divulgação do acervo litológico, sendo esta feita por meio de 

palestras e folders elaborados pelos discentes bolsistas do projeto. Por fim, a terceira ação se 

deu por meio de rodas de conversa com alunos do ensino básico, trazendo os principais 

acontecimentos geológicos dos lugares onde os estudantes já haviam visitado ou que os mesmos 

estivessem inseridos. Segundo Callai (2000), cada lugar possui uma história e essa história 

permite que o sujeito compreenda os acontecimentos no seu entorno, sendo a partir da escala do 

lugar onde vive seguindo reduzindo a escala abrangendo historicidades mais complexas. Cada 

pessoa tem uma visão diferenciada para uma mesma paisagem, estando condicionado por suas 

experiências, interesses e fatores que determinam as suas vidas (CALLAI, 2000). A autora 

explica que as paisagens naturais requerem explicações além do que se pode retratar, requerem 

a busca e a compreensão daquilo que a formou, trazendo valores afetivos para aqueles que 

vivem em suas proximidades e que as identificam ao lugar, possibilitando que haja maior 

compreensão histórica da construção daquele espaço. Santa Catarina apresenta grande riqueza 

de terrenos geológicos que mostram diferentes histórias e fenômenos. O embasamento 

cristalino, situado na parte leste do estado, tem rochas muito antigas, como as do Complexo 

Granulítico, com cerca de 3 bilhões de anos, praticamente o início de sua formação foi quase 

junto da consolidação da crosta terrestre (sendo que a Terra tem 4,6 bilhões de anos). Outra 

parte do embasamento, as rochas do Grupo Brusque (SILVA e BORTOLUZZI, 1987) com suas 

tipologias e estruturação evidenciam que em nosso território já houve uma grande cordilheira, 

como nos Andes, há mais de 2 bilhões de anos, apesar de já estar toda erodida atualmente. Estas 

rochas também mostram que havia naquela época um encontro de placas onde hoje está a cidade 

de Brusque e suas imediações. Os granitóides que ajudam a modelar a paisagem do litoral 

catarinense foram formados há cerca de 600 milhões de anos atrás (Neoproterozóico) e também 

compõe o embasamento cristalino.  Indo na direção oeste do Estado, se encontram as rochas 

sedimentares da antiga bacia sedimentar do Paraná que foi soerguida. Esta bacia foi formada 

após três momentos de choques continentais, quando houve então um período de tranquilidade e 

o relevo acidentado passou a ser aplainado pela erosão. Forma-se assim a deposição na Bacia do 

Paraná (ORLANDI FILHO et al. 2002).  As rochas da bacia do Paraná são muito 

interessantes porque elas são capazes de mostrar as diferenças ambientais que os terrenos do 

estado passaram desde 300 milhões até por volta de 130 milhões de anos atrás. Tem rochas que 

mostram evidencias da ação de geleiras, outras que mostram grandes deltas no mar, outras ainda 

que mostram que já tivemos um deserto em nosso território. Nesta estrutura da bacia 

sedimentar, é que aflora o carvão mineral de Santa Catarina. Ele é uma rocha que deriva da 

sedimentação de lama em pântanos com grande quantidade de plantas ao seu redor. Estas 

plantas ajudaram a criar o carvão e elas eram “parentes” das atuais samambaias. A descoberta 

de carvão no Brasil foi em Santa Catarina, em 1827, quando tropeiros acampados em Barro 

Branco utilizaram rochas para elaborar fogueira. Eles observaram que algumas rochas entravam 

em combustão, transformando-se em cinzas (ORLANDI FILHO et al. 2002). Santa Catarina 

também sofreu reflexos da separação dos continentes africano e sul-americano, primeiro com a 
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criação do nosso litoral e também por causa da abertura de fendas e a saída de vários derrames 

de lava. Estes derrames ainda hoje formam os terrenos do planalto e do oeste catarinense. É 

possível encontrar na lava consolidada destes derrames, fendas e outros espaços geralmente 

ocos com cristais no seu interior. Estes acontecimentos geológicos do estado foram discutidos 

em três escolas. As escolas que receberam as rodas de conversa tiveram abordagens 

diferenciadas, por exemplo, por sua posição geográfica, como é o caso da Escola de Educação 

Básica Walter Holthausen, que está localizada no município de Lauro Müller, junto da Serra do 

Rio do Rastro, local em que aparece a estratigrafia denominada “Coluna White” (ou seja, 

afloramento de rochas sedimentares de ambientes diversificados). Para cada conversa foi 

elaborada uma apresentação em Prezi, junto foram levadas diversas amostras do acervo do 

laboratório, mais as lupas para que os alunos pudessem manuseá-las e observá-las instigando a 

fazerem perguntas a respeito do que observavam. Foi doado um mapa geológico de Santa 

Catarina para as escolas e também um folder produzido pela equipe, contando parte da história 

geológica do estado, junto de informações sobre os três tipos de rochas e o que são os minerais. 

Os alunos ficaram muito empolgados com a apresentação dos materiais e com as conversas. 

