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RESUMO 

 

 

A dissertação Ensinar-aprender Geografia com o filme Lion: um estudo no Complexo 
do Alemão/RJ objetiva ouvir e analisar o que os estudantes têm a dizer sobre o uso 
de filme como material pedagógico nas aulas de Geografia, problematizando-o com 
suas experiências e (re)leituras dos filmes nos lugares onde vivem. Especificamente, 
a pesquisa se interessa em compreender o que a atividade de assistir ao filme Lion 
provoca nos estudantes do 8° ano da Escola Alcide De Gasperi, considerando a 
realidade da Índia e suas próprias realidades; analisar o que a atividade possibilita a 
eles em termos de conhecimentos e sentimentos e o que eles fazem com o que 
veem, que sentidos manifestam em suas produções. As temáticas que surgiram 
neste estudo com os estudantes da escola pública têm origem nas observações e no 
desenvolvimento das possibilidades de trabalho com o filme “Lion: uma jornada para 
casa”. Os referenciais escolhidos são aqueles que tratam os estudantes como 
produtores de saberes e dialogam o conhecimento com a perspectiva da educação 
geográfica, ou seja, a aproximação dos conteúdos curriculares do ensino de 
geografia com as realidades dos estudantes.  

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Escola, Filme, Educação Geográfica, 
Experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation Teaching-learning Geography with the film Lion: a study in 
Complexo do Alemão / RJ aims to listen and analyze what students have to say 
about the use of films as a pedagogical material in Geography classes, 
problematizing it with their experiences and (re)reading the movie in the place where 
they live. Specifically, the research seeks to understand what feelings the activity of 
watching the movie "Lion" causes in the 8th year (13-14 years old) students of Alcide 
De Gasperi School, considering the reality of India and their own realities; to analyze 
what knowledges and feelings the activity can raise, and, what the students do with 
what they see and how it manifest in their video productions. The thematic that have 
emerged in this study with public school students derive from the observations and 
the development of the possibilities of working with the movie "Lion: a journey home”. 
The chosen references are those that treat the students as knowledge producers and 
dialogue the learning with the perspective of geographic education, in other words, 
the approximation of the curricular contents of the geography teaching with the 
realities of the students. 

Keywords: Geography Teaching, School, Film, Geographical Education, 
Experiences. 
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Apresentação 

 

A vontade de tornar-me professora começou antes da decisão pelo curso que 

escolheria no vestibular. Em 1999, aos 13 anos, fui ajudante da professora Leila, eu 

estudava pela manhã e, à tarde, a auxiliava numa turma com cerca de 20 crianças 

que tinham 4 anos de idade, em São Pedro da Aldeia (Baixada Litorânea – RJ). Na 

época, minha família construiu e atuou em um projeto social daqueles que não 

deixava ninguém de fora, onde todos trabalhavam dentro das suas potencialidades e 

limitações: eu, minha irmã mais velha, minha mãe e meu pai, além de outras 

profissionais, trabalhamos na criação de uma escola pré-escolar em nosso bairro.  

A escola não possuía registro, autorização, não cumpria a burocracia 

necessária para funcionar, era comum encontrarmos escolinhas na mesma condição 

nos bairros do interior, primeiro a escola funcionava e depois a parte da 

documentação era providenciada. Com muita vontade de fazer acontecer, através 

de mutirão entre amigos, uma casa foi reformada, e adaptada, 5 professoras foram 

contratadas. A partir disso, a escolinha estava criada, ainda que sem a 

regulamentação da prefeitura, que era necessária. 

A escola era uma reivindicação do bairro Baixo Grande, de modo a mostrar às 

autoridades a necessidade da construção de uma escola municipal, já que a 

prefeitura alegava não haver demanda. Apesar disso, no primeiro ano estávamos 

com 100 crianças matriculadas. Esse projeto durou 3 anos, com muito sacrifício e 

privações, pois havia uma mensalidade simbólica (R$30,00) que não pagava os 

custos de mão de obra, aluguel, água, luz, material escolar, uniforme, e mesmo com 

o valor baixo da mensalidade, a inadimplência era grande. Meu pai, um sonhador, 

era o idealizador e principal financiador do projeto, engajado em movimentos sociais, 

conseguiu através desta escolinha e do apoio dos nossos vizinhos pleitear junto à 

Prefeitura, provando haver uma carência real, a construção da primeira e única 

escola municipal no bairro, a Escola Municipal Professora Maria Celeste de Campos. 

Foi uma conquista coletiva. 

Quando adolescente e ajudante da professora Leila, minhas tardes com as 

crianças eram na contação de histórias, no teatro de fantoches, ensinando cantorias, 

conhecendo o alfabeto, auxiliando nos trabalhos manuais. Trabalhava na sala de 
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aula, na recreação no quintal e na faxina do espaço. Neste tempo, muitas crianças e 

suas famílias no bairro já me demonstravam afeto dentro e fora da escola.  

Confesso que tenho preocupação nas palavras ditas e escritas em não 

supervalorizar a relação entre professor – estudante exclusivamente pela 

perspectiva do afeto, ainda que não haja este caráter exclusivo, há um receio em ser 

confundida entre meus pares como quem utiliza do afeto para superação das 

dificuldades que envolvem trabalhar com a educação em nosso país. Mas seria 

injusto com as vivências que me constituíram ocultar o afeto como fomento nas 

relações que construí, nesse constante fazer-me professora, que considero ter 

começado ali, ainda menina. A prática docente e os discentes me tocaram 

especialmente também pelo afeto. É inegável que o reconhecimento das famílias, e 

sobretudo dos estudantes, nas mínimas atitudes do cotidiano dentro ou fora da 

escola vivificam minha escolha pela educação.  

Meu Professor da graduação na UFF, Cassiano Amorim, me encoraja a não 

ter medo do afeto, segundo ele, o afeto nos salvará dos tempos duros e solitários 

que vivemos. Se ensinar exige rigorosidade metódica, a exigência ética permeia 

toda a atividade educativa, por consequência a afetividade, ensinar dessa forma 

corresponde ao compromisso ético e afetivo com o educando como ser histórico que 

engendra um conhecimento. Ensinar exige pesquisa e isso fala da concretude do 

gesto afetivo vivido como prática pedagógica. Não há ensino sem pesquisa e nem 

pesquisa sem ensino. Um está no corpo do outro. Freire nos coloca que 

pesquisamos para constatar, constatando, interviemos intervindo, educamos e nos 

educamos. Então, a ultrapassagem do senso comum exige uma atitude afetiva de 

respeito e qualificação da experiência do educando e o cuidado e desafio à sua 

capacidade criadora através da consciência crítica: “Pensar certo implica o respeito 

ao senso comum no processo de sua necessária superação. Implica o compromisso 

do educador com a consciência crítica do educando, cuja “promoção” da 

ingenuidade não se faz automaticamente” (FREIRE, 1999:32-33). 

A partir desse primeiro contato trabalhando com a educação, a ideia de 

escolher o magistério como profissão foi se consolidando em mim. Além disso, como 

estudante da rede pública, as aproximações com os meus professores, a admiração 

pelo seu trabalho, o gosto pelo aprender e compartilhar o conhecimento, maior 



13 
 

vivência na escola, envolvimento intenso com as atividades propostas e com o 

movimento estudantil na cidade de Cabo Frio (RJ), levaram-me a escolher o curso 

de Geografia na Universidade Federal Fluminense. Mudei-me para Niterói e iniciei 

os estudos nesta instituição em março de 2005. 

Em meados de 2008, um semestre antes do tempo previsto para o término da 

graduação, concluí o curso de Geografia, pois havia uma possibilidade de 

convocação do concurso para Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC –RJ). Na 

semana da colação de grau, chegou a chamada do concurso. No mesmo mês, 

tornei-me professora da rede pública de ensino e da rede privada. Especialmente 

em 2018 completei minha primeira década no magistério. 

Inicialmente pretendia cursar a graduação e retornar à minha cidade. Assim 

fiz. Porém em 2012, por motivos pessoais e profissionais, resolvi morar na cidade do 

Rio de Janeiro. Neste ano tornei-me professora da rede municipal de educação do 

Rio de Janeiro na Escola Municipal Alcide De Gasperi (EMAG). 

Na condição de professora, frequentemente deparo-me com olhares 

condicionados quanto às práticas na sala de aula. Entendo como olhares 

condicionados os naturalizados, familiarizados com o cotidiano escolar que não se 

debruçam sobre ver além do que está posto, como se fosse possível tratarmos da 

prática docente com receitas prontas, observando o que funciona ou não. São 

olhares condicionados pelo já conhecido daqueles que se julgam conhecedores a 

ponto de se fecharem ao novo, ou mesmo de manterem-se fechados à reflexão 

sobre uma prática corriqueira. Muitas vezes, aquilo que vemos em pesquisas 

acadêmicas mais parece ser tentativa de confirmação das “certezas” que 

carregamos. Trata-se de pesquisar o conhecido com as perguntas e respostas já 

pré-concebidas quanto ao objeto de estudo. A pesquisa no ambiente escolar 

possibilita o desafio de modificar nossas certezas e perguntas sobre aquilo que 

consideramos conhecer. Como ressalta Bujes (2002, p.14): 

a pesquisa nasce sempre de uma preocupação com alguma questão, 

ela provém, quase sempre, de uma insatisfação com respostas que 

já temos, com explicações das quais passamos a duvidar, com 

desconfortos mais ou menos profundos em relação a crenças que, 

em algum momento, julgamos inabaláveis. Ela se constitui na 

inquietação. 
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Inicialmente, ao elaborar o projeto para a pesquisa que gostaria de 

desenvolver, os objetivos do estudo não estavam claros, tampouco seus métodos 

delimitados e me consolou ler a frase que Nilda Alves diz frequentemente para seus 

orientandos: “É preciso fazer para saber”. Porém, duas premissas foram 

consideradas: pesquisar com e sobre os estudantes, pesquisar sobre e com o (meu) 

cotidiano escolar. 

É preciso entender, assim, que o trabalho a desenvolver exigirá o 
estabelecimento de múltiplas redes de relações: entre mim e os 
problemas específicos que quero enfrentar; entre mim e os sujeitos 
dos contextos cotidianos referenciados; entre eu, esses sujeitos e 
outros sujeitos com os quais constroem espaços/tempos cotidianos. 
(ALVES, 2001, p. 21, 22) 

 

O desejo de pesquisar sobre e com o cotidiano escolar vem por entender que 

na escola, na imprevisibilidade do nosso cotidiano, surgem questões que, por não 

nos dedicarmos a perceber, sentir, refletir e compreender são invisibilizadas. Porém, 

se essas questões são percebidas, sentidas, refletidas e talvez compreendidas, são 

potencializadoras, temos a escola como espaço/tempo das possibilidades, da 

afetividade, da curiosidade, dos saberes, da criatividade.  

 

Buscar entender, de maneira diferente do aprendido, as atividades 
do cotidiano escolar ou do cotidiano comum, exige que esteja 
disposta a ver além daquilo que outros já viram e muito mais: que 
seja capaz de mergulhar inteiramente em uma determinada realidade 
buscando referência de sons, sendo capaz de engolir sentindo a 
variedade de gostos, caminhar tocando coisas e pessoas e me 
deixando tocar por elas, cheirando os odores que a realidade coloca 
a cada ponto do caminho diário. (ALVES, 2001, p. 17) 

  

No dia a dia de uma escola surgem diversas práticas docentes que partem de 

iniciativas individuais e coletivas potencializadoras, como uma metodologia que deu 

certo, uma proposta de trabalho, um projeto integrador são exemplos de atividades 

comuns às escolas. É possível que uma mesma atividade produza diferentes 

resultados quando aplicadas a diferentes turmas, ainda que proposta pela mesma 

professora. A escola pulsa o imprevisível, não há receita de sucesso/método que dê 

conta das múltiplas realidades que encontramos num ambiente escolar, o que temos 

são tentativas. A partir de uma prática cotidiana nas aulas de Geografia nas turmas 
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que leciono na Escola Municipal Alcide De Gasperi, interessei-me pela pesquisa 

com a utilização de filmes como material pedagógico.  

 Trabalho com filmes no ensino de Geografia desde os primeiros anos como 

professora. Em 2014, porém, a partir da chamada de um congresso que aconteceria 

no ano seguinte, o Encontro de Geógrafos da América Latina1, essa prática cotidiana 

adquiriu moldes de projeto, e em parceria com a professora e amiga Luana Correia, 

também servidora da Secretaria Municipal de Educação (RJ). Desenvolvemos uma 

pesquisa que dialogou com o filme “5x Favela - Agora por Nós Mesmos” (2010) com 

turmas do 8º ano do Ensino Fundamental em três escolas municipais situadas em 

diferentes localidades da cidade do Rio de Janeiro atendendo aos estudantes 

residentes de áreas pacificadas pela Polícia Militar2 (Complexo do Alemão, Rocinha 

e Vidigal). Essa pesquisa virou um artigo que foi apresentado e publicado pelo 

evento e tem como título “A linguagem cinematográfica como prática educativa da 

disciplina de Geografia em áreas pacificadas no Rio de Janeiro – Brasil”. Desde 

então, venho trabalhando com a temática que deu origem ao estudo e será 

apresentado ao longo deste texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  O Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL) ocorre a cada dois anos e em abril de 2015, aconteceu na 
cidade de Havana (Cuba) reunindo geógrafos e professores de diversos países. Dentre uma das suas linhas de 
pesquisas para apresentação e publicação de trabalhos havia a “Educación Geográfica”. Submetemos o 
trabalho a este campo que foi aceito, apresentado e publicado. A Secretaria Municipal de Educação da Cidade 
do Rio de Janeiro autorizou nossa pesquisa e participação presencial neste congresso.  
 
2 Ao longo do texto trabalharei sobre o que constituem as áreas pacificadas e o projeto de Segurança Pública 
do Estado (RJ) e a presença da Polícia Militar nessas localidades. 
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1 –     Os caminhos da pesquisa 

 

Reconhecer a escola como o lugar em que ocorrem várias aprendizagens 

cognitivas, técnicas, afetivas, sociais, éticas e estéticas, dentre outras, significa 

realçar as experiências profissionais e sociais ali vividas. Assim, a escola se torna 

palco de diversos processos, onde professores, funcionários, estudantes e suas 

famílias (re) significam o intricado conteúdo cultural produzido pela sociedade. 

As experiências individuais e coletivas destes sujeitos estão permeadas por 

uma complexa trama social historicamente determinada, e é com essa trama que 

vamos lidar no momento do fazer escolar. Para tanto, esta pesquisa fará uso de 

filme como material pedagógico nas aulas de Geografia. 

Apropriando-nos de produções cinematográficas como instrumentos que nos 

possibilitem o “pensar sobre”, e o “pensar com”, estabelecemos (professora e 

estudantes) as pontes necessárias entre os conteúdos curriculares do ensino de 

geografia e os cotidianos das meninas e meninos residentes das favelas cariocas 

para juntos desenvolvermos uma leitura e compreensão do espaço geográfico. 

Além de toda vivência sensível que a arte possibilita, assim como a literatura 

e a música, trabalhar com filmes apresenta um grande potencial para o 

desenvolvimento das aulas de Geografia. Especialmente trabalhar com o filme “Lion: 

uma jornada para casa” (2016) nos permite conhecer as realidades do povo indiano, 

seus costumes, diversidade de línguas e dialetos, religiões, além de nos envolver na 

narrativa do drama familiar. As perguntas que movimentam este estudo são: como 

os estudantes da Alcide De Gasperi vivenciam a atividade de assistir ao filme Lion, 

considerando a realidade da Índia e suas próprias realidades? O que a atividade faz 

com eles e o que eles fazem com o que veem? 

      Ponderando o exposto, compreendo a relevância da construção coletiva, da 

constituição de uma Geografia escolar resultante dessa imersão em um ambiente 

escolar e do encontro de diferentes saberes: da linguagem cinematográfica, dos 

conteúdos acadêmicos, das vivências dos estudantes, das mídias etc, a presente 

pesquisa tem como objetivo geral investigar a repercussão do trabalho com filmes 

na sala de aula, ouvindo os próprios estudantes, por meio da análise do material que 
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produziram considerado importante para o aprofundamento e compreensão do 

sentido que a atividade com o filme Lion teve para os jovens estudantes.  

Decorrente das perguntas apresentadas anteriormente, os objetivos 

específicos são: a- compreender o que a atividade de assistir ao filme Lion provoca 

nos estudantes do 8º ano da Escola Acide De Gasperi, considerando a realidade da 

Índia e suas próprias realidades; b- analisar o que a atividade possibilita a eles em 

termos de conhecimentos e sentimentos e o que eles fazem com o que veem, que 

sentidos manifestam em suas produções. 

Trata-se de uma pesquisa em educação com um estudo de caso qualitativo. 