Muitos ficaram instigados pelas cores das rochas e as razões destas cores, por que rochas 

metamórficas tinham aspectos deformados. Amostras com fósseis também chamaram muito a 

atenção dos alunos pela história que elas contavam da vida no passado. As atividades da roda de 

conversa disseminaram o conhecimento dos minerais e rochas do estado de Santa Catarina para 

os alunos das escolas e também para os graduandos participantes do programa de extensão. Este 

projeto agregou uma experiência a mais para os alunos da Geografia Licenciatura de contato 

com a comunidade escolar. 
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BRINCANDO COM A PAISAGEM: UMA EXPERIÊNCIA EM CARTOGRAFIA NAS 

AULAS DE GEOGRAFIA  

 

Vanesca Cabral Corrêa
34

 - vanesca.correa@edu.udesc.br - UDESC  

 

Atuando como docente no ensino de Geografia venho observando dificuldades dos alunos para 

compreender os mapas geográficos, e utilizá-los como forma de possíveis interpretações da 
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realidade. Na busca de tentar sanar estas dificuldades levei para a Escola de Educação Básica 

Cônego Rodolfo Machado na cidade de Biguaçu/SC, uma experiência que partiu da iniciativa de 

oferecer aos estudantes uma proposta que difere
35

 da Cartografia Escolar nas turmas de 6ºs anos. 

Um dos objetivos da Geografia Escolar no ensino básico é de fazê-los compreender o local onde 

vivem e as relações entre sociedade e natureza. A Cartografia na escola introduz os mapas na 

vida do aluno, de maneira a instrumentalizar a forma de representação do espaço geográfico e 

seus fenômenos a partir dos conceitos de escala, proporção e projeção. Nas aulas que deram 

corpo a experiência foi retomado com os estudantes os conceitos de paisagem natural e social 

estudados no 1º bimestre, conceitos que fundamentam a Geografia Escolar de forma a 

categorizar o espaço. Com a proposta de socializar material e conhecimento em relação ao tema 

da aula, intitulado: “As Paisagens Naturais e Sociais da cidade de Biguaçu”, foram formadas 

duplas com o propósito de elaborar um desenho de paisagem social e natural do município que 

moravam. Neste dia foram compartilhadas várias folhas brancas, lápis de cor, canetas, 

borrachas, lápis e ideias. Logo que iniciamos os desenhos diversas dúvidas surgiram: 

Tijuquinhas é o Município? Vai até onde? A cachoeira do Amâncio é natural? Cada uma sendo 

sanada com os próprios colegas ou com a professora. Os desenhos foram aparecendo, a arte foi 

surgindo, ao seu modo, o modo dos alunos, sem muitas regras
36

, apenas o essencial, mundos 

surgindo, desenhos inaugurando paisagens, tocadas pelos sentimentos, paisagens sentimentais, 

com seus significados únicos. Na aula seguinte, os alunos tiveram a oportunidade de espalhar 

seus desenhos sobre o papel pardo que foi colocado em sala. Uns preferiram juntar as mesas 

para trabalhar, outros estenderam no chão e outros ainda penduraram o papel pardo com fita na 

parede da sala, cada turma encontrava a sua melhor maneira de construir, de trabalhar com seus 

colegas. Partindo de um ponto de referência que era a escola, de acordo com a orientação—se 

ficava ao sul, ao norte, oeste ou leste, surgiram mais dúvidas: onde fica o norte? Quem vem 

antes, o museu ou a igreja? Novamente pensamos nas posições antes da colagem das imagens e 

fomos dando forma ao mapa. Num terceiro momento, foi solicitado para que trouxessem linhas, 

cordas, algo que pudesse conectar seus desenhos. Linhas grossas, finas, unicor, coloridas, 

amarradas em nós. Linhas de costura, crochê, barbante. Vindas de casa, da loja, da gaveta da 

mãe e da avó. Linhas com função de criar caminhos, estradas não mapeadas, mas sentidas pelos 

efeitos da amizade. Com suas linhas em mãos, iniciamos a viagem: cada um escolheria outro 

desenho para viajar, partindo do seu. A ideia inicial era que a escolha fosse pela beleza do 

desenho ou do lugar que gostariam de visitar. Surge então caminhos, criados não com o 

princípio inicial sugerido pela professora, mas caminhos percebidos pela amizade no cotidiano 

escolar. E de dentro da sala de aula partimos pelos caminhos da amizade, o passaporte era o 

começo, o andar nas diferentes linhas, viajar pelas paisagens criadas
37

. Nas aulas que 

construímos, professora e alunos, a estação final da nossa viagem é a descoberta da 

possibilidade de fazer diferente, de podermos juntos construir outra coisa, outro mapa, sem 

cópia, um mapa sem uma imagem de mapa, um mapa singular que apresenta, muito mais que 

paisagens e lugares, apresenta possibilidades sentimentais no mundo, nas paisagens e nos 

lugares.  

Referências 

                                                             
35 Inspirada em Karina Dal Pont e seus escritos, principalmente o “Colômbia de Férias faz a Cartografia Brincar”, e 

nos textos discutidos nas aulas de Cartografia Intensivas em Educação, ministrada pela Prof. Dra. Ana Maria Hoepers 

Preve tento uma brincadeira, desmanchando o sentido pronto e obrigatório da Cartografia imposta, consolidada nos 

6ºs anos.  

36 A única regra estabelecida era dar um título ao desenho e localizá-lo com o nome do bairro onde o mesmo se 

encontrava. 
37 A Cartografia concebida nestas aulas foi um começo para se pensar outras Cartografias, uma linguagem diferente 

que se torna a base de um processo de criação, de produzir um novo olhar ou pensar sobre o espaço geográfico, uma 
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O referido artigo remete a uma prática pedagógica desenvolvida com duas turmas de sexto ano 

do ensino fundamental II, na disciplina de geografia, em uma escola particular no município de 

Florianópolis -SC. A seguinte prática buscou analisar a experiência afetiva dos alunos com o 

espaço escolar, levando em consideração que os alunos passam a maior parte do seu dia ativo 

neste espaço (no mínimo sete horas e meia diariamente) e como é possível, através da relação de 

afetividade do aluno, transformarmos todo e qualquer espaço escolar num lugar de 

aprendizado. Para contribuir com a experiência proposta foram utilizados também elementos do 

ensino híbrido e da sala de aula invertida.  No contexto de cartografia afetiva a proposta é 

entender qual a relação dos alunos com o espaço escolar e como fazer para que a construção 

afetiva deste contribua para a formação do aluno. A sala de aula invertida é utilizada quando o 

aluno traz as suas experiências, quando ele significa e ressignifica o conhecimento sobre seu 

entorno, quando ele é o ator principal na construção de seu conhecimento. No caso do ensino 

híbrido, ele nos propõe o uso de tecnologias para enriquecer o processo educativo e esta 

proposta também contribuiu fortemente no desenvolvimento da atividade. Utilizamos “tablets” 

com acesso à internet para pesquisar mapa, fotografar o ambiente e, em alguns casos, os alunos 

quiseram, inclusive, montar vídeo para melhor expor os lugares que mais gostam na escola. 

 Foi solicitado aos alunos que gerassem um croqui da escola como um todo. Neste 

momento os estudantes costumam representar as áreas que mais se relacionam independente se 

de forma positiva ou negativa. No segundo momento foi apresentado um mapa geral da escola e 

questionado quais os lugares que não Foram representados e o porquê de não serem 

representados. Uma roda de conversa foi estruturada para discutirmos sobre os lugares e não-

lugares representados. Após esta conversa foi decidido fazer um passeio pela escola para 

identificação, conhecimento, reconhecimento de todos os espaços.  Após este momento a turma 

foi dividia em grupos. Nestes grupos receberam um mapa geral da escola, e papeis coloridos 

onde eles sinalizavam no mapa quais os lugares que eles tinham maior ou menos relação afetiva. 

A atividade por ser em grupo exigia que a decisão por espaços de mais gosto ou menos gosto 

deveria ser tomada pelo grupo e a discussão foi fervorosa. Até que chegaram ao 

consenso. Depois de resolvido, as crianças apresentavam a distribuição de seus lugares afetivos 

para a turma.  Depois desta atividade, foi questionado aos estudantes, que tipo de experiências 

educacionais que eles esperavam dos lugares que mais gostavam. Que tipo de aulas 

que eles acreditariam ser possíveis nestes espaços. E do mesmo modo, o mesmo questionamento 

foi feito sobre os lugares que menos gostavam... O porquê deste pouco gosto e se era possível 
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reverter esse sentimento a estes espaços.  

As discussões foram feitas novamente em grupos (agora distintos do primeiro) e os alunos 

apresentaram proposições de aulas que eles acharam ser possíveis. Nesta prática pedagógica foi 

possível refletir sobre a importância do espaço escolar (não apenas as salas de aula) na formação 

do aluno. Também foi observado que os estudantes têm muito a nos ensinar sobre o modo como 

ensinamos, o modo como eles aprendem, ressignificando também o nosso modo de aprender 

enquanto educadores. 
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Oliveira Jr. (2015) percebeu a dissolução da narrativa em filmes como Acidente (Cao 

Guimarães, 2006), que apostam em modos de fazer cinema onde emergem “potências 

espaciais”. A partir de Dorren Massey, seria pensar o espaço não como uma superfície, mas 

como “a esfera da coexistência de uma multiplicidade de trajetórias” (MASSEY, 2008, p. 100 

apud OLIVEIRA Jr., 2015, p. 120) humanas e inumanas, “uma simultaneidade de estórias-até-

agora” (p. 29) que “envolve contato e alguma negociação social” (p. 143). Este fazer-cinema 

opera estratégias que lidam com o lugar priorizando perceber o que já está lá, ao invés de fazê-

lo funcionar como um dos elementos de cena “visitado” pela centralidade de um roteiro 

narrativo ou texto. Provocar a emergência do que está em processo, sem-nome, que pode 
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aparecer ao acaso; pensando terreno como o “encontro com aquilo que está aí e não é palavra, 

algo aquém e além do signo que tranquiliza; e que é áspero, sensorial, (des)articulado” 

(OLIVEIRA Jr., 2015, p. 121). A plataforma BlendSwap
38

 é alimentada por uma extensa 

comunidade virtual, com membros de várias partes do mundo. Ela compartilha milhares de 

arquivos digitais em formato de edição nativo (.blend) do software livre Blender 3D, dedicado à 

criação de animações 3D, jogos, efeitos gráficos, edição de vídeos, etc. Lá, esses projetos 

sempre estão publicados em alguma atribuição da licença Creative Commons39
, o que permite 

que qualquer pessoa abra o arquivo para estudá-lo e editá-lo sem restrições, contanto que não se 

publique uma obra derivada
40

. Uma animação 3D exportada/renderizada em arquivo de vídeo 

(como .mp4 ou .avi, por exemplo, gerado também pelo Blender 3D) é diferente de um 

projeto .blend, pois este antecede a realização dos cálculos que resultarão no vídeo, como se 

fosse seu “código-fonte”. Assim, “dentro” do .blend, é possível ter contato com o “canteiro de 

obras” do autor, percebendo o conjunto de forças que atravessam o universo 3D do projeto e as 

possíveis trajetórias de movimento de seus elementos. Qualquer software de criação tem um 

formato próprio de edição, no entanto, o do Blender 3D se destaca por ele ser livre; é famoso 

pela efervescente cultura de colaboração que o suporta, relacionada tanto a seu desenvolvimento 

quanto ao precioso compartilhamento de blends de projetos artísticos. No filme Acidente, uma 

das estratégias de abordagem do espaço foi submeter-se a um “dispositivo de criação de 

imagens”: a equipe de filmagem se impôs o desafio de visitar, pela primeira vez, 20 cidades 

mineiras que compõem um poema, sem saber o que iria encontrar/acontecer, embora precisasse 

estar com a “percepção aberta para deixar-se mesclar ao cotidiano de cada lugar e atenta para 

eleger um acontecimento qualquer, possível de se relacionar com o poema e capaz de revelar o 

quanto a vida é imprevisível e acidental”(parte da sinopse do filme, em seu site). Cezar 