Segundo a pesquisadora Marli André (2013), a pesquisa qualitativa em educação 

considera um fenômeno particular ressaltando seu contexto e suas múltiplas 

dimensões, onde os sujeitos nas suas interações cotidianas atuam na realidade 

transformando-a e por ela sendo transformados. Entende-se que a pesquisa 

qualitativa possibilita uma maior aproximação com a realidade, conforme aponta 

Chizzotti:  

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 
sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. (CHIZOTTI, 
2000, p. 79)  

  

Para atender aos objetivos propostos, os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização desta pesquisa, pautaram-se, inicialmente, na análise 

dos estudos teóricos que envolvem as seguintes categorias de análise da pesquisa: 

o ensino da geografia escolar (analisada na perspectiva da educação geográfica) e o 

uso de filmes como material didático-metodológico.  Destacam-se alguns autores 

que contribuíram para a fundamentação teórica do trabalho: Y-Fu Tuan (1982 e 

2013), Cavalcanti (1991 e 2013), Massey (1994 e 2012), Callai (1999), Cachinho 

(2004), Duarte (2009) e Haesbart (2014). 
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Após o levantamento de estudos bibliográficos, realizou-se uma análise do 

filme “Lion: uma jornada para casa” (2016). Para tal, foram realizados alguns 

procedimentos importantes sugeridos por Moran (1995) para trabalhar com filmes 

em sala de aula:  

1. Análise do filme - Corresponde a assistir ao filme preferencialmente em dois 

momentos. O primeiro de forma despretensiosa, deixando-se envolver pela trama e 

o segundo momento com um olhar mais apurando, extraindo o máximo de 

informações e questões possíveis, pensando em possibilidades de trabalho com o 

material. 

2. Ficha Técnica – Realizei um levantamento sobre dados da obra exibida, solicitei 

aos estudantes que fizessem o mesmo exercício. Algumas das informações são: 

título, língua oficial, duração, país ou países associados à produção da obra, elenco, 

tempo de duração, críticas especializadas, se concorreu e ganhou prêmios em quais 

festivais isso aconteceu.  

3. Preparação - Etapa associada ao segundo momento em que o filme foi assistido 

de forma mais criteriosa. Nela consiste em fazer anotações e marcar cenas que 

mereçam destaques. 

4. Registrando os detalhes – Já conhecedora do filme, pude ater-me aos detalhes 

quanto à estrutura da narrativa, aos conteúdos apresentados, às personagens, à 

ambientação e aos contextos. 

5. Organizando as informações – Após o levantamento dos dados e ter contato com 

o filme mais de duas vezes, chegou o momento de escrever alguns comentários, de 

traçar algumas considerações sobre o filme. 

6. O filme na sala de aula – A exibição do filme foi marcada por momentos de 

pausas para explicação de uma situação, de uma particularidade do contexto. Ou 

até pela volta de uma cena anterior para ampliar a compreensão do filme assistido. 

7. O papel do filme no tema de estudo – O filme relacionado à sua importância para 

a Geografia escolar.  
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8. Recomendações finais – O presente trabalho foi além do proposto por Moran 

(1995) que inicialmente apresentava como atividade a elaboração da ficha fílmica e 

de um texto dissertativo com as análises e compreensões do grupo sobre o filme. No 

desenvolvimento desse trabalho, a turma organizou-se em 5 grupos, onde após 

assistirem ao filme reunimos na sala para debater os aspectos mais relevantes para 

os estudantes e as possibilidades de trabalhar novas formas de (re)contar histórias 

interpretadas e editadas pelos grupos através de pequenos vídeos produzidos pelo 

celular.  

Os passos fundamentais para o desenvolvimento da atividade foram: 

1. Organização do trabalho  

  A partir da definição dos grupos de trabalho, os estudantes reuniram-se em 3 

encontros em dias alternados, durantes as aulas de Geografia que aconteceram em 

outubro e novembro de 2017 (segundas e terça- feiras), totalizando 4 tempos de 

aula (3 horas e 20 minutos). Nesse momento eles ouviram a exposição sobre como 

acontece a elaboração de um roteiro de filme, numa linguagem mais acessível sem 

aprofundamentos técnicos, mas para que as tramas por eles desenvolvidas 

trouxessem clareza ao espectador. Os grupos foram orientados a se organizar para 

a execução das tarefas, definindo os pontos a seguir: dia e local de reuniões, se 

fariam fora ou dentro da escola, horários e atenção ao cronograma para 

apresentação do trabalho para turma.  

2. Definição das atribuições do grupo/componentes do grupo  

Após a elaboração dos roteiros e locais onde o vídeo seria gravado, o grupo 

fez a distribuição de funções para cada um dos integrantes, os que fariam parte do 

elenco representando os personagens mais expressivos ou figurantes, quem ficaria 

encarregado pela filmagem e quem cuidaria da edição.  

3. Registro da Atividade 

As etapas da atividade realizadas na escola foram registradas pela professora 

através de fotografias durante a exibição do filme e reuniões dos grupos. Há registro 
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dos estudantes através dos vídeos que eles produziram e a gravação de áudio das 

entrevistas entre a professora e os grupos após a exibição dos vídeos para a turma. 

4. Avaliação  

 A avaliação da atividade proposta ocorreu durante todo o processo, pois no 

decorrer da projeção do filme os estudantes foram observados quanto à atenção 

oferecida à trama. Em alguns momentos foi necessário interromper a exibição do 

filme para fazer uma explicação de algo que não foi compreendido no momento. Em 

seguida, a exibição do filme era retomada. Já com os grupos formados, circulei entre 

eles e participei parcialmente do que discutiam e estavam desenvolvendo. Em sala 

testamos o programa Google Earth, para tentar localizar algumas áreas que os 

estudantes citavam dentro do Complexo do Alemão. Alguns poucos já conheciam o 

programa e outros tiveram ali seu primeiro contato. Duas semanas após as reuniões 

dos grupos (final de novembro de 2017), tivemos a apresentação dos trabalhos. 

Tomados inicialmente pela vergonha, conversamos sobre o respeito aos trabalhos 

dos colegas e os vídeos dos grupos foram exibidos para a turma. A experiência foi 

muito positiva, o desconforto de se ver na tela deu espaço a um ambiente mais 

descontraído e, a partir do retorno dos colegas, os grupos demonstraram relativa 

satisfação pelo material que produziram.  

 Nenhum grupo foi avaliado pela parte técnica, pela capacidade de filmar e 

editar bons vídeos, todos vivenciaram uma primeira experiência na produção 

coletiva de um vídeo para um trabalho escolar. Houve parceria entre aqueles de 

outros grupos que dominavam programas de edição em ajudar os grupos sem 

qualquer experiência com vídeos. Na aula seguinte, após a exibição dos vídeos, 

cada grupo foi convidado a dar um retorno, através de conversas gravadas numa 

sala mais reservada (a Sala de Leitura), sem a presença de integrantes de outros 

grupos, pois, percebi que se sentiriam mais à vontade para se expressar sobre as 

dificuldades, os desafios, relatando suas experiências no desenvolvimento de toda a 

atividade.  

 Após a transcrição dessas conversas, foram levantadas coordenadas de 

análise como: A- Lugares onde os estudantes da turma 1806 têm acesso aos filmes; 

B- Experiências de uso dos filmes como material pedagógico na escola.  
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Os sujeitos participantes foram ouvidos em cinco grupos por meio de 

entrevistas coletivas semiestruturadas3, para as quais foi utilizado um gravador de 

voz, para que pudéssemos garantir a autenticidade dos depoimentos. As entrevistas 

foram posteriormente transcritas, porém a identidade dos estudantes entrevistados 

será ocultada e nomes fictícios serão utilizados. De acordo com Barros & Lehfeld 

(2000),  

(...) a entrevista semiestruturada estabelece uma conversa amigável 
com o entrevistado, busca levantar dados que possam ser utilizados 
em análise qualitativa, selecionando-se aspectos mais relevantes de 
um problema de pesquisa. (BARROS E LEHFLED, 2000, p. 58)  

 

Para compor a nossa análise sobre as experiências, informamos que o 

trabalho foi desenvolvido com uma turma composta por 38 estudantes e uma 

professora, a turma se dividiu em 5 grupos com 7 ou 8 integrantes. O arranjo dos 

grupos de trabalho ocorreu de forma espontânea, decidida pelos estudantes sem 

interferência da professora.  

As entrevistas foram organizadas, previamente, de modo que pudéssemos 

contemplar parte dos objetivos específicos propostos por essa pesquisa. Desta 

maneira, nossa análise buscou identificar, nos relatos de experiências, aspectos 

relacionados: a- à avaliação que os estudantes fazem do uso de filmes na escola, 

especialmente durante as aulas de Geografia; b- ao acesso que eles possuem ao 

material audiovisual dentro e fora da escola; c- aos momentos que eles 

consideraram mais relevantes ao assistirem ao filme “Lion: uma jornada para casa”; 

d- à experiência de trabalhar em grupo; e- à elaboração e organização de um vídeo 

com as possíveis releituras que eles fizeram a partir do que assistiram e dos lugares 

onde vivem.    

A pesquisa está organizada em quatro capítulos. O presente, em que são 

apresentados os aspectos mais gerais da investigação. No segundo capítulo, serão 

apresentados os referencias teóricos dialogando com diversos autores para situar o 

 
3 A entrevista é uma técnica alternativa para se coletar dados não documentados sobre determinado tema, sendo 

um importante instrumento de coleta de dados (Gehart e Silveira, 2009). Para essa investigação, optamos por 

entrevistas semiestruturadas, compreendendo que, nessa modalidade, os participantes têm a liberdade de elaborar 

as suas próprias narrativas através da sua experiência com a atividade desenvolvida.  



22 
 

estudo na Geografia; para apresentar o caminho da educação geográfica; para 

abordar os desafios do ensino de Geografia e conversar sobre o uso do filme como 

material didático. No terceiro capítulo apresento a escola onde a pesquisa foi 

desenvolvida, suas particularidades e a turma que realizou o trabalho com o filme 

“Lion: uma jornada para casa”. O quarto capítulo analisará mais detalhadamente os 

procedimentos metodológicos que conduziram o estudo dialogando com as 

narrativas dos estudantes. E por último encontram-se as considerações finais 

provisórias com as contribuições do trabalho, os limites da atividade desenvolvida e 

a importância de aventurar-se em novas práticas pedagógicas. 
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2 – O ensino da Geografia e o uso de filme como material didático-
metodológico 

 

No livro “Viver no Limite”, Haesbaert (2014) apresenta o posicionamento de 

diversos autores – entre eles Michel Foucault, Gilles Deleuze e Milton Santos – 

acerca das noções de conceito e categoria. Com base nessa discussão, entendo 

que os conceitos surgem a partir de questões ou problemas, de forma que são, 

então, “questões postas à realidade”. Além disso, ressalta-se que os conceitos 

sempre estão contextualizados histórica e geograficamente, de modo que são 

constantemente reavaliados e transformados. Destaca, ainda, que todo conceito 

possui uma natureza política; está mergulhado em relações de poder, sendo, então, 

múltiplo. Desta forma, não há conceito simples, pois cada conceito remete a outros; 

um conceito carece de significado se não está conectado a outros conceitos, 

formando “sistemas de conceitos” ou “constelações de conceitos”. Nas palavras de 

Haesbart (2014, p.47): 

todo conceito [...] deve sempre ser visto dentro da constelação 
conceitual de que faz parte, e a qual lhe dá sentido, considerando 
que cada uma dessas constelações está inserida num determinado 
campo de proposições filosóficas que, por sua vez, são concebidas 
dentro de um contexto geo-histórico determinado que é, afinal de 
contas, a fonte das problemáticas que demandarão, originariamente, 
nossos conceitos. 

 

O espaço se impõe como conceito geral da Geografia, sendo o centro da 

“constelação geográfica de conceitos” (Haesbaert, 2014), que inclui ainda território, 

paisagem, região, lugar e ambiente. Ou seja, a constelação de conceitos em 

Geografia partiria da “estrela principal”, o espaço, em torno da qual orbitam as 

demais categorias. Segundo a ótica adotada, um ou outro conceito deve ser 

primordial para a análise. Enquanto ambiente é adotado para questões de ordem 

ecológica ou da relação sociedade-natureza; para questões de caráter mais cultural, 

simbólico ou mesmo subjetivo, o conceito lugar toma a discussão. Porém, tais 

conceitos devem sempre estar apoiados na questão espacial.  

O estudo do lugar, ao longo do tempo, foi abordado de diferentes formas e 

por diversos campos, como a Física, Filosofia e a própria Geografia. Na ciência 



24 
 

geográfica, tal conceito passou por mudanças ao longo das diferentes correntes 

teóricas. De referência locacional, significando apenas a localização geográfica, 

passou a ser tratado como conceito essencial da disciplina a partir do 

desenvolvimento da Geografia Humanista. Nesta corrente, inicia-se a compreensão 

do lugar de forma mais complexa, relacionando as vivências do cotidiano do sujeito 

com o seu lugar, buscando compreender como este sujeito o constrói. Assim, o lugar 

se constitui enquanto categoria através da qual é possível nos debruçarmos na 

relação desse sujeito com o mundo e com a sociedade, a partir dos vínculos e 

relações de identidade que cria com/no espaço.  

Para a Geografia, o estudo sobre o conceito de lugar está ligado aos 

diferentes modos de pensar, e interpretar das correntes que estruturam o 

pensamento geográfico. Cada corrente é marcada por aspectos históricos e bases 

filosóficas distintas atravessadas pelas formas como as sociedades se relacionam e 

como estas se relacionam com o meio onde vivem.  

A Geografia Humanista, uma das correntes do pensamento geográfico4, 

caracteriza-se pela valorização das experiências, dos sentimentos, da intuição, da 

intersubjetividade e da compreensão das pessoas sobre o meio ambiente que 

habitam. Para Y-Fu Tuan, um dos principais representantes dessa corrente, a 

Geografia Humanista busca a compreensão do mundo humano a partir do estudo 

das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico, dos 

seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar, do vivido, do percebido. 

É na Geografia Humanista que o lugar, juntamente com o espaço, é considerado a 

principal categoria de análise dessa ciência, como apresentado no trecho a seguir: 

As noções de espaço e lugar surgem como muito importantes para 
esta tendência geográfica. O lugar é aquele em que o indivíduo se 
encontra ambientado no qual está integrado. Ele faz parte do seu 
mundo, dos seus sentimentos e afeições; é o "centro de significância 
ou um foco de ação emocional do homem". O lugar não é toda e 
qualquer localidade, mas aquela que tem significância afetiva para 
uma pessoa ou grupo de pessoas. (SOUZA; SOUZA; SANTOS; 
MENEZES, 2009, p.5) 

  
 

4 O pensamento geográfico não deve ser compreendido de forma fragmentada. Porém, para melhor 
entendimento do desenvolvimento do conhecimento em cada contexto histórico, nos quais as relações de 
produção e poder foram geradas, o conceito de lugar será abordado a partir das análises especialmente de 
duas correntes do pensamento geográfico: a Geografia Humanista e a Geografia Crítica. 
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O lugar, para essa perspectiva de pensamento, é carregado de identidade e 

sentimento de pertencimento. Há uma significância afetiva que pode ser atribuída ou 

relacionada a uma localidade específica. Assim, o lugar só adquire identidade e 

significado através das intenções humanas atribuídas a ele.                         

Outra corrente do pensamento geográfico é a Geografia Crítica, fundada no 

materialismo histórico dialético. Seus principais autores são Milton Santos, Doreen 

Massey e David Harvey.  Essa corrente analisa o conceito de lugar com 

características diferentes. A Geografia Crítica surge no período da Guerra Fria, 

influenciada pelo processo de globalização, não compreende o lugar como concreto, 

que se cria de forma intrínseca, de dentro para fora, mas que este é constantemente 

modificado, construído, e em construção, a partir das relações do local com o global, 

considerando os fenômenos internos e externos. Doreen Massey denomina os 

movimentos que têm o lugar como fechado por “visão reacionária”. Para a autora, o 

lugar é também uma eventualidade, está sempre aberto a novas conexões e 

reconexões. 

Um lugar não é uma coisa fechada, com uma identidade essencial, é 
uma articulação específica de relações globais, e é esta articulação 
de relações mais amplas que apresenta a sua particularidade. A 
especificidade dos lugares é sempre um produto de coisas mais 
amplas. E essa especificidade é algo que está em disputa. 
(MASSEY, 2012)5  

 

Massey reconhece as diferenças entre os espaços e as especificidades dos 

lugares. Porém, em tempos de constantes relações entre o local e o global, de como 

os espaços se relacionam em diferentes escalas, aceleradas pelos meios de 

comunicação, meios de transportes, deslocamentos populacionais, questões 

econômicas, culturais, sociais e políticas, a visão do lugar como essencialista, 

sentimental, romantizada é desconstruída. Para a geógrafa “a identidade dos 

 
5 Extraído da entrevista concedida por Doree Massey: http://www.ihu.unisinos.br/515130-superando-a-visao-
romantica-sobre-o-lugar-entrevista-com-a-geografa-doreen-barbara-massey, 16/08/2017.  
 

http://www.ihu.unisinos.br/515130-superando-a-visao-romantica-sobre-o-lugar-entrevista-com-a-geografa-doreen-barbara-massey
http://www.ihu.unisinos.br/515130-superando-a-visao-romantica-sobre-o-lugar-entrevista-com-a-geografa-doreen-barbara-massey
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lugares não é algo que surge do solo, mas das relações mantidas com o resto do 

mundo” 6. 

Lugar vai além da ideia de simples localização geográfica, compreende um 

campo de significações e de existências. É um modo de entendimento do mundo, 

um aspecto do modo como escolhemos pensar sobre ele, mergulho em nossa 

experiência – experimentação concreta do mundo deixa de ser simplificadamente o 

espaço vivido para tornar-se uma construção socioespacial.  