Migliorin (2015, p. 78, grifo nosso) aponta que este tipo de dispositivo pode ser “a introdução 

de linhas ativadoras em um universo escolhido. [...] uma de extremo controle, regras, limites, 

recortes; e outra de absoluta abertura, dependente da ação dos atores e de suas interconexões”. 

Essas linhas duras e flexíveis podem ser trazidas para funcionar dentro de um conjunto de 

trajetórias, provocando desvios, crises, linhas de fuga, impulsos de emergência. Na escola, 

fizemos um deslocamento de forças atuantes no filme “A Paixão de JL” (2015) para nossas 

situações de criação. Na elaboração desse documentário, Carlos Nader fez uma montagem com 

os áudios das fitas-diário gravadas pelo artista Leonilson e as sobrepôs com imagens de suas 

obras, reportagens televisivas, clipes, filmes que circulavam na época, etc. Já em nossas 

animações digitais, todos os participantes montaram algumas sessões de cineclube no pátio e na 

sala de informática, para assistir a 3 fragmentos do filme mencionado. Após isso, cada um 

escolheu um dos áudios-carta gravados (e “endereçados” ao personagem Leonilson, do filme) 

por um de seus colegas, fez sua montagem sonora, e teve que criar um conjunto de imagens que 

se sobrepusesse a essa faixa de áudio. Essas imagens foram compostas a partir da busca, 

alteração e recombinação de elementos presentes em blends compartilhados na BlendSwap e em 

projetos anteriores de outros colegas, de várias turmas da escola. Através do método 

cartográfico (PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L., 2009), acompanhamos esses 

processos de experimentação, observando como os envolvidos lidavam com suas descobertas, 

como interpretavam e expunham referências e dúvidas que surgiam, como formulavam 

hipóteses e as aplicavam, e como se convidavam à parceria de criação. Ao abrir um projeto 
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40 É possível publicar uma obra derivada de um projeto hospedado na plataforma, isso depende das 

condições da licença escolhida pelo autor da primeira obra. Uma delas pode ser lhe atribuir crédito. 
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em .blend é possível ver um jogo de forças, armado por um outro autor, mas que nos afeta, e 

com o qual precisamos lidar para submetê-lo a uma nova forma. E, mesmo que renderizemos 

uma cena “pronta”, a partir de um projeto, este “terreno” nunca se esgotará, será sempre 

potencialidade; é fértil. No entanto, ao mesmo tempo em que tem esse caráter de “transparente’, 

o terreno poderá apresentar resistências e imprevisibilidades, justamente por já ter sido (e estar 

sendo) “cavoucado” por outros autores.  A aposta desta investigação é que, quanto mais 

entramos em contato com forças e trajetórias que os projetos em formato de edição permitem 

ver, mais é possível perceber diferente o que já está no espaço, além de pensar inúmeros 

desdobramentos de interação possíveis pré-renderização. Assim, os estudantes, ao compor 

desafiados pelas linhas duras de dispositivos de criação de imagem ao passo que exploram 

acervos de plataformas colaborativas, podem se deparar com/inventar maneiras inusitadas de 

vivenciar e alterar um mesmo terreno.   
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O objetivo deste trabalho é oferecer uma alternativa para o ensino das formações vegetais nas 

escolas, através de uma oficina realizada aos graduandos do curso de Licenciatura em Geografia 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Buscou-se, por meio de uma 

ferramenta convencional, o Google Earth, sugerir um método de ensino a partir da geração de 

perfis de vegetação de determinado recorte do estado de Santa Catarina com a finalidade de 

adaptação para o currículo escolar de geografia. Procura-se também problematizar a relação 
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entre as imagens que os livros didáticos oferecem sobre esse tema e pensar como esse recurso (o 

perfil de vegetação) possibilita ampliar a leitura para essa relação entre relevo, clima e 

vegetação.  Esta proposta surgiu como parte da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado III, na qual teríamos que realizar uma intervenção em espaços formais e/ou não 

formais de ensino. Escolhemos este tema e este grupo, pelo fato da licenciatura do curso de 

Geografia não possuir a disciplina de Tópicos em Biogeografia. No objetivo desta disciplina 

está previsto a caracterização e compreensão das principais formações vegetais ocorrentes no 

Brasil. Nela são explorados os perfis para representar na topografia as diferentes Formações 

Vegetais e suas subformações. Mesmo não sendo uma disciplina obrigatória para os alunos do 

curso de Geografia Licenciatura, os autores deste trabalho cursaram a mesma. Segundo Oliveira 

Junior e Soares (2012), as imagens presentes nos livros didáticos de Geografia são 

exclusivamente voltadas a uma estética fotográfica, que tem por objetivo nos colocar diante de 

um fato, um lugar ali apresentado como formas geográficas, que existem além de um livro. A 

disciplina de Geografia nas escolas depende muito das imagens, devido ao seu objeto de estudo 

e categorias de análise. Moraes (2014) diz que estas temáticas estão, na maioria das vezes, 

desprovidas de significado real aos estudantes, pois geralmente são atreladas a imagens que não 

condizem com o cotidiano dos alunos. Como alternativa para superar estas contradições, 

sugerimos o uso de perfil topográfico, seja para representar a vegetação, o uso da terra, os tipos 

de solo, as formas e os compartimentos de relevo, entre outros. Pois esses conteúdos, além de 

serem apresentados de forma compartimentada em “gavetas”, não havendo interdisciplinaridade 

(principalmente entre as áreas física e humana), destoam das problemáticas em escala regional 

e/ou local, da realidade dos que estão em sala de aula. Conforme Furlan (2011) o perfil é uma 

projeção das superfícies acidentadas do que se observa num plano. Eles podem ser utilizados 

para diversos estudos, sendo que na Biogeografia facilita a análise da distribuição das espécies 

vegetais, bem como seus portes, e suas relações com a amplitude altimétrica. Com isto tem-se 

de forma representativa a interação das feições geomorfológicas, do clima e solos da área de 

estudo, conteúdos importantes no ensino de Geografia. O primeiro dia da oficina ocorreu no 

laboratório de informática da FAED, onde os estudantes elaboraram perfis topográficos através 

do software Google Earth. No segundo dia foram confeccionados dois perfis (Figuras 1 e 2), um 

representando as formações vegetais originais e outro representando o uso da terra atual. Para 

isso utilizou-se um perfil topográfico do Extremo Sul de Santa Catarina impresso em tamanho 

A1 e mais um traçado do perfil em papel transparente.  

Figura 1 - Perfil da vegetação original.           Figura 2 - Perfil do uso da terra em papel transparente. 

 Fonte: Elaborado pelos participantes da oficina. 

A produção dos perfis, tanto da vegetação original como o de uso da terra, nos proporcionam 

visões de como a alteração e ocupação antrópica impactam a cobertura vegetal. Uma saída de 
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campo para a área trabalhada seria de grande apoio ao que foi observado pelos perfis, visto que 

in loco poderiam ser visitadas as áreas objeto de estudo desta oficina. Assim como Oliveira 

(2015) em sua pesquisa, refere-se aos trabalhos de campo como métodos de integração não só 

entre os participantes, mas também entre os conteúdos, numa perspectiva interdisciplinar. Todas 

estas observações também podem ser interligadas à Educação Ambiental, que há muito vem 

sendo discutida pelas bases e diretrizes curriculares. Na formação dos graduandos em 

Licenciatura dos cursos de Geografia, muitas vezes falta um aporte técnico, o que pode gerar 

uma defasagem em sua aprendizagem e também uma barreira na criação de novas metodologias 

de ensino para seus conteúdos. 
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O presente artigo tem por objetivo analisar imagens que aparecem em algumas coleções dos 

livros didáticos de geografia referente à Formação do Universo e da Terra e em como proceder 

para que sejam apresentadas de forma “palpável” aos alunos. Para transformar uma determinada 

imagem (a nebulosa), uma dupla do curso de Geografia - Licenciatura da Universidade do 

Estado de Santa Catarina, durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em 

Geografia III, teve a ideia de aplicar uma mini-oficina para uma turma de sexto ano do Instituto 

Estadual de Educação do município de Florianópolis/SC, mostrando aos alunos como montar, 

em uma garrafa pet de 300ml, a nebulosa que aparece nos livros didáticos. Para essa oficina 
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foram escolhidas cinco coleções de livros didáticos para a análise das imagens, além da leitura 

de alguns textos e artigos e o resultado de tudo isso foi uma turma encantada ao ter, na palma de 

suas mãos, dentro de uma pequena garrafa, aquilo que parecia tão distante visto no livro, uma 

nebulosa, chegando-se a conclusão que, não importa o quão boa seja a coleção, se o professor 

não souber explicar, mostrar ou demonstrar o que as figuras que aparecem estão representando 

ou querem representar não vai adiantar de nada tê-la belíssima no livro se o aluno não entender. 

Lembrando também que é importantíssimo levar em consideração o dia a dia na escola e do 

próprio professor e que, por vezes, encontra-se sem tempo hábil para fazer tudo o que gostaria. 

 

CÃO SEM PLUMAS: POESIA DE CORPOS E PAISAGENS 

 

Carolina Datria Schulze - datriacarol@gmail.com 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

 

Na paisagem do rio  

difícil é saber  

onde começa o rio;  

onde a lama  

começa do rio;  

onde a terra  

começa da lama;  

onde o homem,  

onde a pele  

começa da lama;  

onde começa o homem  

naquele homem. 