A Geografia Crítica reconhece a importância do lugar para o estudo 

geográfico, embora não o tenha como categoria central. Para Milton Santos (2005, 

p.161), “Hoje, certamente mais importante que a consciência do lugar é a 

consciência do mundo, obtida através do lugar”. 

Embora as correntes da Geografia, Humanista e Crítica, tenham suas 

especificidades ao tratarem do estudo sobre o lugar, alguns autores concordam que 

as duas correntes dialogam quando analisam a relação das sociedades e indivíduos 

com o espaço. Para Berdoulay e Entrikin (2012), a convergência está no debate 

sobre a identidade na atualidade. Tomando os indivíduos enquanto sujeitos ativos 

no processo de construção e afirmação cultural identitária, ainda que em tempos de 

globalização/homogeneização dos povos, as particularidades emergem e buscam 

caminhos de (re)existências e de (re)afirmação desta diferença e especificidade na 

busca de um lugar de pertencimento, e por que não de lugares de pertencimentos. 

Para esses autores, os relatos do sujeito são fundamentais para compreender sua 

capacidade de interpretação de mundo e o sentindo que este representa ao 

indivíduo.  

Em linhas gerais, o interesse pelo lugar, na Geografia e fora dela, está no 

conceito que destaque a relação de identidade do sujeito e seu grupo e todas as 

suas complexidades com o espaço em que habita. O lugar pode ser compreendido 

como lócus indispensável, o centro de valores para a nossa identidade; como a base 

de reprodução da vida, articulada à prática cotidiana. O lugar tem usos e sentidos e, 

portanto, abarca a vida social, a identidade e o reconhecimento (CARLOS, 1996). 

 
6 Este trecho foi extraído de uma entrevista com a geógrafa Doreen Massey disponível no site : 
http://www.ihu.unisinos.br/515130-superando-a-visao-romantica-sobre-o-lugar-entrevista-com-a-geografa-
doreen-barbara-massey, 16/08/2017. 

http://www.ihu.unisinos.br/515130-superando-a-visao-romantica-sobre-o-lugar-entrevista-com-a-geografa-doreen-barbara-massey
http://www.ihu.unisinos.br/515130-superando-a-visao-romantica-sobre-o-lugar-entrevista-com-a-geografa-doreen-barbara-massey
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Para Santos (1988, p.34), a identidade, o sentimento de pertencimento e o acúmulo 

de tempos e histórias individuais constituem o lugar. O Lugar para Milton Santos é 

onde a vida acontece. É a possibilidade do acontecer solitário. 

A partir das reflexões sobre a Geografia e seus conceitos, a proposta de 

trabalho construída através dos filmes, possibilita que os estudantes tenham contato 

com outros “lugares” (sujeitos e sua relação com o espaço) e pretende refletir sobre 

como se relacionam neste processo (se percebem semelhanças/diferenças/instigam-

se/criam vínculos etc). Indago-me: como esta experiência, por si só, pode fazer com 

que eles façam (re)leituras sobre o(s) lugar(es) onde vivem? 

Considero importante, portanto, apresentar, ainda que brevemente, essa 

reflexão sobre as diferentes correntes da Geografia para sinalizar que aproximo este 

estudo à Geografia Crítica (sobretudo) e, também, compreendo que o lugar é 

sempre transformado. Os filmes abordam relações entre o global-local e podem ser 

motivadores de mudanças nas relações entre os sujeitos e seus espaços vividos. 

Questiono-me sobre o papel do professor nesse processo de ensino-aprendizagem 

na promoção de aulas/momentos nas escolas que transponham seus muros e 

invadam as realidades dos estudantes. 

O cenário atual da educação básica no Brasil aponta para a necessidade de 

se ampliar o debate sobre as lacunas que envolvem o processo de ensino-

aprendizagem e, remetendo às ideias de Morin (1999), quais seriam os saberes 

necessários à educação do futuro.  

A vida social contemporânea, nas mais diferentes escalas, expressa a 

complexidade das relações humanas. Segundo o referido autor, a humanidade 

precisa de mentes mais abertas, escutas mais sensíveis e pessoas mais 

responsáveis e comprometidas com as transformações de si e do mundo. Segundo 

o autor, cabe à escola o papel de promover espaços de diálogo, para que as futuras 

gerações despertem para a compreensão da condição humana, respeitando as 

diferenças e as diversidades entre lugares, nos lugares e entre pessoas e grupos.   

Partindo desta premissa, o professor não deve estar preocupado apenas em 

transmitir os conteúdos da sua disciplina, mas, também, em buscar mecanismos que 

façam com que os estudantes da educação básica desenvolvam a sua autonomia e 
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o pensamento crítico e reflexivo, para atuar de forma responsável no mundo. Para 

tal, os professores deverão oportunizar, sempre que possível, um ressignificar o 

currículo, o aprender e o ensinar. A vida e seu conjunto de dinâmicas e processos 

(socioculturais, naturais, econômicos, históricos etc.) deve ser o conteúdo a ser 

ensinado.   

Sendo assim, defendo a ideia de que o conjunto de conhecimentos que 

envolvem a Geografia escolar contribui para formação de jovens mais ativos, críticos 

e participativos das questões que envolvem o seu cotidiano. No entanto, é de 

fundamental importância que os professores busquem renovar e inovar nas suas 

práticas em sala de aula, aproximando, sempre que possível, o conteúdo da 

realidade dos estudantes.  

Desta maneira, desejo analisar como o uso de filmes pode ser um importante 

material didático-metodológico no ensino da Geografia escolar. Fazendo a análise 

na perspectiva da educação geográfica, por identificar nessa compreensão do 

ensinar-aprender Geografia na sala de aula como aquela que apresentará formas 

mais atraentes e significativas na construção do conhecimento. Segundo Callai 

(2013):  

A Educação Geográfica é a possibilidade de tornar significativo o 
ensino de um componente curricular sempre presente na Educação 
Básica. Nesse sentido a importância de ensinar Geografia deve ser 
pela possibilidade do que a disciplina traz em seu conteúdo, que é 
discutir questões do mundo da vida. Para ir além de um simples 
ensinar, a Educação Geográfica considera importante conhecer o 
mundo e obter e organizar os conhecimentos para entender a lógica 
do que acontece. (CALLAI, 2013, p. 44-45) 

  

A autora compreende a Educação Geográfica como um caminho para 

dialogar as realidades dos estudantes, “o mundo da vida”, com os conhecimentos 

curriculares da disciplina de Geografia, identificando nessa área de conhecimento 

possibilidades de reflexão do mundo em que vivemos. O trabalho com filme na sala 

de aula apresentará este alinhamento, determinante para sua seleção dentre 

diversas produções audiovisuais, o de estabelecer pontes entre o cotidiano dos 

estudantes e os conhecimentos geográficos. 
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Um ponto de partida relevante para se refletir sobre a construção de 

conhecimentos geográficos na escola, parece ser o papel e a importância da 

Geografia para a vida dos estudantes. Ao logo da história da Geografia como 

disciplina escolar, ocorreram amplos debates a respeito dos conhecimentos 

geográficos que deveriam ser ensinados aos estudantes na educação básica, bem 

como a finalidade da transmissão desses conhecimentos. Nesse sentido, podemos 

identificar a existência de três razões fundamentais para ensinar Geografia na 

escola:  

(...) Primeiro: para conhecer o mundo e obter informações, que há 
muito tempo é o motivo principal para estudar Geografia. Segundo: 
podemos acrescer que a Geografia é a ciência que estuda, analisa e 
tenta explicar (conhecer) o espaço produzido pelo homem. Ao 
estudar certos tipos de organização do espaço, procura-se 
compreender as causas que deram origem às formas resultantes das 
relações entre sociedade e natureza. Para entendê-las, faz-se 
necessário compreender como os homens se relacionam entre si. 
Terceira razão: não é no conteúdo em si, mas num objetivo maior 
que dá conta de tudo o mais, qual seja a formação do cidadão. 
Instrumentalizar o aluno fornecer-lhe as condições para que seja 
realmente construída a sua cidadania é objetivo da escola, mas à 
Geografia cabe um papel significativo nesse processo, pelos temas, 
pelo assunto de que trata. (CALLAI, 1999, p. 57)  

 

 Outro ponto é em relação aos conteúdos que serão abordados por essa 

disciplina na educação básica. A análise do espaço geográfico – categoria analítica 

principal – e dos processos sociais e naturais devem ser orientados pelos conceitos 

norteadores desta disciplina, dos quais destacam-se os conceitos de lugar, 

paisagem, território e região citados anteriormente. Segundo Corrêa (1995),  

Como toda ciência, a Geografia possui alguns conceitos-chave, 
capazes de sintetizar a sua objetivação, isto é, o ângulo específico 
com que a sociedade é analisada, ângulo que confere à Geografia a 
sua identidade e a sua autonomia relativa no âmbito das ciências 
sociais. Como ciência social, a Geografia tem como objetivo de 
estudo a sociedade que, no entanto, é objetivada via cinco conceitos-
chave que guardam entre si forte grau de parentesco, pois todos se 
referem à ação humana modelando a superfície terrestre: paisagem, 
região, espaço, lugar e território. (CORRÊA, 1995, p.16)  

 

O ensino de Geografia na educação básica tem ainda o papel de prover as 

bases e os meios para que os estudantes desenvolvam a capacidade de apreensão 
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da realidade do ponto de vista da espacialidade, ou seja, de fazer com que eles 

compreendam o papel do espaço nas práticas sociais e destas na configuração 

espacial. Segundo Cavalcanti (2013), o pensar geográfico contribui para a 

contextualização do estudante em diferentes escalas espaciais sendo, portanto, 

indispensável para a formação de indivíduos participantes da vida social à medida 

que propicia o entendimento do espaço geográfico e do papel desse espaço no 

desenvolvimento de suas práticas sociais. 

Segundo a autora:  

A espacialidade em que os alunos vivem na sociedade atual, como 
cidadãos, é bastante complexa. Seu espaço, diante do processo de 
mundialização da sociedade, extrapola o lugar de convívio imediato, 
sendo traçado por uma figura espacial fluida, sem limites definidos. 
Em razão dessa complexidade que é crescente, o cidadão não 
consegue sozinho e espontaneamente compreender seu espaço de 
modo mais articulado e mais crítico; sua prática diária permite-lhe 
apenas um conhecimento parcial e frequentemente impreciso do 
espaço. O conhecimento mais integrado da espacialidade requer 
uma instrumentalização que torne possível aos alunos a apreensão 
articulada desse espaço. (CAVALCANTI, 2013, p.11)  

 

Nesse sentido, almejando associar as questões cotidianas para a 

compreensão do espaço vivido, sendo elas de diferentes escalas com interferências 

diretas e indiretas na vida dos estudantes, o professor deve atuar como mediador, 

desafiador e questionador, valorizando as experiências de vida dos estudantes e 

seus conhecimentos sobre a realidade. Essa postura implica, portanto, uma 

mudança no processo didático-pedagógico e na relação entre o professor e os 

estudantes.  

Nos modelos mais tradicionais de ensino, e caricaturando-o, já que não é 

possível generalizar, o professor é o centro do processo, aquele que detém o 

conhecimento e o transmite, e o estudante é o receptor passivo, um mero 

expectador. Na contemporaneidade, a ação docente proposta, bem como os 

caminhos didáticos-pedagógicos e educacionais que orientam os saberes científicos 

em sala de aula, tem como foco o estudante e são desenvolvidos de modo a 

promover a aprendizagem significativa. Ao mediar o conteúdo, o professor tem o 

papel de contribuir para a evolução conceitual dos estudantes, fazendo-os refletirem 
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sobre a realidade vivida por eles, contribuindo para que eles reconheçam o seu 

papel na sociedade: o de cidadãos.  

Em pesquisa anterior, resultado das suas observações em campo, Cavalcanti 

(1991) constatou os seguintes problemas relacionados ao ensino-aprendizagem de 

Geografia:  

(...) os alunos não conseguem formar um raciocínio geográfico 
necessário a sua participação ativa na sociedade; não conseguem 
assimilar de modo autônomo e criativo as bases da ciência 
geográfica que propiciem a formação de convicções e atitudes a 
respeito da espacialidade da prática social. Também não conseguem 
formar relações entre os conteúdos que são transmitidos nas aulas 
de Geografia e as determinações espaciais que permeiam, direta ou 
indiretamente, sua prática social diária. Por não entenderem a 
importância dos conteúdos de Geografia para suas vidas, os alunos 
se comportam na sala “formalmente”, ou seja, cumprem deveres de 
alunos para que possam conseguir aprovações da escola, sem se 
envolverem com os conteúdos estudados. (CAVALCANTI, 1991, p. 
278)  

 

Mesmo tendo feito essas observações há mais de duas décadas, esses 

problemas parecem ter resistido e se avolumado com o passar do tempo. Sendo 

assim, é necessário, se não urgente, que os programas e os profissionais envolvidos 

com a formação dos futuros professores estejam atentos às reais demandas da 

educação básica, no sentido de oportunizar, aos estudantes em formação, 

experiências de aprendizagem que promovam competências necessárias e 

adequadas ao exercício pleno da cidadania.   
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3- A importância do filme nas aulas de Geografia 

 

A Geografia é uma das disciplinas escolares com grande potencial na 

formação dos jovens. Entretanto, os resultados práticos, como destacou Cachinho 

(2005), não condizem com o potencial formativo desta disciplina, o que nos leva a 

refletir sobre as nossas práticas cotidianas. O autor sinaliza para alguns fatores que 

explicam a impotência formativa da educação geográfica, entre elas merecem 

destaque: 

• Nas aulas de Geografia, a descrição dos fenômenos naturais e sociais é 

preferida à explicação, impossibilitando, na maioria das vezes, o 

questionamento por parte dos estudantes; 

• A organização dos programas das escolas é, quase que exclusivamente, 

centrada nos conteúdos e não nos problemas, e sua arrumação quase 

sempre é feita de forma compartimentada, dificultando o relacionamento entre 

os assuntos; 

• As oportunidades para que o desenvolvimento de trabalhos de campo, 

fundamentais para o desenvolvimento do olhar investigativo, são quase que 

inexistentes, devido às burocracias que envolvem esse importante 

instrumento educativo; 

• A ditadura dos conteúdos, associada à pretensa necessidade de preparar os 

estudantes para os exames de avaliação internas e externas, relega para o 

segundo plano a construção de conhecimentos centrada no estudante; 

• A lição, quase sempre sinônimo de transmissão do conhecimento pelo 

professor, deixa pouco espaço para o estudante descobrir, refletir e pensar; 

• A falta de infraestrutura nas escolas, pouco favoráveis ao uso de tecnologias 

de informação que, quando bem utilizadas pelo professor, tornam a 

aprendizagem da geografia mais estimulante e próxima à realidade dos 

estudantes.  
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Embora o autor tome como referência os problemas que envolvem o ensino 

de Geografia em escolas de Portugal, esses fatores podem ser facilmente 

apontados na educação básica brasileira como embargos para experiências de 

aprendizagens mais significativas.  

O uso de filmes como material didático nas aulas de Geografia tem-se 

revelado como possibilidade para as aprendizagens mais significativas. Inicialmente 

seu uso era tomado por certezas: as produções cinematográficas como artefato 

pedagógico para representar e relacionar os conteúdos curriculares de Geografia 

trabalhados em sala. Duarte (2009, p.71) ressalta que, embora o uso do cinema na 

escola seja uma constante, o cinema não é visto como arte, como fonte de 

conhecimento, e sim como espetáculo de diversão. A pesquisadora continua: “A 

maioria de nós, professores, faz uso dos filmes apenas como recurso didático de 

segunda ordem, ou seja, para ‘ilustrar’, de forma lúdica e atraente, o saber que 

acreditamos estar contido em fontes mais confiáveis”. 

É possível recorrer a inúmeros exemplos do uso dos filmes como ilustrações 

lúdicas e atraentes para os conhecimentos geográficos durantes as aulas. Para falar 

da região Nordeste do Brasil e dos movimentos migratórios no 7º ano do ensino 

fundamental II, uma sugestão é trabalhar com o filme O Caminho das Nuvens 

(2003), que relata a história de uma família paraibana que deixa o nordeste em 

direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de conquistar um emprego. Essa viagem é 

feita por um casal de pais e cinco filhos, sendo que os milhares de quilômetros que 

separam a Paraíba do Rio de Janeiro são percorridos por bicicletas. Os trajetos 

percorridos são compostos por diversas paisagens naturais e algumas 

características socioeconômicas e culturais dos grupos com quem a família interage 

durante a longa viagem. Já o filme Hotel Ruanda (2004) pode ser aproveitado para 

entender e relacionar o processo de descolonização dos povos africanos e seus 

desdobramentos com o 8º ano do ensino fundamental II. São inúmeras as 

possibilidades e sugestões de filmes para trabalhar com as turmas do ensino 

fundamental e médio. Muitas vezes, os filmes não são tomados como produtores de 

conhecimentos, mas como auxiliares de “conhecimentos maiores”, que nos 

exemplos apresentados são os conhecimentos geográficos. 
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Os estudantes, em geral, demonstram assimilar melhor os conhecimentos 

geográficos a partir das ilustrações e representações dos filmes, para eles, além das 

aulas expositivas, sínteses dos conteúdos nos cadernos, debates, exercícios, 

exemplos apresentados, os filmes acrescentam por exporem na tela situações 

cotidianas, pessoas/personagens e paisagens em movimento. 