(Trecho de O Cão sem Plumas; João Cabral de Melo Neto)
41

 

 

Páginas de um livro são abertas. A força e emoção contida nas palavras do poeta pernambucano 

João Cabral de Melo faz a bailarina e coreógrafa Déborah Colker se romper em prantos, nesse 

momento, nasce a ideia do novo espetáculo da sua companhia de dança
42

. O espetáculo leva o 

mesmo título do poema-obra em que foi baseado e, dessa forma, os versos de Cão sem plumas 

transbordam das suas linhas escritas e se transformam para ganhar gestos, sons, cores e 

                                                             
41 MELO NETO, João Cabral de; O Cão sem Plumas; In: Poesias Completas (1940-1965); José Olympio, 3. ed., 

1979. Disponível em < http://www.algumapoesia.com.br/poesia/poesianet001.htm> Acesso em agosto de 2017. 
42 Informações retiradas do caderno de programa do espetáculo: Cão sem Plumas; Companhia de Dança Déborah 

Colker, 2017.  
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imagens. As cortinas do palco se abrem. A luz amarelada que ilumina o palco realça os tons 

terrosos da argila que cobre a pele dos bailarinos. O ritmo da música é forte, os movimentos dos 

corpos são precisos, vigorosos. Uma tela branca faz às vezes de cenário do palco, ali surgem 

imagens, trechos de uma pequena película em preto e branco filmada nas terras áridas do sertão 

nordestino. Nas imagens projetadas na tela, bailarinos e paisagem aparecem contracenando 

juntos, em completa confluência, quase mimetizados. No poema de João Cabral de Melo, o Rio 

Capibaribe e sua paisagem são os protagonistas dos versos; no palco, as imagens da película e 

os bailarinos reproduzem as simbologias, as formas e os personagens no texto. O espetáculo é 

um composto, um híbrido de filme e dança; a mistura de poema e música; a junção entre corpo e 

paisagem. Se nós acrescentamos um olhar geográfico nessa composição, conseguimos exprimir 

a potência latente que existe no encontro dos conceitos fundamentais da Geografia (espaço, 

paisagem, território, lugar) com as mais diversas formas de linguagem (poema, dança, música, 

filme e imagem), e é isso que irá movimentar este trabalho/ensaio. Aqui, o ponto de partida é o 

olhar geográfico para o poema de João Cabral de Melo, e o cerne desse ensaio é dado pela 

análise geográfica da adaptação feita pela Companhia de Dança Déborah Colker, que contou 

inclusive com imersões (saídas de campo) de toda Companhia através do interior do sertão e 

pelo percurso do grande personagem do poema, o Rio Capibaribe. Busca-se através desse ensaio 

um diálogo da Geografia com outras formas de linguagem. Formas estas que são capazes de 

proporcionar experiências no leitor/espectador, levando aquele que lê/vê a percorrer junto com a 

escrita/dança/filme a paisagem do Capibaribe e todas as transformações que este rio intermitente 

sofre – desde a sua nascente árida, passando por barragens, atravessando cidades e mangue até 

chegar à sua foz. As duas obras também nos revelam sobre a fauna e flora daquela região, sobre 

aspectos humanos e econômicos; elas mostram a aridez da terra e dos homens; evidenciam a 

intermitência do rio e da própria vida; elas nos convidam a olhar para a Geografia através de um 

olhar mais poético e simbólico, nos fazendo buscar nos seus simbolismos e figuras a força e a 

potência daqueles corpos e paisagens. É a partir dessa força e potência que esse trabalho deverá 

traçar uma linha condutora, trilhar um percurso como o percurso do rio, passando pela 

paisagem, pelos corpos, pela Geografia, pelo ensino e as artes. 

Imagem 1 
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EXPERIÊNCIAS GRÁFICAS COM ZINES NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Clézio dos Santos - cleziogeo@yahoo.com.br 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e PPGGEO  ̸UFRRJ 

 

A pesquisa contextualiza novas práticas docentes no ensino de geografia, realizadas a partir de 

experiências vividas por meio de oficinas ofertadas durante a formação de profissionais que vão 

trabalhar com o ensino de geografia na escola básica, especialmente com alunos dos cursos de 

licenciatura em Geografia, Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Pedagogia Parfor no 

Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As oficinas foram 

realizadas regularmente desde 2012 nas disciplinas que ministramos nesta universidade. Partem 

de dois desafios: efetivas novas práticas docentes para o ensino de geografia e explorar novas 

linguagens no ensino de saber, especialmente a linguagem gráfica. O objetivo principal da 

pesquisa é analisar como os alunos de graduação em Geografia e Pedagogia utilizaram as 

diferentes linguagens gráficas para organizar seus zines no ensino de geografia. A metodologia 

é qualitativa e embasa-se na leitura de livros sobre o uso de fanzines e Histórias em Quadrinhos 

na Educação, bem como na realização de oficinas de zines no ensino de geografia. Os zines são 

catalogados com base no tipo de linguagem gráfica adotado pelos alunos, formato e temas. 

Destacamos que os temas são ligados ao conteúdo de geografia voltado para o ensino regular, 

especialmente para a educação infantil e ensino fundamental anos iniciais para alunos do curso 

de Licenciatura em Pedagogia; e ensino fundamental anos finais e ensino médio para alunos do 

curso de Licenciatura em Geografia. Como os temas são bem variados, optamos em analisar os 

zines produzidos sobre os bairros onde os alunos do curso de Licenciatura em Geografia e de 

Licenciatura em Pedagogia, moram. Em sua maioria na Baixada Fluminense, local onde se 

localizada o Instituto Multidisciplinar da UFRRJ no campus Nova Iguaçu. Inicialmente 

devemos nos perguntar o que são fanzines e zines, dessa forma, o termo fanzine vem da 

contração de duas palavras inglesas e significa, literalmente, “revista de fã” (FANatic 

MagaZINE). Trata-se de toda publicação de caráter alternativo, geralmente sem intenção de 

lucro, que traz textos diversos, histórias em quadrinhos, música, cinema, literatura, 

comportamento, isoladamente, ou tudo junto. Os primeiros fanzines surgiram nos Estados 

Unidos, nos anos 30, produzidos por leitores de revistas de ficção científica que se uniam em 

clubes de discussão sobre o assunto. No Brasil, os primeiros zines também surgiram da 

iniciativa de fãs de ficção científica. O primeiro de que se tem notícia é o “Ficção”, editado em 

1965 por Edson Rontani, em Piracicaba (SP). O nome usado para estas publicações naquela 

época era boletim. O termo fanzine só surgiu por aqui nos anos 70. De acordo com Magalhães 

(2004) A explosão dos zines brasileiros ocorreu a partir da metade dos anos 80 e na década de 

90, com inúmeros títulos surgindo por todos os cantos do Brasil, tratando dos mais variados 

assuntos. Anos mais tarde, com o surgimento do computador pessoal e, principalmente, da 

Internet, os fanzines de papel apresentaram queda significativa em sua produção. Alguns 

migraram para outras plataformas, como sites, blogs e arquivos PDF. Outros desapareceram e 

outros tantos surgiram a partir destas novas mídias. Mas qual a diferença entre fanzine e zine, 

para alguns é apenas um diminutivo, para outros como Wright (2010) fanzines são 

paradoxalmente, produtos criados por consumidores (...) e repousam sobre uma hierarquia de 

produtor e consumidor que os zines transcendem. Mas destacamos que na América Latina os 

termos fanzine e zine são utilizados como sinônimos, optamos neste texto em denominar a 

produção dos alunos de Geografia e Pedagogia como Zines, como forma mais carinhosa, como 

também utiliza Sno (2015). A amostra foi composta de 325 zines, desses 150 produzidos por 

alunos de Geografia e 175 por alunos de Pedagogia, selecionamos as oficinas de 2014 a 2017. 

Essas oficinas ocorrem no primeiro semestre de cada ano, com a temática sobre o Bairro.como 

conteúdo geografia na escola regular. Os formatos predominantes são os no formato A5 e A6, 

sendo que 60% foram feitos em A5, 35% em A6 e 5% em outros formatos. O uso do preto 
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branco predomina nos zines com mais de 55%, já o colorido está presente em cerca, de 27%.e 

18% utilizam uma técnica mista misturando uma ou mais cor no material. O desenhos, são as 

expressões gráficas que dominam, cerca de 60% dos zines apresentam desenhos autorais, já 

25% utilizam fotografias e 10% recorrem a desenhos de outros autores e ainda 5% alternam 

desenhos autorais com fotografias. Destacamos que os mapas mentais foram considerados como 

desenhos, esse recurso foi utilizado para suprir a falta de informações relacionadas a cartografia 

os municípios da Baixada Fluminense e especialmente seus bairros. Muitos utilizaram as 

história em quadrinhos como forma de contar a história do bairro, totalizando 40%, mas maioria 

optou por uma narrativa textual ilustrada com desenho e̸ou fotografias, cerca de 50%, os demais 

apenas utilizaram o texto como recurso sem linguagem gráfica. A produção autoral desses 

alunos é um diferencial enorme porque misturam um mundo criado e reproduzido pelas mídias 

dominantes, que muitas vezes é negada; e aparece a luta pela construção de uma imagem mais 

realista do que vem a ser a Baixada Fluminense por meio de seus bairros. O conflito entre as 

imagens depreciativas, violentas, e problemáticas, dão origem a novas imagens que além dos 

problemas apontam soluções, denunciam situações não aceitas pelos moradores da Baixada 

Fluminense. Os zines produzidos pelos alunos dos cursos de Licenciatura em Geografia, dos 

alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia, e Pedagogia Parfor; se efetivam como novas 

prática docentes, e fazem a diferença no processo de ensino, são práticas que falam de um 

assunto que pouco aparece no currículo escolar, fala do bairro de um conhecimento do cotidiano 

que deveria encharcar a discussão da escola, mas mantem uma distância enorme pela imposição 

de conteúdos genéricos e homogêneos. Os zines são formas de resistir a uma educação 

hegemônica e dominante que não liga para esses lugares, pelo contrario os abafa e os 

invisibilizam. Os zines por meio dessas experiências feitas na Baixada Fluminense são praticas 

docentes eficientes e dialogam diretamente com a produção do conhecimento geográfico 

escolar. 
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O MANGUE QUE NÃO É CENÁRIO: LIMITES E POSSIBILIDADES DE UMA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Este trabalho problematiza, ao mesmo tempo em que propõe, uma alternativa para 

estudarmos os manguezais e como estes são inseridos nas aulas de educação ambiental, tema 

transversal que, desde 1997, vem ganhando força em aulas de diferentes campos do saber, 

como as de geografia. Para isso, um roteiro de oficinas foi construído para levar os alunos do 

terceiro ano do ensino fundamental I da Escola de Educação Básica Simão José Hess até o 

manguezal do Itacorubi, ambos localizados em Florianópolis, em uma das regiões de 

mailto:camila.profgeo@gmail.com
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crescente valorização.  Dentro dessas oficinas, a ideia inicial era ministrar junto aos alunos a 

temática dos manguezais, buscando conhecer as informações que eles tinham sobre o 

ecossistema em questão, para assim desenharem a primeira ideia que possuíam a respeito dos 

mangues. Após termos esse contato inicial, fomos rumo à saída exploratória na qual eles, in 

locco, investigariam o meio, sentindo os odores, vendo as raízes expostas, a cor d’água e 

percebendo como é estar dentro do mangue. Ao retornarmos para a sala de aula, os alunos  

iriam  compor  uma  narrativa  que, como Seemann    relata  “Essas  carto-falas,  ainda  que  