Falar e apresentar uma imagem sobre o bioma da caatinga presente no 

nordeste brasileiro é diferente de assistir a um filme com uma família que vive 

rodeada dessa paisagem. Através do filme, da poeira ilustrada, do cinza da 

vegetação, do sol escaldante, do suor das pessoas, do solo rachado, a possibilidade 

do estudante que assiste a um filme tendo a caatinga como cenário é ampliar sua 

representação/imaginário daquele espaço pelas imagens e informações expostas na 

tela. Dentro das dificuldades e limitações impostas a uma família no interior do 

sertão nordestino, as causas da sua migração em direção aos centros urbanos vão 

se interligando e justificando no espectador conforme o desenvolvimento do roteiro. 

Muitas vezes os filmes antecipam ou consolidam conhecimentos geográficos 

trabalhados.  

A Geografia possibilita diversos trabalhos em parceria com os filmes nas 

escolas, uma vez que estuda também o espaço, suas relações de poder, e interação 

entre os sujeitos e destes com o meio onde vivem, são inúmeros os filmes que 

podem e são apresentados aos estudantes em diferentes idades e escolaridade. 

Para muitos pesquisadores e professores, o filme como material didático exige 

certos cuidados. Moran (1995) indica alguns usos inadequados do vídeo em sala de 

aula, como o “tapa-buraco”, quando, com alguma frequência o filme é projetado aos 

estudantes para suprir a ausência de um professor ou para preencher uma aula, 

sem a contextualização com o que vem sendo estudado, ou ainda, de forma 

repetitiva, transformando as aulas em sessões de exibição de filmes.  

Ao utilizar o filme como material didático é preciso ter clareza dos seus 

objetivos e intenções. Nas aulas de Geografia, o uso de filmes torna-se um 

importante instrumento para despertar a curiosidade do estudante, como também de 

enriquecer e ilustrar o conteúdo que está sendo proposto nas aulas. Desta forma, 

partilhamos da mesma opinião de Souza (2006): 
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Na sala de aula, como em qualquer espaço educativo, o cinema é 
um rico material didático. Agente socializante e socializador, ele 
desperta interesses teóricos, questionamentos sociopolíticos e 
enriquecimento cultural. E cada vez mais, tem-se identificado o 
número de programas educativos e formativos em que o cinema é 
utilizado como um dos aparatos tecnológicos da educação. (SOUZA, 
2006, p. 9)  

 

Os estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro em diferentes proporções 

estão conectados na era das novas tecnologias, muitos são os que possuem 

aparelhos celulares, comentam sobre jogos, séries, ainda que o acesso não seja 

igualitário e represente grandes desigualdades socioeconômicas entre eles.  

Diante dos avanços tecnológicos, apresenta-se um mundo atraente e 

mutável, sobretudo para estes adolescentes. As escolas, por sua vez, inseridas 

neste contexto da comunicação e informação mais veloz, demandam a necessidade 

de acompanhar tais mudanças que implicam a capacidade de assimilação e novas 

formas de aprender. Ainda que o cinema como meio de comunicação de massa seja 

anterior à invenção da internet, é também através dela, possível identificar o 

aumento na produção dos filmes e ampliação do número de seus espectadores.  

A apropriação planejada das produções cinematográficas nas salas de aula 

caminha além das imagens sonorizadas, das relações tempos e espaços diferentes. 

Propiciando profundas reflexões sobre o espaço geográfico, transformando a 

informação, percepção e debate em conhecimento.  

Reconhecendo a escola como o lugar do diálogo, das vivências, do 

conhecimento e (re)pensando as práticas docentes, o filme como material 

pedagógico revela-se como um importante instrumento para compreensão da 

ciência geográfica superando os parâmetros e conteúdos programáticos propostos à 

Geografia. 

A pesquisadora Fabris (2008, p.120) impulsiona a pesquisar o Cinema e a 

Educação como campo produtivo para as pesquisas acadêmicas. Apoiando-se em 

diversos autores que apontam a necessidade de uma alfabetização que envolva os 

artefatos imagéticos, problematizando a educação e analisando a complexidade dos 

processos sociais, a autora entende que é possível desenvolver diferentes 
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investigações que utilizem filmes como material empírico. Para ela, os filmes podem 

ser “tomados como textos culturais que ensinam, que nos ajudam a olhar e a 

conhecer a sociedade em que vivemos e contribuem na produção de significados 

sociais” (FABRIS, 2008, p.120). Para tanto, é necessário tomar conhecimento sobre 

o contexto em que os filmes foram produzidos e a forma como essas histórias geram 

efeitos nas diferentes culturas em que circulam. 

O modo como assistimos a um filme não é natural, mas construído 

culturalmente. Estabelecemos contato com a produção cinematográfica e isso 

produz em nós leituras e percepções daquilo que vemos e ouvimos a partir da nossa 

formação cultural e, portanto, produz diferentes leituras dos filmes, prazeres e 

questionamentos diferenciados provocando modos de ser e estar na sociedade em 

que estamos inseridos produzindo subjetividades e identidades. 

O cinema educa, dentro e fora da escola. A pesquisadora Rosália Duarte, em 

seu livro “Cinema e Educação” (2009), aponta que crianças e adolescentes das 

camadas populares são espectadores frequentes do produto audiovisual, porém, 

nos seus levantamentos de pesquisa, constatou que os filmes por eles assistidos 

são em sua maioria da indústria hollywoodiana, sendo quase todos de mesmo 

padrão e origem. Para Duarte, ao professor que deseja articular cinema e educação, 

cabe a participação na formação de jovens espectadores, proporcionando o acesso 

aos diversos filmes de diferentes origens e padrões, classificados pelos 

especialistas, críticos e participantes dos festivais de cinema nacionais e 

internacionais como “bons filmes”, 

Mas além de favorecer o acesso a bons filmes, é preciso também 
ensinar a analisá-los e a julgá-los, sem ceder à tentação autoritária 
de “fazê-las ver” como vemos, impondo a elas os nossos critérios de 
gosto. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, que haja políticas 
públicas destinadas a favorecer o acesso, em sala de projeção, a 
obras cinematográficas reconhecidas como de qualidade, garantindo 
diversidade estética, narrativa, geográfica e cultural.                                                 
Por outro lado, a capacidade de expressar racionalmente a 
experiência sensível, ou seja, de traduzir sensibilidade em 
julgamento estético requer a aquisição de conhecimentos específicos 
e de meios para expressá-los – palavras e conceitos que, embora 
não possam ser simplesmente transmitidos, podem ser comunicados 
e discutidos. Assim, é preciso, também, favorecer o acesso a esses 
conhecimentos, colocando o espectador aprendiz em contato com as 
palavras e os conceitos de que o meio cinematográfico lança mão 
para analisar e apreciar suas obras. (DUARTE, 2009, p. 82,83)  



37 
 

 A pesquisadora orienta sobre o uso dos filmes nas escolas, que esta prática 

não ceda aos vícios de fazer os estudantes assistirem aos filmes com os olhos dos 

professores, mas que sejam eles capazes de assistir de forma única e crítica um 

filme projetado destacando a contribuição do professor nesse processo. Que alguns 

elementos dos filmes sejam trabalhados, mesmo que sem aprofundamento técnico 

para que o modo como se assiste possua embasamento e segurança para 

expressar com sensibilidade e racionalidade a experiência adquirida na exibição de 

um filme na escola.   

Através das experiências do uso de filmes no cotidiano escolar, contribuindo 

na formação dos espectadores críticos, dotados de diversos modos de 

ver/pensar/criar o mundo, cotidianos, essa pesquisa se interessa pela compreensão 

do espaço como construção social. A partir do contato com os filmes, mapeando os 

lugares que se sente, pertence (ou não) e, sobretudo, construímos a partir das 

relações com o outro, com os espaços e com nós mesmos ao nos compreendermos 

enquanto sujeitos políticos, históricos das redes que tecemos e trajetórias que 

trazemos. 
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4 -     A escola e as peculiaridades político-pedagógicas  

A Escola Municipal Alcide De Gasperi (EMAG) está localizada em 

Higienópolis, bairro nas proximidades do Complexo do Alemão7 (mapa 1). Cabe 

dizer que a escola não se encontra no interior de uma das favelas, ou seja, não está 

exatamente dentro do Complexo; porém, atende um grande número de famílias que 

reside nessa região. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro entende que o 

Complexo do Alemão é composto por 15 comunidades: Itararé, Joaquim de Queiróz, 

Mourão Filho, Nova Brasília, Morro das Palmeiras, Parque Alvorada, Relicário, Rua 1 

pela Ademas, Vila Matinha, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana, 

Estrada do Itararé, Morro do Alemão e Armando Sodré. Os registros do processo de 

ocupação da região iniciam-se a partir da década de 1940, com a abertura da 

Avenida Brasil (1946) e, especificamente a partir da década de 1950, foi 

intensamente povoada por migrantes nordestinos atraídos pela presença de 

inúmeras fábricas que se instalavam no entorno do Complexo do Alemão.8 

A Alcide, como nós da comunidade escolar nos referimos à escola, é uma 

escola plana, projetada nos anos de 1960 para atender ao que atualmente 

corresponde ao segmento do Ensino Fundamental I. Durante suas primeiras 

décadas, a escola atendia aos estudantes deste segmento e aos poucos foi 

incorporando turmas do Ensino Fundamental II. A escola possui 11 salas de aula, 

quadra poliesportiva, sala de leitura, sala da direção, sala dos professores, refeitório, 

laboratório de informática, pátio interno e externo (fotos 1, 2, 3, 4 e 5). De acordo 

com o censo escolar de 20179, a escola tem 841 estudantes do Ensino Fundamental 

– exclusivamente dos anos finais (7º, 8º e 9º anos), no diurno (manhã e tarde), e 148 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental – Supletivo), no 

noturno. Temos 15 estudantes da educação especial incluídos nos três turnos. São 

11 turmas pela manhã, 11 turmas pela tarde e 6 turmas à noite. 

 
7 O Complexo do Alemão corresponde a um conglomerado de favelas, que passou a ser conhecido 
nacionalmente no ano de 2010, quando a polícia e o exército “invadiram” a área que era dominada por 
traficantes com o objetivo de pacificar a região. A chocante cena de dezenas de homens fugindo pelo morro 
em área vizinha (Complexo da Penha) durante essa operação foi intensamente transmitida em todos os 
noticiários e na internet. 
 
8 Extraído de: http://www.riomaissocial.org/territorios/complexo-do-alemao/ em 15/08/2017. 
 
9 Extraído de: http://www.qedu.org.br/escola/176334-0312002-escola-municipal-alcide-de-gasperi/censo-
escolar?year=2017&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item= em 08/06/2018. 

http://www.riomaissocial.org/territorios/complexo-do-alemao/
http://www.qedu.org.br/escola/176334-0312002-escola-municipal-alcide-de-gasperi/censo-escolar?year=2017&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
http://www.qedu.org.br/escola/176334-0312002-escola-municipal-alcide-de-gasperi/censo-escolar?year=2017&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
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    Mapa 1- Localização da Escola Municipal Alcide De Gasperi. Elaboração: Karinna Paz. 

 

 

Foto 1 - Fachada da escola – entrada (arquivo pessoal) 
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Foto 2 – Pátio Interno (arquivo pessoal) 

 

 

Foto 3 – Sala de Leitura (arquivo pessoal) 

 

Foto 4 – Quadra Poliesportiva em dia de Festa Julina (arquivo pessoal) 
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Foto 5 – Sala de aula (arquivo pessoal) 

 

A escola, mesmo diante dos problemas comuns ao descaso com a educação, 

como a carência de profissionais, insuficiente verba gerando falta de material e salas 

de aula com grande número de estudantes, possui certo prestígio na região em que 

está inserida. Muitos responsáveis pelos estudantes, até mesmo avós, foram 

estudantes da Alcide; algumas professoras atuam na escola há mais de 20 anos. 

Essa relação que a escola tem com diferentes gerações de uma mesma família cria 

vínculos de cuidado e respeito com a instituição, resultando numa constante procura 

por vagas. Na rede municipal do Rio de Janeiro nem sempre é possível estudar na 

escola de preferência dos responsáveis e estudantes, já que o preenchimento das 

vagas acontece através de sorteio, então, alguns familiares e responsáveis 

aparecem no decorrer do ano letivo à procura de vagas remanescentes. 

A EMAG não possui grandes problemas estruturais que interrompam o 

cumprimento do calendário letivo como o abastecimento de água e energia. O maior 

problema físico está associado às fortes chuvas de verão que alagam a cidade e 

devido a diversos fatores no entorno da escola como o assoreamento do rio Faria 

Timbó, a construção da Linha Amarela, a impermeabilização do solo e a falta de 

manutenção das galerias pluviais provocam alagamentos na escola que chegam a 

ultrapassar 1m de altura de água. Tirando essa situação que geralmente ocorre no 

início do ano letivo, o funcionamento da escola é regular, mesmo em dias mais 

violentos no seu entorno, a escola não fecha e dificilmente haverá grande redução 

na frequência dos estudantes. As reuniões de responsáveis que acontecem em 

todos os bimestres ou também quando julga-se necessária, tem uma boa 
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participação. A escola recebe com frequência a presença desses responsáveis para 

tratar de questões relacionados aos seus filhos ou para acompanhar como estes 

estão. Sua abertura para a comunidade escolar é um diferencial nas realidades das 

escolas públicas pelas quais já trabalhei no estado do Rio de Janeiro.  

No contexto de avaliações externas, a Alcide De Gasperi, assim como as 

demais escolas públicas do Brasil, é avaliada pelo governo através do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Este critério de avaliação foi criado 

em 2007 e leva em consideração dois conceitos considerados importantes para a 

qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. 

Seu cálculo é realizado a cada dois anos, com base nas informações do Censo 

Escolar sobre aprovação escolar e nas médias de desempenho nas avaliações do 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 

órgão do MEC, do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) – para as 

unidades da federação e para o país, e da Prova Brasil – para os municípios 

(aplicada aos estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental). De acordo com o 

MEC, o índice, que varia de zero a 10, serve para orientar as políticas públicas em 

prol da qualidade da educação. A educação básica no Brasil tem como meta que, 

em 2022, o IDEB tenha média de 6,0 para o país; essa média corresponde a um 

sistema educacional semelhante a dos países desenvolvidos. 10  

A EMAG, dentro deste universo de escolas públicas, apresenta os seguintes 

resultados11: 

 
10 Texto adaptado de: www.portal.inep.gov.br/ideb em 08/06/2018. 
 
11 Retirado de: www.idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/33069107 em 08/06/2018. 

http://www.portal.inep.gov.br/ideb%20em%2008/06/2018
http://www.idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/33069107
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De acordo com o gráfico, a Meta é a nota do IDEB que se espera que a 

escola alcance num determinado ano, e o Valor é a nota conquistada. Exceto o ano 

de 2009, a escola não tem alcançado sua meta. 

Além do IDEB, as escolas municipais cariocas são avaliadas pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Rio (IDERIO), lançado em 2009, ele é medido 

através dos resultados da Prova Rio, uma avaliação externa aplicada aos 

estudantes da rede do 3º e 7º ano do Ensino Fundamental acompanhando os 

estudantes que farão nos próximos dois anos a Prova Brasil para avaliação do IDEB, 

e o fluxo escolar, que leva em consideração a reprovação e evasão dos estudantes. 

A Secretaria Municipal de Educação afirma que o IDERIO estabelece metas mais 

desafiadoras que o IDEB, e tinha como prática desde 2010, atualmente suspensa, a 

premiação com o 14º salário (Prêmio Anual de Desempenho) a todos os funcionários 

da escola que alcançasse a meta estabelecida para o ano.12 Nos anos de 2012 e 

2015, a EMAG foi premiada com essa gratificação. Os resultados do IDERIO da 

Alcide De Gasperi ao longo dos anos encontram-se a seguir13:  

 
12 Texto adaptado de: www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=1011529 , em 08/06/2018. 
 
13 Extraído de: www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6262454/4165227/DivulgacaoIDERIO2015.pdf , 
www.latitude.org.br/escola/33069107 , em 08/06/2018. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=1011529
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6262454/4165227/DivulgacaoIDERIO2015.pdf
http://www.latitude.org.br/escola/33069107
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O IDERIO – Geral representa a média das escolas da rede municipal e o 

IDERIO – EMAG representa a nota obtida pela escola nesse indicador. Observa-se 

que em todos os anos a EMAG obteve resultados superiores ao da rede municipal 

de educação. Ainda que a prefeitura alegue que o IDERIO é mais rigoroso que o 

IDEB, a comparação dos dois gráficos permite algumas observações: a Alcide não 

alcança as metas do IDEB, porém, numa comparação com as demais escolas da 

rede, sua situação é mais favorável, já que está acima da média, revelando a grande 

desigualdade que existe entre as instituições de ensino da prefeitura do Rio de 

Janeiro. 

Os modelos de avaliações externas (como IDEB e IDERIO) são 

questionáveis, existem diversas pesquisas de estudiosos sobre o tema, 

pesquisadores dos campos de políticas públicas educacionais, como Azevedo, 

Abrucio, Dourado e Oliveira, e de avaliação da educação, como Bonamino, 

Fernandes, Freitas, D. N., Freitas, L. C., Soares e Sousa entre tantos outros. A 

prática meritocrata da Secretaria Municipal de Educação, sobretudo através do 14º 

salário, também requer análise, porém este trabalho não dará conta dos 

aprofundamentos necessários para a discussão destes questionamentos. As 

realidades nas escolas municipais são múltiplas, na nossa cidade também, por 

muitos fatores. São escolas que não têm todas as aulas garantidas por problemas 

externos de segurança, são turmas com carência de professores, são infraestruturas 

insuficientes, salas de aula lotadas, enfim, diversos condicionantes que podem ser 
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apontados como relevantes para o cumprimento das metas impostas pelos governos 

e o alcance do sucesso nas avaliações que, por sua vez, buscam nos homogeneizar 

em determinados padrões de cobrança, sem considerar nossas particularidades que 

são inúmeras.  

 

4.1     A professora de Geografia e a chegada à escola  

Minha atuação na Alcide começou em abril de 2012. Como possuo uma 

extensa carga horária de trabalho na prefeitura (40h semanais), sou professora de 

10 turmas, geralmente turmas do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Ser a 

professora de Geografia de 10 turmas corresponde a atender mais de 400 

estudantes por semana, já que são em média 40 a 44 estudantes por turma. 

Quando optei por trabalhar na escola, não fui informada que sua localização 

seria no entorno do Complexo do Alemão. Por total desconhecimento sobre o lugar, 

minha escolha foi condicionada à melhor disponibilidade de horários que havia entre 

as escolas apresentadas pela 3ª Coordenadoria Regional de Educação (3ªCRE – 

mapa 2) 14. Meu primeiro contato com a escola, mais especificamente com sua 

localização, foi coberto de receios, pois ao fundo da paisagem era possível avistar 

as estações do Teleférico do Complexo do Alemão e, naquele momento, sem 

nenhuma vivência com as favelas cariocas, compreendi que novas realidades 

estavam por vir. 

 
14 A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro zoneia as escolas em CREs (Coordenadorias Regionais 
de Educação), ao todo são 11 CREs no município. As CRE são instâncias intermediárias entre a SME-RJ e as 
unidades escolares e têm como papel principal planejar e organizar as matrículas e acompanhar o trabalho 
realizado pelas escolas e creches da sua área de abrangência. 
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Mapa 2- Distribuição das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) – SME-RJ - Fonte: 
Armazém de dados do Instituto Pereira Passos (IPP). Elaboração: Luana Correia  

 

No ano de 2010, o Complexo do Alemão passou a incorporar o projeto da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Brasil) conhecido 

como “UPPs – Unidades de Polícia Pacificadora” que, segundo a proposta daquele 

governo, era “retomar territórios antes dominados por grupos criminosos 

ostensivamente armados e estabelecer o Estado Democrático de Direito” 15. A 

permanência das forças de segurança na região ocorreu inicialmente através do 

Exército Brasileiro, em novembro de 2010, e teve sua transição para a Polícia Militar 

em junho de 2012, meses após minha chegada. Os atuais estudantes da Alcide De 

Gasperi cresceram ao longo deste processo, visto que nasceram no início dos anos 

2000. Portanto, esses jovens vivenciaram as muitas mudanças que ocorrem antes, 

durante e após a instalação das UPPs. Aproprio-me do termo “mudanças”, pois, de 

acordo com as conversas durante as aulas, esses adolescentes estabelecem 

relações de alternâncias, transformações, rupturas e permanências no lugar onde 

vivem, influenciados pela presença mais enfática do poder público nas suas 

comunidades.  

 
15 Extraído de: www.upprj.com/index.php/faq, acesso em 15/08/2017. 

http://www.upprj.com/index.php/faq
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Frequentemente, em nossas aulas de Geografia, conversamos e debatemos 

sobre a realidade que nos cerca. Raramente, as aulas são suspensas, 

comprometidas pelos acontecimentos conflituosos na vizinhança. Há dias em que 

alguns faltam em função dos confrontos entre a polícia e os traficantes, que 

atualmente estão mais intensos e frequentes. As operações da Polícia Militar 

ocorrem principalmente durante o dia, no horário das aulas, especialmente próximo 

à entrada do primeiro turno. Em outros momentos, esses jovens, após esperarem 

por uma trégua nos disparos, mudam caminhos, exploram outros becos, driblam o 

perigo para chegarem à escola. Por vezes, os helicópteros da polícia ou da 

imprensa sobrevoam a área do Complexo e mantêm-se acima da nossa escola 

monitorando a região. Esses costumam ser dias mais tumultuados, dominados pela 

inquietação acerca dos acontecimentos e pela expectativa quanto ao retorno deles 

para suas casas. A tensão é notória, ainda que, ao mesmo tempo, eu tenha 

observado uma relativa banalização às operações e confrontos, que já são 

corriqueiros nos cotidianos dessas meninas e meninos e suas famílias, como eles 

mesmos dizem: “Professora, se a gente não sair de casa porque tá dando tiro, a 

gente não faz mais nada. Tiro tem todo dia”. 

Os estudantes da EMAG são, sobretudo, pertencentes às camadas 

populares, moradores ou não do Complexo do Alemão, residem em espaços 

periferizados caracterizados pela precária infraestrutura urbana, com insuficientes 

redes de energia elétrica, de saneamento básico, áreas de lazer, rede de transporte 

público, moradias, mobilidade espacial e acessibilidade; convivem em maior 

intensidade com a presença do poder paralelo do tráfico que encontrou nas brechas 

do poder público formas de dominação dessas áreas. É recorrente, ao ouvirmos 

menções sobre essa região, ver o uso de termos como: “bala perdida”, “confrontos 

armados”, “intensos tiroteios”, “guerra”, sempre relacionados a questões ligadas à 

insegurança, ao medo e à violência. 

O fornecimento inconstante de energia é comum aos espaços como o 

Complexo do Alemão, sobretudo no verão quando há maior consumo. Com a 

chegada da UPP na região, as residências começaram a ser registradas e 

legalizadas na companhia de energia da cidade, casas que antes não pagavam pelo 

consumo de energia, passaram a pagar. Porém, essa regularização não atingiu a 

todos, sem contar que o crescimento da região se deu de forma acelerada e 
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desordenada, a instalação é insuficiente para atender todo o Complexo do Alemão, 

ficando sobrecarregado com frequência e comprometendo o fornecimento de 

energia para todos. 

O Complexo do Alemão e outros espaços periferizados são subalternizados. 

Segundo Boaventura (2010), os espaços subalternizados não são (re)conhecidos 

pela sua produção de conhecimento, a visão do mundo ocidental que prioriza o 

pensamento dos países do Norte, das camadas dominantes e privilegiadas, a visão 

eurocêntrica os coloniza de diversas formas, coloniza seus saberes, suas culturas, 

suas identidades.  

O processo de subalternização pode ocorrer nas sutilezas cotidianas, como 

por exemplo, através das propagandas, músicas, telenovelas, filmes e noticiários 

que circulam com mais facilidade entre as pessoas pertencentes às diferentes 

camadas socioeconômicas e reproduzem (in)formação que atenda aos interesses de 

grupos restritos da sociedade. Há ainda representações dessa subalternização no 

currículo escolar, através da história do herói nacional, do europeu branco, vestido, 

civilizado, da catequização dos nativos ameríndios, da convivência harmônica entre 

o negro, o índio e o branco na formação do povo brasileiro, do combate ao terror do 

Oriente Médio, que trata como fundamentalistas somente os povos muçulmanos. Ou 

mesmo a subalternização persiste nas relações dentro da escola que reproduzem 

lógicas hierárquicas que não consideram os conhecimentos dos estudantes e fazem 

do processo ensino-aprendizagem caminho de mão única, em que o professor 

ensina e o estudante aprende. 

Minhas vivências na Alcide De Gasperi me impossibilitam de tentar reduzi-los, 

as pessoas e o lugar, às definições que para eles são criados e reproduzidos. 

Comumente, numa sociedade atravessada por tempos difíceis, sobressai a 

banalização da vida, o discurso de ódio em evidência, remetendo aos lugares como 

o Complexo do Alemão o abandono, abandono do poder público, sobretudo. 

Por trabalhar em bairros diferentes da cidade16 (Higienópolis, Praça da 

Bandeira e Alto da Boa Vista), com diferentes classes sociais, identifico com nitidez 

 
16 Desde o ano de 2014 concilio meu trabalho nas seguintes escolas e localidades do Rio de Janeiro: Escola 
Municipal Alcide De Gasperi (Higienópolis), Colégio Estadual Paulo de Frontin (Praça da Bandeira), Colégio 
Santa Marcelina (Alto da Boa Vista). 
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o descaso com a população do Complexo do Alemão, embora nosso estado e 

cidade vivenciem condições de vida complicadas em todo território, é flagrante que 

há áreas com mais dificuldades que outras. É um exercício constante ampliar 

minhas lentes e os olhares como professora e pesquisadora que almejo ser. A 

expansão deste olhar de professora e pesquisadora consiste na busca do ver além 

do que está posto, explorar perspectivas que possivelmente seriam negligenciadas 

pelas adversidades cotidianas, é um olhar mais sensível à compreensão do que é 

ser e estar inserida neste contexto atravessado por diversas particularidades, 

sobretudo, pela violência urbana. 

Para mim – professora de Geografia – o estar e permanecer nessa escola é 

desafiador, mas também carregado de afeto, como já citado anteriormente. Tenho a 

clareza de não romantizar os problemas, as carências e as dificuldades (que são 

muitas) presentes na prática cotidiana como educadora. Ao mesmo tempo em que 

compreendo que não posso falar em nome dos meus pares sobre o que é estar e 

trabalhar na Alcide, falo neste texto de forma singular a partir da minha relação com 

esta escola.   A Alcide representa até o momento meu maior aprendizado 

profissional e pessoal. Quando me refiro à Alcide, considero todos os sujeitos 

estudantes que dela fazem parte, suas famílias, sua vizinhança e seus profissionais. 

Trabalhar neste lugar foi (e é) sofrido, repleto de dúvidas, inquietações. 

Nessa escola, que simplificadamente poderia ser vista como o lugar das 

impossibilidades, um mundo para mim se abriu, em constante movimento, diverso, 

múltiplo, desafiador, curioso, acalentador e solidário. É o meu espaço mais frequente 

de produção de conhecimento, quer seja pelas horas que nele permaneço ou pela 

forma como esses conhecimentos me tocam ou são gerados. Eu e meus 

estudantes, temos a escola Alcide De Gasperi como o lugar onde nossas trajetórias 

se cruzam no cotidiano escolar. Esses cruzamentos e as relações que a partir deles 

são estabelecidas podem ser pensados como redes17 marcadas pelos encontros, 

com as vivências individuais e compartilhadas, com as relações que estabelecemos 

nesse e com esse espaço. Por sua vez, os cruzamentos nas redes podem ser 

 
17 O conceito de redes para a linha de pesquisa dos Estudos do Cotidiano, proposto pela professora e 
pesquisadora Nilda Alves refere-se ao cruzamento de fios, relações, trajetórias entre os sujeitos. As redes 
representam os modos de pensar das pesquisadoras e pesquisadores deste campo da educação, pensar na 
escrita de um texto remete a outros textos e refletir sobre a prática docente implica no diálogo com muitos 
outros sujeitos. As práticas cotidianas são produzidas em redes para esta linha de pesquisa em educação. 
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entendidos como nós, mas não são nós que somente prendem, amarram, seguram, 

mas também que sustentam, ampliam, proporcionam o crescimento fio a fio. 

A partir dessa possibilidade de ampliação da compreensão de uma prática 

cotidiana, filme como material didático nas aulas de Geografia, e em conjunto com 

os estudantes da EMAG, estabeleço relações de estudo e investigação no caminhar 

da professora/pesquisadora em formação.  

 

4.2     O filme e a turma 1806 

A Alcide De Gasperi possui equipamentos que favorecem a realização de 

atividades com filmes na escola. Ainda que a escola não seja dotada de todo 

material e estrutura necessária ao nosso trabalho pedagógico, pois muitas são as 

demandas que temos, em quase todas as onze salas de aula possuímos projetor de 

vídeo 18. Além desse suporte, temos um local, a Sala de Leitura, onde podemos 

realizar um agendamento prévio para exibição de filmes com uma estrutura um 

pouco diferente da sala de aula: iluminação melhor, maior isolamento acústico do 

ambiente externo e diferente disposição dos lugares, sem as mesas e cadeiras em 

fileiras duplas da sala de aula, mas em torno de cinco fileiras horizontais. 

Geralmente, a Sala de Leitura é a nossa primeira opção para a exibição de filmes 

durante as aulas. 

Os estudantes das turmas com as quais trabalho, na maioria das vezes, 

recebem positivamente a informação quando sabem que teremos o cinema nas 

aulas de Geografia. Suas reações são as mais diversas: alguns comemoram a 

mudança de ambiente, da sala de aula para a sala de leitura, outros demonstram 

ansiedade pelo filme que será exibido. Há também aqueles que não demonstram 

com o mesmo entusiasmo e fico sem saber como reagem ao cinema nas nossas 

aulas. 

 
18 Até a execução do trabalho, as salas de aula possuíam o equipamento necessário, porém, em 2018, a escola 
foi assaltada e entre os prejuízos materiais, levaram os equipamentos de data show e notebooks. A reposição 
desse material não foi suficiente para todas as turmas, e agora são três data shows para toda escola, sendo 
necessário fazer um agendamento da atividade para reservar o equipamento com antecedência de uma 
semana.  
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Uma turma em especial que tenho o prazer em acompanhá-la no 8º e 9º ano 

do Ensino Fundamental, a 1806, no ano letivo de 2017, e atualmente, turma 1902, 

me proporcionou uma troca de aprendizados, vivências, afetividade, que motivou 

este estudo. Sempre muito receptivos ao trabalho com os filmes nas aulas de 

Geografia, esta turma participativa, por vezes considerada nos Conselhos de Classe 

como “agitada, porém com bom rendimento”, abraçou uma das propostas de 

trabalho quando aprofundamos nossos conhecimentos sobre as regiões 

subdesenvolvidas do mundo contemporâneo. 

A turma 1806 estudava em 2017 no período da tarde e era composta por 38 

estudantes, sendo 21 meninas e 17 meninos. Geralmente na EMAG são poucos os 

estudantes novos que entram no 8º ou 9º ano, nesta turma, somente um estudante 

era novo na escola vindo do Rio Grande do Norte. Na maioria das vezes, o 

estudante entra no 6º ano e segue pelos anos seguintes. A prática da escola é 

alternar o horário de estudo da turma, se no ano letivo de 2017 a turma estudou à 

tarde, no ano de 2018 a turma estudará pela manhã e foi assim que aconteceu com 

a turma 1806, atual turma 1902 (9º ano em 2018). Quando a turma não apresenta 

graves problemas de relacionamento, indisciplina e desempenho, segundo a 

avaliação dos docentes, esta turma tende a seguir com praticamente a mesma 

formação durante todo o Ensino Fundamental II.  

Para obter informações sobre o perfil social, etário, familiar e econômico da 

turma 1806, é possível recorrer aos documentos da secretária da escola, que por ser 

professora da turma, o acesso é livre. Todos os estudantes da rede municipal do Rio 

de Janeiro, além dos documentos exigidos no ato da matrícula possuem uma Ficha 

Cadastral (anexo 1) a ser preenchida por um funcionário da secretaria segundo 

informações fornecidas pelo responsável do estudante. Os itens a serem 

respondidos são sobre cor/raça, ano de nascimento, bairro onde reside, religião, 

naturalidade, informações sobre os responsáveis como escolaridade, profissão, 

escola de origem, se são beneficiários de programas sociais entre outros. 

Dentre as informações levantadas19 da turma 1806 (anexo 2) temos que a 

maioria nasceu no ano de 2003 (68%), seguido de 18% nascidos em 2004. Somente 

 
19 Algumas informações sobre a turma foram selecionadas e organizadas em tabelas que se encontra em anexo 
(2) para consulta. 
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5 estudantes não possuem idade correspondente ao ano de escolaridade. 

Declaram-se pretos e pardos (68%), residem nos bairros de Inhaúma, Ramos, 

Bonsucesso e Higienópolis localizados na Zona Norte da cidade. Somente 4 

estudantes não são naturais da cidade do Rio de Janeiro, declaram-se evangélicos 

ou católicos, a maior parte mora com a mãe, mas a metade mora com mãe e pai. As 

mães possuem maior escolaridade, principalmente o Ensino Médio, enquanto os 

pais, o Ensino Fundamental. As profissões/ocupações declaradas pelos 

responsáveis são, sobretudo, do setor terciário da economia, no comércio e na 

prestação de serviços, 34% das mães declaram-se “do lar” e não trabalham fora, um 

estudante não tem pai declarado e outro o pai faleceu. Beneficiados pelos 

programas dos governos temos 9 estudantes com o Bolsa Família20 e desses, 3 

possuem também o Cartão Família Carioca 21. 

Minha percepção sobre a convivência na turma pode ser considerada boa, 

não há uma relação de total harmonia, alguns conflitos comuns às salas de aula são 

corriqueiros no seu cotidiano. Algumas “brincadeiras” indesejáveis desencadeiam 

falta de respeito entre os colegas devido às implicâncias e precisam ser mediadas 

pelos professores e funcionários. Poucos realizam as tarefas de casa e durante as 

aulas é preciso cobrar constantemente para que executem a atividade proposta, no 

geral costumam levar o material necessário para a aula como caderno e livro. Há 

uma agitação entre eles e por isso a turma é considerada muito falante tanto em 

horas indevidas como durante a explicação como no momento da participação das 

aulas, geralmente muitos falam, perguntam, comentam, mas de forma desordenada. 