confusas,  fragmentadas  e  misturadas forneceram mais alguns detalhes sobre como os 

alunos enfrentaram a tarefa” (Seemann, 2013, p.100). Em um terceiro encontro, uniríamos a 

primeira produção visual junto com a narrativa e criaríamos um terceiro desenho no qual os 

alunos iriam contrapor as ideias construídas. Na construção dos saberes sobre o ecossistema 

manguezal e sobre educação ambiental, tem-se a importância (e necessidade) de sair das 

quatro paredes brancas e que muitas vezes limitam o processo criativo, para mostrar outra 

face dos conteúdos ministrados. Pontuschka, em seu texto Estudo do meio: Teoria e Prática, 

diz que o estudo do meio, tendo como uma de suas ramificações a saída de campo, “é uma 

metodologia de ensino interdisciplinar na qual se buscam alternativas à compartimentalização 

do conhecimento escolar e à excessiva segmentação do trabalho docente. Seu ponto de 

partida, então, é a reflexão individual e coletiva sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas 

em determinada escola e o desejo de melhorar a formação do aluno, construindo um currículo 

mais próximo dos seus interesses e da realidade vivida” (PONTUSCHKA, 2009, p.179). E 

assim, trazendo a relação entre os distintos saberes para dentro da estrutura escolar. 

Figura 1    Figura 2  

  

Figura 3 Figura 4 
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Este trabalho apresenta o relato de experiência no campo da Educação Ambiental por meio da 

(re)significação do espaço geográfico, percorrendo os territórios da EEB Simão José Hess e 

sensibilizando para outras aprendizagens. Neste, utilizamos as imagens para mostrar outros 

processos que permeiam uma horta escolar. Os deslocamentos realizados com o trabalho na 

horta acontecem junto a estudantes da escola e o coletivo COM-VIDA
46

. Atualmente o projeto 

trabalha com a ressignificação de um espaço ocioso e restrito, a horta, que por estar localizado 

nos fundos da escola - próximo ao ginásio de esportes – tornou-se um espaço pouco frequentado 

pela comunidade escolar. Nossa inquietação parte da invisibilidade destes espaços nas escolas. 

O intuito do coletivo COM-VIDA é sensibilizar as/os estudantes para que se aproximem do 

ambiente que antes era abandonado, com depósitos de entulho da construção da escola e lixo, e 

que pouco a pouco com as atividades do Pibid Geografia se transformou em uma horta 

orgânica, atualmente com noções de permacultura. Partindo da ideia de o que pode uma horta, 

utilizamos de oficinas para que as aprendizagens ocorram e ultrapassem o espaço da sala de 

                                                             
43 Trabalho orientado pela Prof.ª Drª. Ana Maria H. Preve do Departamento de Geografia da UDESC 
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46  O “Projeto COM-VIDA” é uma iniciativa de bolsistas PIBID GEOGRAFIA. Com intuito de realizar oficinas com 

viés da educação ambiental. Atualmente o coletivo é formado pelas bolsistas de graduação Larissa Marchesan, Lívia 

de Souza Carvalho Selhane, Bárbara Amanda Feitosa Feijó e Hanna da Silva Farinha Roir. E pela mestranda Camila 

Camargo. 
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aula, fugindo do clichê de que aula fora das paredes brancas da sala não é aula. Experimentar, 

tocar, envolver, atravessar algo novo, para desenvolver olhares e interpretações. Nesse sentido 

potencializamos a horta como espaço educativo de maneira que se torne permanente, a partir da 

construção coletiva, viabilizando também atividades interdisciplinares. Para isso sensibilizamos 

as/os estudantes para que haja cuidado, respeito e empoderamento dos processos que ali 

ocorrem. Nossas atividades envolvem diferentes turmas da escola, buscamos trazer para este 

relato episódios de o que pode uma horta, observados com turmas do ensino fundamental 

durante a realização da construção do viveiro de mudas, da estrutura geodésica e na 

revitalização da horta escolar. Na horta as crianças percorrem o espaço de diferentes 

maneiras,se identificam com diferentes detalhes e coisas. Há dias em que criam pistas para 

corridas velozes com carrinhos de mão cheios de terra, ou, inventam muralhas feitas com galhos 

achados fincados no chão, para que outro grupo de crianças não consiga acessar seu espaço. O 

desejo da fuga do mundo adulto tem como experiência a infância, o lugar de criança, o 

imaginário, a intimidade pelas coisas. Ali, o carrinho-de-mão que servia simplesmente para 

transportar a terra de um lugar a outro, agora é um carro de corrida… o que eram simples galhos 

tornam-se espadas afiadas para lutar ferozmente... o viveiro se transforma em uma linda casa, 

servindo de refúgio das tempestades... as árvores, ao subir nelas se fantasia altos faróis para 

avistar os barcos piratas... Outros significados. Encontramos no espaço da horta um lugar de 

trocas, onde a pausa torna-se aprendizagens. Deste modo, propomos práticas para que as/os 

estudantes desenvolvam laços afetivos e utilizem o espaço da horta. A horta requer a “mão na 

massa”, o fazer, o reciclar a matéria orgânica, germinar sementes, implantar um viveiro de 

mudas, construir uma estrutura geodésica, com a finalidade de ser uma sala de aula e um espaço 

de convivência. “Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes.” (LARROSA, 2002, p. 24). O nosso encontro com a horta permite a 

experiência da intervenção do espaço, que transforma o “infértil” em “fértil”. Sendo assim, 

buscamos estender as possibilidades de o que pode um espaço ocioso dentro da escola. 
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