Tendo a avaliar como características comuns à fase em que estão vivendo, a 

adolescência, e, também, ao ano de escolaridade. Não tenho a pretensão de cobrar 

deles uma maturidade que possivelmente virá com o tempo e circunstâncias. Por 

essa característica de serem bastante participativos, optei, dentre as 10 turmas que 

leciono na escola a trabalhar com eles a pesquisa que movimentou este estudo.  

 
 
20 O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal para auxiliar as famílias em 
situação de pobreza e de extrema pobreza. 
 
21 O Cartão Família Carioca é oferecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro às famílias já beneficiadas pelo 
programa Bolsa Família garantindo uma renda mensal complementar. O valor do benefício depende da renda e 
do número de pessoas da família. As famílias que têm menos renda ganham mais. 
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O conteúdo programático do ensino de Geografia para o 8º ano do Ensino 

Fundamental tem como proposta estudar dentre diversos assuntos o grau de 

desenvolvimento dos países com destaque para o mundo subdesenvolvido: a 

América Latina, a África e a Ásia. Dentro dessa temática precisamos compreender 

as características do subdesenvolvimento, sua origem, a atuação dos países 

subdesenvolvidos e desenvolvidos no cenário mundial atual. Devem ser 

apresentadas aos estudantes as relações de poder, políticas, sociais, econômicas, 

históricas e culturais entre os países.   

Para trabalhar o subdesenvolvimento no continente asiático, recorri ao filme 

“Lion: Uma jornada para casa” (2016), seis vezes indicado ao Oscar de 2017 

(melhor filme, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia e trilha 

sonora). Meu primeiro contato com o filme ocorreu de forma despretensiosa, 

recomendado por amigos, assisti sozinha e particularmente me encantei e me 

envolvi com a história, vi nele possibilidades de trabalho na sala de aula.  

O filme é sobre um menino bem pobre na Índia, Saroo (5 anos), que vive com 

sua mãe e irmãos numa aldeia isolada, próxima a uma área de pedreira, de onde 

sua mãe, com muito sacrifício, consegue algumas moedas para garantir a 

sobrevivência da família. Guddu, seu irmão adolescente, sai em busca de um 

trabalho à noite numa cidade distante 70 km de sua província, Saroo insiste em 

acompanhá-lo. O menino adormece num vagão de comboio parado, enquanto 

aguarda seu irmão retornar do trabalho à noite. O trem se movimenta, Saroo não 

consegue descer e vai parar a mais de 1.500km do seu local de partida.  Perdido, 

sozinho, sem dominar o idioma - a Índia é um país com centenas de idiomas e 

dialetos falados -, Saroo sobrevive nas ruas e tenta reencontrar sua família, mas 

sem saber por onde começar. O menino irá parar num abrigo para crianças em 

situação de rua em Calcutá. Passado algum tempo e com tentativas sem sucesso de 

localizar sua família, ele será considerado uma criança desaparecida dentre as 

milhares do seu país. Posteriormente, Saroo será adotado por uma família da 

Austrália, onde crescerá. Já na fase adulta, visitado por algumas lembranças de 

infância na Índia, ele utilizará o Google Earth (programa de mapas em três 

dimensões que permite explorar qualquer região do nosso planeta) para reconstruir 

sua trajetória, sua própria história. Consultando a velocidade do trem em que se 

perdeu na infância e ativando suas recordações, passará meses obcecado, 



54 
 

investigando pela internet um raio de distância possível que lhe permitirá encontrar o 

seu lugar de origem através de pistas que o levarão a retornar à Índia, em busca do 

seu passado e da sua família biológica. 

A partir do contato da turma com o filme (fotos 6 e 7) que era inédito para 

quase todos, exceto para uma estudante que tinha assistido ao longa metragem 

anteriormente, iniciamos um debate sobre as primeiras impressões sobre o filme. 

Durante as falas, recordo-me de algo que saltou aos olhos naquele momento. 

Alguns estudantes da turma 1806 identificaram as questões sociais e econômicas da 

Índia como situações bem distantes da nossa realidade brasileira. Como se lá fosse 

o lugar do subdesenvolvimento e aqui, não. Não foi tão imediato perceber algumas 

semelhanças com nossa realidade; a cultura, sobretudo a religião híndi e 

muçulmana mostrada, menos praticadas no Brasil, e predominantes na Índia, 

também distanciaram aquele povo do povo brasileiro. 

Dentre as possibilidades do filme, esteve o contato de muitos com o programa 

Google Earth a que o Saroo recorre para reconstruir seus passos de menino. 

Experimentamos em sala localizar algumas áreas do Complexo do Alemão que são 

ruas onde eles moram, ou ruas mais famosas pela existência da “boca de fumo” 

(área de compra e venda de drogas). Vimos diferença do Saroo, que tinha facilidade 

em navegar pelo seu país de origem, através do programa de mapeamento. Nossos 

meninos não tiveram a mesma oportunidade ao explorarem o Complexo do Alemão. 

A diferença de altitude dos morros cariocas, a falta de planejamento urbano com a 

ocupação desordenada do solo dificulta o mapeamento dessas áreas, e muitos 

desses lugares precisam ser georreferenciados por profissionais que visitem a 

localidade para enviar dados que alimentem o programa de mapeamento. Em 

função da insegurança do local, esses profissionais não entram nas favelas 

cariocas. Os estudantes retomam o questionamento sobre as características das 

áreas subdesenvolvidas. Por um lado, a pobreza da Índia, por outro, a insegurança 

do Complexo do Alemão.  
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Fotos 6 e 7 – Estudantes da turma 1806 assistindo ao filme “Lion: Uma jornada para casa”. 

 

Após o debate, voltamos à sala de aula com a proposta de trabalharmos em 

grupo (fotos 8 e 9), em torno de 7 integrantes, cada grupo. Os grupos discutiram em 

seus núcleos sobre suas percepções do filme. Aquilo que mais os impactou e 

provocou emoções ganhou destaque, além da perspectiva de como seria possível, a 

partir dessas impressões, construir releituras do filme adaptadas às suas realidades. 

E essas releituras seriam por eles filmadas e editadas em pequenos vídeos 

apresentados à turma posteriormente. Muitos ficaram receosos com a possibilidade 

de serem os atores das suas histórias, da exposição perante os colegas. É comum 

que os adolescentes brinquem uns com os outros, o que motivou apreensão por 

parte de alguns. Mas esclarecendo bem sobre a importância e o respeito com o 

trabalho dos colegas e que todos se encontrariam nas mesmas circunstâncias de 

exposição, a proposta foi aceita. 
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A turma tomou conhecimento do modo como se faz a construção de um 

roteiro para um filme. Não foram passados a eles conhecimentos técnicos com 

grande grau de dificuldade sobre o roteiro em si, mas, de forma simplificada, 

considerando as possibilidades e limitações da professora, que não é conhecedora a 

fundo do “fazer cinema”, mas uma entusiasta. O prazo e os recursos para um 

trabalho escolar, com equipamentos simples como um celular em mãos, e um 

computador básico, que seria utilizado por eles para filmar e editar seus vídeos. Os 

estudantes entenderam que precisavam de uma história, um local para contar essa 

história, personagens, jogo de cenas, diálogos entre as personagens, trilha sonora 

(ou não), e a organização da evolução da trama que seria apresentada. 

             

             

Foto 8 e 9 – Atividade em grupo: percepções sobre o filme e elaboração de roteiros. 
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Após os vídeos por eles produzidos e apresentados para a turma, cada grupo 

foi indagado sobre a experiência que tiveram na elaboração e execução do trabalho. 

As conversas e conjecturas sobre o material produzido foram registradas em 

gravações que, transcritas (anexo 3), passaram a ser o material da pesquisa.  

No próximo capítulo, será apresentada a sequência de ações realizadas a 

partir do filme de forma detalhada, além do detalhamento do material analisado. Em 

seguida, vamos definir o modo como tratamos do material para ser analisado, para 

então efetivamos a análise em si. 
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5 –     O material da pesquisa 

5.1     Entrevistas: as coordenadas de análise 

 Na Geografia, a Cartografia é o campo que trabalha as coordenadas 

geográficas. Nesta ciência, as coordenadas são únicas e fundamentais para 

localização de qualquer ponto na Terra. Em breve palavras, as coordenadas são um 

sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo, ou mapa, verticais e 

horizontais que se cruzam e fornecem a localização exata na superfície terrestre.  

 As coordenadas nos orientam no espaço geográfico, e neste estudo serão as 

coordenadas que nos conduzirão a trabalhar com as análises desta pesquisa. 

Indicando os caminhos que poderemos percorrer neste texto, criando nossos pontos 

de referências, revelando os lugares comuns e ao mesmo tempo, lugares 

individualizados pela forma como os sujeitos se relacionam com eles.  

 Ao propor à turma 1806 o trabalho com o filme “Lion: uma jornada para casa”, 

realizado em diferentes momentos na escola, nas ruas, casas, comércio e praça no 

Complexo do Alemão, a turma dividida em grupos foi convidada a uma entrevista 

semiestruturada com perguntas a respeito das atividades que haviam sido 

desenvolvidas. A entrevista semiestruturada, como explicado no início dessa 

pesquisa, prevê perguntas que o entrevistador, neste caso eu, a professora de 

Geografia, já formulou e que podem ser ampliadas e modificadas, em função do 

andamento da conversa. As perguntas iniciais foram elaboradas a partir das 

observações feitas nas diferentes etapas de trabalho dos grupos. Foram elas:  

• O que chamou a atenção do grupo ao assistir ao filme Lion?  

• Vocês se identificaram com algo do filme que pudesse ser relacionado às 

realidades de cada um?  

• Como foi a experiência de assistir ao filme?  

• Como foi produzir um filme de vocês?  

• Quais foram as maiores dificuldades?  

• Vocês dominavam a técnica para edição de vídeos?  

• Como decidiram os roteiros, as personagens, os cenários?  

• Vocês têm acesso a filmes com frequência?  
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• Quais são os lugares em que vocês têm acesso ou frequentam para assistir 

aos filmes? 

• O que pensam sobre trabalhar com filmes nas aulas de Geografia?  

• O que vocês pensam sobre filmes nas escolas?  

• Os filmes na escola são sempre vinculados às matérias ou eles vão além? 

Considerando o tipo de entrevista e que muitos estudantes foram 

entrevistados, encontramos pontos comuns, perguntas e abordagens semelhantes, 

mas não necessariamente o mesmo roteiro, ou o mesmo resultado. Nessa 

metodologia de entrevistas, como já exposto, as perguntas podem sofrer variações, 

já que as conversas com os sujeitos envolvidos podem encaminhar para outros 

caminhos. E dessa forma ocorreu com os cinco grupos de trabalhos da turma 1806. 

Considerando os pontos comuns das falas, as percepções e as revelações 

encontradas nas transcrições dessas entrevistas (anexo 3), foram definidas duas 

coordenadas de análise: A- Lugares onde os estudantes da turma1806 têm acesso a 

filmes; e B- Experiências de uso dos filmes como material pedagógico na escola. 

Coordenada A: Lugares onde os estudantes da turma 1806 têm acesso a filmes 

Os estudantes da turma 1806 são adolescentes, e como é característico 

dessa geração, estão antenados às redes sociais, com acesso à internet em casa ou 

nos seus aparelhos de celulares. Não foi observado entre os grupos aqueles que 

não tivessem acesso a filmes, porém, este acesso ocorre de formas variadas. Dentre 

elas estão aqueles que assistem aos filmes nos canais da TV aberta ou pela 

internet, conforme relatado por Samuel: 

“Eu devo assistir a uns quatro filmes por semana. Porque eu vejo na 
Globo, no SBT e vejo no computador também”   

 

O depoimento do Samuel vai ao encontro da pesquisa de Duarte (2009), 

dedicada a estudar o cinema na escola. Destaca a autora que nossos estudantes, 

crianças e adolescentes, são grandes espectadores em potencial de filmes pela 

quantidade a que acessam. Os filmes estão presentes nos cotidianos deles, porém, 

as produções são geralmente hollywoodianas, o que revela que eles, os jovens, têm 

acesso a filmes com a mesma origem, semelhantes produções, roteiros e atores. 
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Para a pesquisadora, a escola deve também desenvolver o papel de proporcionar o 

acesso a filmes mais diversificados, que por sua vez, são menos comercializados 

pelos canais de TV aberta, ou mesmo salas de cinemas. 

A prática de assistir a um filme é também um momento de convivência entre 

as pessoas da mesma família relatado pelos estudantes: 

“Acho que praticamente todo domingo eu assisto um filme com a 
minha família.” (Dayvisson) 

“Nós quatro assistimos, eles foram lá pra casa assistir. (...) Minha 
mãe assistiu com a gente e depois ela colocou meus irmãos para 
assistirem com ela.” (Bruno)   

 

Dayvisson e Bruno relatam a participação e presença de pessoas do seu 

núcleo familiar para assistir a um filme, filme assistido em companhia, como um 

instante de lazer, para o Dayvisson, essa prática faz parte da rotina.  

Algumas plataformas e programas foram citados como disponibilizadores dos 

filmes como a Netflix, Megapix, Telecine e TV a cabo. A prática de “baixar um filme” 

da internet é comum entre os estudantes da 1806, muitos revelaram dominarem 

conhecimentos técnicos que possibilitam o acesso aos filmes. Já vivenciei com eles 

circunstâncias, quando diante de um problema técnico que impossibilitasse a 

projeção de um vídeo, alguns estudantes se aproximavam e me orientavam quais 

alternativas seguir para obter o mesmo material.  

Outros lugares que ganharam destaque durante as entrevistas foram três 

cinemas: o Cinema da Nova Brasília, o Cinema do Shopping Nova América e o 

Cinema do Norte Shopping. 

O Complexo do Alemão está localizado próximo a estes dois Shopping 

Centers da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro: o Nova América (com distância 

aproximada de 3,5km) e o Norte Shopping (com aproximadamente 5,5km de 

distância do Complexo do Alemão). Os estudantes disseram frequentar esses 

lugares, uns com mais e outros com menos frequência, conforme observado nas 

falas: 

“Vou ao cinema frequentemente” (Allan) 
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“Vou ao cinema quando tenho companhia” (Bruna) 

“A gente vai ao cinema um pouco no shopping” ( Kaylane) 

“Raramente vou ao cinema, muito pouco. Mais quando é lançamento 
de um filme que a gente quer muito ver” (Renan) 

 

Ir ao cinema no shopping implica alguns condicionantes como basicamente a 

autorização do responsável, o custo do ingresso, o custo do transporte. Ainda que 

haja uma pequena distância entre o Complexo do Alemão e o cinema dos 

shoppings, o gasto desse passeio é superior a R$30,00 e sabemos que o lado 

financeiro é um grande obstáculo à maior presença de público nos cinemas. 

Alguns estudantes reforçam preferência entre uma sala de cinema de um 

shopping ou outro e por diversos motivos, ainda que os filmes em cartaz sejam os 

mesmos. Essa predileção é constatada através dos relatos: 

“Eu prefiro ir ao Norte Shopping.” (Beatriz) 

“O cinema do Nova América é o mesmo do Norte Shopping, e a 
gente prefere o de lá pra passear, é mais longe também” (Grupo) 

 

Diante das colocações deles, estar mais longe de casa é mais prazeroso. Dá 

mais sensação de liberdade. Entre um shopping e outro, o Norte Shopping 

apresenta mais estrutura, quantidade de lojas e serviços e consequentemente, mais 

público. Foi o mais destacado como favorito pelos estudantes. 

Um estudante reforçou que mesmo mais perto de casa, ele prefere o cinema 

do Nova América pelo seguinte motivo: 

“Eu prefiro o Nova América porque lá não tem tanto favelado”. (Allan) 

 

Sua colocação gerou espanto e até revolta imediata no grupo, que considerou 

a fala carregada de preconceito até mesmo com os demais colegas que preferem 

frequentar o outro shopping. Este estudante foi chamado a atenção por ser ele 

também um morador da favela e ter se colocado numa posição de superioridade em 

relação aos seus colegas e demais moradores. Uma tentativa de explicação sobre 
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quem seriam “os favelados” estava na forma como as pessoas se comportam nos 

shoppings, chamando a atenção ou mesmo experimentando roupas nas lojas, que 

não irão comprar. 

 Os shopping centers para estes estudantes são lugares de entretenimento, 

levando em consideração a realidade em que vivem, onde o fogo é cruzado com 

frequência entre os representantes do Estado e da criminalidade. Nesses locais eles 

desfrutam de lazer, e circulam com segurança sem que sejam vistos como possíveis 

alvos. Não foram relatadas atitudes de discriminação nos shoppings para com eles.  

Outro lugar apontado por eles para acesso aos filmes foi o Cinema da Nova 

Brasília. O Cinema da Nova Brasília está localizado dentro do Complexo do Alemão, 

na comunidade Nova Brasília, uma área que atualmente possui uma Praça do 

Conhecimento (centro digital), além de quadra poliesportiva e comércio no entorno. 

Este local recebeu no ano de 2011 a primeira sala de cinema dentro de uma 

comunidade, construída pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o “Cine Carioca Nova 

Brasília” (figura 10). A capacidade dessa sala é para noventa e três espectadores, 

inicialmente eram oferecidas quatro sessões diárias com ingressos a preços 

populares. Os funcionários que trabalham lá são exclusivamente moradores do 

Complexo do Alemão. A programação é de responsabilidade da RioFilme, empresa 

vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. 

Após a sua inauguração, a sala de cinema da Nova Brasília se tornou uma 

das mais frequentadas no Brasil, com destaque para a taxa média de ocupação da 

sala em torno de 85% da sua capacidade. A chegada de uma sala de cinema na 

favela foi recebida com muito entusiasmo pelos moradores. 
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Figura 10: Cine Carioca Nova Brasília – Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/ Acesso em agosto de 

2018. 

 

Em 2018, este mesmo espaço público representou alegria e satisfação para 

sua comunidade, lugar ressignificado para divulgação da cultura, inserção de um 

novo público ao cinema que antes relatava ser mais difícil ter acesso a uma sala de 

projeção. Mesmo próximo ao shopping, era mais caro e trabalhoso para a população 

pela necessidade de transporte, Kombi e ônibus, que deveriam pegar para chegar 

ao cinema fora da favela. Hoje, o Cinema da Nova Brasília vivencia outra realidade 

apontada pelos estudantes entrevistados. Marcado pela falta de manutenção, pelo 

pouco cuidado com o patrimônio público e retorno da violência, um lugar que 

inicialmente era muito frequentado, já não possui o mesmo quantitativo de público. 

Dentre as falas dos estudantes revelando a forma como eles se relacionam com 

este lugar, destacam-se quatro pontos relevantes: 

I- O valor acessível do ingresso que possibilita a presença do público com menor 

poder aquisitivo: 

“Eu vou ao cinema na Nova Brasília. (...) Fui na semana passada, 
custa R$5,00 o ingresso.” (Kaylane) 

“Eu vou ao shopping, mas quando os meus amigos não têm dinheiro, 
eu vou na Nova Brasília mesmo.” (Allan)  

 

II- Os frequentadores e as condições atuais de manutenção deste lugar: 

http://mapadecultura.rj.gov.br/
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“Eu não gosto (do cinema na Nova Brasília), não vou de jeito 
nenhum. O povo faz muita bagunça e aí não dá para prestar 
atenção.” (Joyce) 

“Mas depende da sessão também, e do tipo de filme. Às vezes tem 
muita criança, mas antigamente ele era até mais bem cuidado. Até o 
começo do ano (2017) o cinema da Nova Brasília era direitinho, só 
que agora como não estão cuidando muito, a cadeira está 
descascada.” (Kaylane) 

 

III- As mudanças entre o passado do Cinema da Nova Brasília marcado por grande 

presença de público e atualmente com sessões vazias: 

“Teve uma vez que eu fui e só tinha eu e meu irmão no cinema”. 
(Maria Eduarda) 

 

IV- A insegurança no entorno do cinema, o controle do tráfico na região e a 

possibilidade de conflitos entre os traficantes e a polícia: 

“Minha mãe mal deixa eu sair de casa porque é perigoso, o máximo 
que eu vou é à padaria, principalmente como está. Ali na pracinha da 
Nova Brasília tá perigoso. Prefiro pagar mais caro e ir ao shopping do 
que pagar barato e não voltar, ou parar no hospital com uma bala na 
cabeça.” (Bruno) 

 

É também neste lugar, no Cinema da Nova Brasília, que os estudantes 

experimentam o mundo, deixando de ser somente o espaço vivido, para uma 

construção socioespacial. Nele são apresentadas experiências, percepções do antes 

e do agora, da forma como o poder público e o poder paralelo se apropriam dele, as 

disputas e relações de poder, do uso e do seu entorno. É através não somente 

dessa localidade que os estudantes retratam em suas falas relações socioespaciais, 

relações entre a população e este espaço. Através das entrevistas foi possível 

identificar (re) leituras sobre os lugares onde vivem. Para tanto, essa coordenada de 

análise revelada no fazer da pesquisa apresentou-se como importante para 

compreensão dos objetivos propostos inicialmente para este trabalho.   
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Coordenada B: Experiências de uso dos filmes como material pedagógico na 

escola 

 Uma característica comum às entrevistas foram os relatos das experiências 

que estes estudantes possuem com os filmes na escola. Não exclusivamente nas 

aulas de Geografia como também em outras matérias e com outros professores. 

Entrevistá-los foi muito importante para conhecer através das suas falas como eles 

vivenciam a prática do uso dos filmes como material didático. 

 Nas aulas de Geografia, especificamente, não é habitual que a turma participe 

do planejamento, é mais frequente a apresentação de uma proposta de trabalho do 

que a construção de um trabalho coletivo entre a professora e os estudantes. Deste 

modo, muitas vezes foi comum chegar com uma atividade vinculada a um filme e 

eles desenvolverem a proposta. Faltam também espaços/momentos em que o 

estudante, sujeito principal nesse processo de ensino-aprendizagem, tenha voz (e 

vez) para expressar como se sentem diante de uma prática pedagógica imposta a 

ele. 

 Quando questionados sobre o que pensam a respeito do uso de filmes na 

escola, sem especificar sobre as formas de uso, mas apresentando a pergunta com 

caráter amplo e mais aberto a possibilidades de resposta, destaco: 

“Eu acho que por um lado é bom para ajudar, porque pode ser até 
outra matéria que a gente pode aprender. E também pra gente 
pensar mais coisas, tipo esse trabalho que a senhora está passando. 
A senhora passa e passa outra coisa junto sobre a Índia, aí a gente 
acaba refletindo mais sobre o filme e pensando mais.” (Kaylane) 

“A gente se distrai mais, mas mesmo assim reflete mais. Sempre 
ajuda.” (Joyce) 

  

Por esses dois relatos, Kaylane e Joyce afirmam que o filme contribuiu para 

maior reflexão sobre a imagem/mensagem apresentada pelo filme. Kaylane destaca 

o filme vinculado a uma atividade, não somente ao instante de assisti-lo, mas o 

desdobramento do filme com uma etapa seguinte ou anterior associado à aula. 

Joyce percebe no filme na escola uma forma mais lúdica, menos formal, de 

ampliação da capacidade de reflexão sobre um determinado tema. 
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 Para o Luiz, o filme na escola possibilita um acesso mais democrático, é uma 

forma de garantir que todos assistam, como se lê abaixo. 

“Nem sempre é fácil, porque às vezes falta luz em casa, ou a pessoa 
não tem condições de assistir a um filme. E aqui na escola, todos 
acabam assistindo.”  

  

Tratando dos filmes exibidos na escola, nem sempre o filme agrada a todos, 

“uns são mais chatos e outros legais”, segundo comentários. Uns preferem drama e 

outros, comédias. Yasmin destaca que o filme deve representar algo, transmitir uma 

mensagem e prefere filmes que sejam mais voltados para o público adolescente. 

Houve relatos de uma experiência com um filme em que alguns dos estudantes não 

conseguiram compreender o objetivo daquele filme na aula. Neste caso, foi 

importante perceber que alguns estudantes esperam que haja uma explicação, um 

debate ao final de um filme, ou algumas intervenções ao longo da exibição que 

possibilitem a eles maior entendimento da escolha e proposta do filme ou que será 

apresentado ou que está sendo exibido. 

Professores comprometidos com a qualidade da educação desejam, de um 

modo geral, que os estudantes sejam cada vez mais autônomos no processo de 

ensino-aprendizagem. Penso que isso implique possibilitar que antes, durante e 

depois da exibição de um filme, o estudante seja capaz de interpretar a mensagem 

do filme. Nesta situação, muitas vezes, o professor tende a não realizar 

interferências na prática de assistir a um filme. Porém, o amadurecimento intelectual 

dos estudantes ocorre em diferentes tempos. Para alguns deles, a figura do 

professor como mediador, como quem faz a ponte entre o filme e a turma é 

fundamental. Na entrevista de um grupo foi destacada a relevância da mediação dos 

professores no trabalho com filmes. Ou seja, não é suficiente projetar filmes. 

Renan ressalta que a maioria dos filmes na escola é educativo. Para Antônio 

é bom ter filme na escola, pois o filme pode apresentar o que acontece na vida real. 

Chegamos a um ponto desta análise que caminha para a Educação Geográfica 

proposta inicialmente pela pesquisa. Trazendo à tona, a partir das vozes dos 

estudantes, a importância do uso de filmes alinhados às realidades dos estudantes, 

filmes trabalhando com o cotidiano, filmes aproximando o conteúdo formal dos 
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currículos escolares da vida dos estudantes, filmes contribuindo para a capacidade 

de ampliar nossa visão de mundo. 

Filmes como material pedagógico da Educação Geográfica envolvem um 

trabalho que demanda planejamento, é preciso conhecer os objetivos que se 

pretende alcançar com a exibição de filmes. Nossos estudantes dão muitos sinais, 

através principalmente da manifestação do desinteresse, de que estão cansados 

das metodologias mais tradicionais. Para Bruno, “(...) na maioria das vezes é tudo 

em livro. No filme é muito mais explicado.” Nossos estudantes pertencem a outro 

momento da história, são nascidos no século XXI, suas demandas são outras, 

diariamente são estimulados por imagens que circulam nas mídias expostas no 

cotidiano. As imagens estão por todos os lados, nas propagandas pelas ruas, nos 

celulares, na televisão, nas embalagens e demonstram a importância do contato 

visual do período que vivemos. O acesso à informação mudou e foi ampliado, a 

internet está presente no cotidiano desses estudantes e a escola se vê diante do 

desafio de repensar suas metodologias, e de aproximar os currículos escolares ao 

interesse dos estudantes. Há um distanciamento dos currículos e das práticas 

docentes em relação ao presente. Isso se exibe no desinteresse dos estudantes no 

universo escolar.  

Diante deste cenário, os filmes nas escolas se apresentam como 

possibilitadores para o desenvolvimento de diferentes metodologias que sejam mais 

atraentes e despertem a curiosidade dos estudantes no processo de ensino-

aprendizagem para que a construção do conhecimento ocorra de forma mais 

prazerosa para os estudantes e também professores, mediadores neste processo. 

Aproximar os conteúdos de Geografia das realidades dos estudantes da 

turma 1806 foi também uma das preocupações ao trabalhar o filme “Lion: uma 

jornada para casa”.  Alguns relatos reforçam que o filme exibido durante uma aula 

vai além dos conteúdos de uma disciplina, ele pode dialogar com outras áreas de 

conhecimento, ou mesmo com questões subjetivas como valores dos sujeitos, como 

a Jeane destaca: “às vezes os filmes falam de amizade, de família, retratam a 

infância”. Samuel declara sobre as aproximações do filme com os conteúdos formais 

para o 8º ano no trecho a seguir: 
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“ O filme vai além. Lá no morro a gente também vive um filme, como 
esse que passa na Índia, só que com uma realidade diferente . No 
filme você não vai ver só o clima de lá, a paisagem, vai também ver 
uma história, porque todo filme tem uma história. Como também ver 
que uma vaca é um deus lá, enquanto aqui a gente come.”   

 

Estudar a Índia é uma das propostas do planejamento curricular para o 8º 

ano, ouvir do estudante que ele assistiu a um filme e conseguiu identificar os 

elementos naturais e culturais deste país e ainda estabeleceu relações com o nosso 

país significa no meu entendimento fazer bom uso do filme como material 

pedagógico.  

Assim como na história do filme Lion, em que um menino esteve perdido do 

seu irmão mais velho, os entrevistados recorreram a suas lembranças de quando, 

por exemplo, um estudante se viu perdido numa multidão, ou da sua relação com 

um irmão mais novo ou mais velho, ou mesmo dos meninos no morro que eles 

encontram diariamente pelos caminhos e que estão perdidos, mas não no sentido 

literal, porém perdidos por se encontrarem na “vida do tráfico”.  

A aproximação do filme com a realidade nos faz dialogar com a proposta 

inovadora da geografia escolar (CALLAI, 1999 e 2013), que busca trazer para a sala 

de aula assuntos mais próximos dos cotidianos dos estudantes. E, no momento que 

isso não se faz possível de forma direta, busco nesta pesquisa, aproximar o 

conteúdo trabalhado em aula através da proposta onde os estudantes em grupos 

ficaram responsáveis por fazerem seus vídeos a partir da releitura do filme “Lion: 

uma jornada para casa”, de forma que coletivamente eles apresentassem à turma 

diferentes modos de ver e relacionar o filme aos seus cotidianos e aos lugares e 

espaços onde vivem.  

 

5.2     Produção de vídeos: as experiências dos estudantes 

 A análise realizada nesta seção se faz com base nos trabalhos realizados 

pelos grupos, os produtos apresentados para a turma, ou seja, os vídeos produzidos 

por eles e seus relatos sobre a experiência em executar essa tarefa da releitura do 

filme Lion. 
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 A forma como assistimos a um filme é muito particular, podendo sofrer 

alterações não somente entre quem assiste, como também quando assistido em 

tempos-espaços diferentes. Ou seja, se hoje assisto a um filme que conheci há 

quinze anos na escola, meu olhar sobre ele poderá ter mudado, pois não me 

considero a mesma pessoa do passado. Nossa forma de assistir a um filme está 

condicionada por aquilo que nos constitui, nossas vivências e leituras de mundo. Por 

este motivo, é importante reforçar que um mesmo filme possibilitou a uma turma 

diferentes releituras, filmes trazem mensagens, mas cada espectador a recebe e 

compreende de um jeito específico. Acredito que um primeiro desafio para os grupos 

de trabalho da turma tenha sido alcançar um consenso sobre uma possível releitura 

do filme Lion para que por eles fosse produzida. Com base nessas premissas, 

convido o(a) leitor(a) a conhecer os resumos dos vídeos produzidos pelos 

estudantes com algumas observações a respeito deles: 

Vídeo 1: 

 O vídeo mostra uma menina perdida pelas ruas, ela corre de um lado para o 

outro como quem busca por alguém até que desiste e se senta na calçada de uma 

casa. Uma mulher passa e pergunta se está tudo bem, a menina não interage e 

permanece de cabeça baixa, claramente triste e cansada. Anos depois, a menina, 

então uma jovem, percorre o mesmo caminho e vai relembrando dos seus pontos de 

referência e daquele lugar como pertencente ao seu passado, entra na mesma rua 

em que esteve anos atrás e se senta no mesmo lugar da sua infância. Duas 

mulheres passam, perguntam se ela está bem, e a jovem, mergulhada nas suas 

lembranças, não responde e reflete sobre a sua presença naquele lugar. 

O grupo decidiu explorar as ruas do Complexo do Alemão, e como me 

informou em entrevista, teve a preocupação de fazer a gravação com menos 

interferência externa possível. As ruas estão vazias, característica incomum de 

lugares populosos como o Complexo do Alemão. As integrantes do grupo decidiram 

pela releitura do filme com o que trabalhamos em sala sobre os nossos pontos de 

referências dos lugares e o lugar como espaço vivido.  

O grupo relatou a dificuldade com o domínio da técnica para edição do vídeo. 

As integrantes do grupo, preocupadas em apresentar um vídeo editado, contaram 
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com a colaboração de outro colega de sala para produzir o vídeo que seria exibido 

para a turma de acordo com o relato da Joyce: 

“A gente pediu ajuda pro Allan. (...) A gente ficou na internet até 4h 
da manhã com ele, a gente escolheu tudo, ele fazia e ia mostrando 
pra gente”.  

 

Além da colaboração do Allan, durante a filmagem do vídeo, o grupo 

comentou sobre a participação de uma vizinha empenhada em manter a rua 

exclusiva para a gravação, conforme afirma Kaylane,  

“Tem uma rua que a gente fez que tem até um mercadinho, aí uma 
moça ficava ajudando a gente falando pra passar rápido que a gente 
estava querendo gravar.” 

 

A falta de conhecimentos técnicos, solucionada pela participação do amigo de 

turma, o desafio em manter a rua deserta para as filmagens, garantido pela vizinha e 

pelo empenho do grupo, que confessou ter perdido muito tempo, devido à circulação 

dos carros, não foram os únicos obstáculos para o desenvolvimento do trabalho. As 

meninas pertencentes ao grupo relataram outras dificuldades para atender aos 

objetivos por elas planejados.  

Outro obstáculo que interferiu na proposta original do vídeo que teria mais 

cenas, porém, diante das circunstâncias dentro do Complexo do Alemão que 

implicam inclusive o domínio de territórios pelo tráfico, o trabalho não teve o formato 

esperado. Kaylane ressalta que a proximidade do local onde seria gravada uma das 

cenas de uma boca de fumo (local de venda de drogas) inviabilizou a continuidade 

do trabalho. 

“Quando a gente estava subindo, tentando gravar outro ponto de 
referência, em frente à casa da Rayssa tem uma boca de fumo, aí a 
gente foi filmar por ali, a gente não ia pegar a boca (de fumo), era ali 
perto, só mais um ponto de referência. Aí a moça chegou a chamou 
a gente que não podia gravar ali, caso os meninos (traficantes) 
reclamassem, ia ficar ruim pra gente. Aí, a gente perguntou ao 
menino se a gente podia gravar e ele falou ‘lá pra baixo, por aqui, 
não’. Acabou que a gente não gravou nesse ponto, a gente não fez a 
cena com a mãe dela que seria o reencontro”. 
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Diante dessa fala, como em outros instantes dessas entrevistas, me senti 

incomodada, pois mesmo como estudante da escola pública, e hoje professora, 

pensar que a realização de um trabalho escolar não depende exclusivamente dos 

envolvidos na proposta é preocupante, absurdo e desolador. Nossos estudantes do 

Complexo do Alemão estão condicionados a regras internas dentro da sua 

comunidade, regras que ditam sobre os lugares permitidos e os lugares proibidos 

para circulação, ou até a gravação de um vídeo escolar. As estudantes comentam 

sobre essas “regras” com relativa naturalidade, e acredito que se deva ao fato de já 

estarem entranhadas no seu cotidiano, elas nasceram naqueles lugares com essas 

condições já impostas. Parece comum consultar alguém, e neste caso os meninos 

do tráfico, se podemos ou não gravar em determinada área dentro do bairro que 

moramos. O direito delas de ir e vir no lugar onde vivem é cerceado, como tantos 

outros direitos que retiram dos moradores das favelas cariocas. 

Vídeo 2: 

 O grupo decidiu por representar a história do Saroo sendo ele um morador do 

Complexo do Alemão. Saroo tenta reencontrar a casa onde viveu a infância com a 

sua família. Ele é ajudado por outro morador mais velho e mais dois policiais. O 

Saroo está buscando por sua mãe e os policiais, por bandidos. Quando encontram a 

casa de sua família, Saroo, acompanhado pelos policiais, se depara com bandidos 

em frente a sua casa. O morador então revela a Saroo que quem vive na casa não é 

mais a sua mãe, mas os bandidos e começa uma perseguição entre os policiais e os 

bandidos. 

 As cenas deste vídeo foram gravadas numa casa em construção na 

vizinhança e num quintal. O grupo, quando questionado sobre o roteiro, informou 

que dentro da favela, algumas casas são abandonadas pelos moradores, obrigados 

ou não, as pessoas deixam suas casas e posteriormente essas são ocupadas pelos 

bandidos. 

 O grupo elaborou armas com material reciclado para os personagens 

bandidos e policiais. Os meninos revelaram dificuldades para reunir o grupo e por 

isso fizeram duas versões do vídeo. Uma delas, segundo eles, por segurança, com 

menos integrantes participando, e a segunda versão, a que foi exibida para a turma, 

com todos participando. Os meninos consideraram a proposta do trabalho com o 
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filme interessante, pois é uma alternativa ao tradicional, as metodologias 

tradicionais. Para eles, integrantes do grupo, trabalhar com produção de vídeo dá 

muito trabalho, por isso é necessário que a proposta seja desenvolvida com mais 

tempo para a execução da tarefa, embora muitas vezes os trabalhos fiquem para 

última hora; ter mais prazo poderia ajudá-los.  

Vídeo 3: 

 Neste vídeo o grupo optou por recontar o momento que o Saroo, personagem 

principal do filme Lion, decide ir atrás da sua história. Essa decisão implicará um 

conflito com a sua família adotiva que a princípio não entende os motivos que o 

levam a essa busca. Saroo, decidido, resolve ir em busca do seu passado. O vídeo 

apresenta a cena de uma criança se balançando na rede que representa Saroo 

visitando suas memórias quando mais novo. Saroo chega até o seu lugar de origem 

e pergunta a jovens que estão na rua jogando bola se eles conhecem a mãe dele. 

Um dos jovens resolve levá-lo até sua família onde acontece o reencontro 

emocionante com a sua mãe e, logo em seguida, o jovem Saroo descobre que seu 

irmão Goddu não está mais vivo. 

 O vídeo foi gravado na cozinha da casa de um dos estudantes. Também 

filmaram na varanda, na rua e no quintal, vários ambientes foram explorados. O 

grupo apresentou uma preocupação com a técnica para edição de vídeos, pois 

mescla cenas, utiliza trilha sonora e após o trabalho relacionado ao filme, o grupo 

decidiu acrescentar os erros de gravação. Essa parte parece ser a que eles mais se 

divertem durante a exibição para a turma ou mesmo durante a gravação do vídeo. 

 Para o grupo, um ponto marcante na realização do trabalho foi a decisão 

coletiva do que fariam. Disseram eles que tudo era submetido à discussão e 

aprovação do grupo. Um integrante chegou a sugerir que, se os demais colegas da 

turma concordassem, que este trabalho com produção de vídeos poderia ser 

desenvolvido no ano letivo seguinte, pois a experiência foi positiva. 

Vídeos 4 e 5: 

 O grupo apresentou duas propostas de vídeos, a primeira dando destaque 

aos valores de amizade/irmandade que o grupo ressaltou ao assistir ao filme Lion. 

Neste vídeo, as meninas fizeram uma releitura de Lion adaptado à realidade no 
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Brasil. Ao invés da história ser representada por meninos como foi na original, Saroo 

e Goddu, as meninas criaram as personagens Sara e Gabi. 

 Sara e Gabi são meninas que vivem nas ruas do Rio de Janeiro, sem famílias, 

uma se considera irmã da outra. As cenas foram gravadas na pracinha, as meninas 

tiveram a preocupação em apresentar um figurino mais adequado de quem vive 

pelas ruas, além da preocupação com o cenário onde colocaram papelão para 

representar o local onde Sara e Gabi viviam. 

Sara se perde da Gabi e vai parar num orfanato. Posteriormente ela será 

adotada por uma família. Ao crescer, a mãe adotiva de Sara, a Carolyne, sairá com 

a filha em busca de um emprego. Como um agrado, a mãe deixará com a filha balas 

que a distraiam enquanto sua mãe retorna dessa busca por um trabalho. Essa bala, 

porém, é a favorita dela e da Gabi. Sara então ficará pensando na “irmã de rua”, na 

saudade e no que teria acontecido a ela durante esses anos de separação entre 

elas e sem notícias. 

 O vídeo não traz um final feliz com um reencontro entre as meninas Sara e 

Gabi. Segundo o grupo, o foco do vídeo era mostrar como as lembranças fazem 

parte de nós. Para o grupo, as lembranças podem ser boas ou ruins, podem conter 

imagens, cheiro, lembrar uma música. A decisão do grupo foi de trabalhar com 

questões mais subjetivas, tais como a amizade, irmandade e as lembranças. 

 A proposta do grupo foi repensada e as meninas, inseguras se haviam feito 

um bom trabalho, decidiram gravar outro vídeo. Neste segundo, elas resolveram dar 

o título de “O Sumiço de Manuel”, agora, com a participação de duas outras crianças 

menores da família de alguma das integrantes do grupo, uma menina e um menino. 

As cenas foram gravadas em diferentes lugares, na pracinha da Nova Brasília, pelas 

ruas, dentro de supermercado e na feira do bairro. 

 A história retrata a busca de uma mãe que por alguns instantes teve seu filho, 

o Manuel, raptado por uma desconhecida. Essa mulher estranha passará por 

diversos lugares segurando a mão do Manuel, que por ser pequeno ainda, não 

reage e também não parece entender a gravidade da situação. A mãe do Manuel se 

junta aos seus vizinhos e amigos e sai pelas ruas à procura do filho. Quando o filho 

é encontrado, a raptora foge e acontece o reencontro entre Manuel e sua mãe. 
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 O grupo, além de realizar duas produções bem diferentes, preocupou-se em 

oferecer vídeos editados, com trilha sonora e explorando diversos lugares dentro do 

Complexo do Alemão. Parte do grupo disse ter tido vergonha no início e a maioria 

das meninas se mostrou à vontade com a filmagem. Focadas em representar o 

roteiro por elas pensado, gritavam pelas ruas à procura do “Manuel”.  

Quando questionadas pelos motivos que as levaram a produzir dois vídeos, 

alegaram que perceberam que poderiam desenvolver mais, atribuindo mais 

dedicação para a realização do trabalho.  E, questionadas sobre o roteiro do 

segundo vídeo, disseram já ter ouvido histórias de alguém próximo, ou mesmo na 

televisão, sobre sequestro de crianças.  

Ainda que o grupo destaque que são vídeos diferentes, e são, consigo 

estabelecer uma relação entre eles, e ela passa pela preocupação com a infância. 

No primeiro, meninas que vivem nas ruas, sozinhas, com sua infância roubada pelo 

abandono, e no segundo, a tentativa de sequestro de um menino, retirado da sua 

família involuntariamente, exposto ao que poderia vir no futuro, caso não fosse 

resgatado e reencontrado.  

Foi realizada a exibição dos dois vídeos para a turma. É comum nos 

sentirmos inseguros para a realização de um trabalho, principalmente quando 

desenvolvemos um trabalho inédito. Os demais colegas da turma não se 

incomodaram com a exibição dos dois vídeos, isso não gerou polêmica e foi bem 

aceito por todos. As meninas disseram que, quando foi divulgada a proposta de 

trabalho, elas ficaram com vergonha, porém, realizá-la foi divertido e, com o tempo, 

a timidez foi passando e elas se sentiram mais à vontade para fazer o trabalho.  

Vídeo 6: 

 O vídeo desse grupo foi gravado pelas ruas e numa mercearia no Complexo 

do Alemão. Ele começa com dois meninos caminhando até essa mercearia. O 

diálogo é curto, um dos meninos pergunta quanto custa um biscoito, o funcionário da 

mercearia responde e o menino confere suas moedas e vê que o valor que tem é 

insuficiente para comprar o biscoito desejado. Com semblante triste, o menino, 

acompanhado do seu irmão mais velho, deixa a mercearia sem levar nada. 
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 O vídeo deste grupo apresentou mais tempo de erros de gravação, making-of, 

do que o desenvolvimento do trabalho em si. Ressalto que os “erros de gravação” 

são cenas que o grupo selecionou para inserir no material a ser exibido, com um tom 

mais descontraído para apresentação do trabalho. A decisão dos integrantes foi de 

focar no passo a passo da produção do vídeo. O grupo tentou fazer uma adaptação 

de uma das cenas do filme Lion, quando Goddu e Saroo estiveram ainda crianças 

no comércio da sua localidade e, numa das barracas, eles perguntam o preço de 

uma comida típica que eles não têm dinheiro suficiente para comprar.  

 Num desses momentos de making-of que o grupo resolveu acrescentar ao 

vídeo, é possível ouvir o barulho de um tiro e um dos meninos comenta: “Tá 

vendo?!Olha como está a comunidade?! Assim fica difícil fazer o trabalho.” Aquele 

instante registrado não foi combinado, era cedo, percebe-se pela iluminação do dia, 

era um final de semana, e o som de tiro corriqueiro dentro do Complexo do Alemão 

não era um efeito sonoro para o vídeo, era real. Esse questionamento sobre realizar 

o trabalho diante dessa circunstância é pertinente. Como ocupar os espaços 

públicos no bairro em que moramos reunidos em grupo diante da previsibilidade da 

insegurança dentro do Complexo do Alemão? Para preservar a segurança do grupo, 

os meninos não continuaram na gravação do vídeo.  

O grupo que produziu o Vídeo 6 alegou que o dia marcado para realização da 

filmagem não era um dia de tranquilidade no Complexo do Alemão e isso dificultou a 

gravação do vídeo. Além disso, um dos integrantes, que inclusive havia pensado 

num roteiro para o vídeo mais elaborado e longo, teve um imprevisto familiar e não 

compareceu à reunião do grupo. Este estudante estava de posse das páginas do 

roteiro elaborado pelo grupo em sala anteriormente. Diante das circunstâncias, o 

grupo optou pela improvisação de uma cena mais prática e rápida, porque julgou 

que seria melhor garantir algum material para apresentar à turma e à professora 

dentro do prazo estipulado. O grupo relatou possuir conhecimentos técnicos para 

edição de vídeos, pois acrescentou cenas não sequenciais, montagens, legenda e 

trilha sonora ao vídeo exibido em sala. 
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5.3 – Os limites e as potencialidades na produção dos vídeos  

Ao propor uma atividade com gravação de vídeos fora do ambiente escolar, 

pelos lugares que os estudantes circulam em seus cotidianos pode parecer algo 

simples. Mas não é. Especialmente quando são esses lugares dentro do Complexo 

do Alemão. Os estudantes quando falam da vida fora da escola, relatam sobre 

lugares de lazer, de socialização, mas esses lugares dentro do Complexo, convivem 

com a violência, com a insegurança e com o risco de gravar um vídeo com pessoas 

ou práticas que não podem ser divulgadas. Desde cedo, esses estudantes 

aprendem sobre códigos e condutas aceitáveis ou não nos lugares que vivem.  

Ser professora dentro dessa região do Complexo do Alemão requer uma 

sensibilidade e tolerância em relação às possíveis ausências dos estudantes para 

uma atividade avaliativa ou a uma dificuldade para executar uma tarefa que exija 

desse estudante condições externas para a realização, como a gravação de um 

vídeo pelas ruas do bairro.  

Trabalho semelhante a este, com produção de vídeos, eu realizo em outra 

escola, com outros estudantes do mesmo ano de escolaridade. Porém, as grades do 

grande condomínio de classe média alta em suas residências, toda infraestrutura e 

segurança privada, garantem a esses outros estudantes a tranquilidade para 

execução de uma tarefa como essa, a produção de um vídeo em grupo. São 

realidades completamente diferentes, e estas realidades atravessam a mesma 

professora que convive nesses espaços distintos. 

 De um modo geral, os trabalhos apresentados possuem características 

comuns, os grupos relataram que este foi a primeira vez que eles foram 

responsáveis pela elaboração de um roteiro e produção de vídeos com base num 

filme que assistiram. A experiência revelou-se positiva, não somente pelos 

resultados apresentados, mas pelo processo de construção deste trabalho. A 

iniciativa de trabalhar com o filme buscando metodologias menos tradicionais, e 

alinhadas ao momento de desenvolvimento tecnológico que vivemos, revela um 

repensar constante das nossas práticas pedagógicas para atribuir ao estudante o 

protagonismo no processo de ensino-aprendizagem.  
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   O trabalho teve como foco estabelecer um diálogo entre as realidades dos 

estudantes, sobretudo dentro do Complexo do Alemão, com os conteúdos 

curriculares do ensino de Geografia. Essa é a perspectiva da Educação Geográfica 

ao compreender que a escola deva estar mais próxima do cotidiano dos estudantes, 

almejando a construção do conhecimento de forma mais prazerosa e ampliando a 

compreensão de mundo dos envolvidos neste processo. 

 Trabalhar com a realidade dos estudantes, ouvi-los através das entrevistas e 

vê-los a partir do que produziram exigiu um esforço entre distanciar e por vezes 

aproximar o olhar da professora-pesquisadora. Por vezes, precisei me afastar do 

material para ver além, além de quem vivenciou as etapas do trabalho para fazer 

uma análise mais ampla da pesquisa, um olhar sobre o material e em outros 

momentos foi preciso resgatar as lembranças das falas, revisitar as anotações sobre 

as etapas do trabalho e os registros fotográficos com um olhar específico de só 

quem vivenciou pode ter, para que fosse realizado um olhar com o material. Sem 

dúvida o maior desafio na construção deste estudo foi liberar o pensamento das 

familiaridades e desnaturalizar o olhar sobre o já visto, este também é um dos 

desafios da pesquisa em educação. 
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Considerações finais provisórias 

  

A Geografia é uma ciência que me encanta, ela nos conduz a olhares e 

reflexões críticas sobre as nossas realidades. O olhar geográfico é potencializador, 

ele relaciona os elementos naturais, sociais, políticos e econômicos ampliando 

nossa leitura de mundo. Esta ciência oferece diálogo com diversas áreas de saber, 

disciplinas escolares e também com as artes. Especialmente o diálogo entre filme e 

o ensino da Geografia escolar me convidou ao movimento constante de (re)pensar 

as práticas pedagógicas. 

 A escola e seu cotidiano, lócus para as reflexões sobre as práticas 

pedagógicas e sobre o papel e a responsabilidade que desempenhamos enquanto 

professores, se consolida como ambiente dinamizador de inúmeros 

questionamentos. Particularmente no ensino de Geografia, questiono sobre como 

aproximar os conteúdos curriculares às realidades dos estudantes. Qual é a origem 

dessa preocupação que a aprendizagem dos estudantes seja significativa para a 

presença desses jovens no mundo que vivem? 

 Almejando respostas para tais questionamentos iniciei esta pesquisa que se 

desdobrou em outras indagações. Começo a partir da observação de uma prática 

pedagógica recorrente nas aulas de Geografia com o uso de filmes como material 

didático. A partir dos elementos escola, cotidiano, ensino de Geografia e prática 

pedagógica com filme, dediquei-me a pesquisar autores que estabelecessem pontes 

entre as perguntas que me inquietavam. 

 Após o levantamento bibliográfico compreendo que o ensino de Geografia a 

que me aproximo é o da Educação Geográfica. Essa perspectiva entende que o 

papel da Geografia escolar é o do diálogo entre as realidades dos estudantes e os 

conteúdos trabalhados nas salas de aula. É através dessa perspectiva que as 

aprendizagens se tornam significativas e poderão provocar transformações na vida 

dos estudantes. 

 Pensando em aprofundar e conhecer mais sobre a realidade dos estudantes, 

dialoguei com a linha de pesquisa com educação do Cotidiano Escolar da Educação 

Popular, linha a que já pertenci em outros tempos quando iniciei meus estudos no 
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Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF. Foi a partir das leituras e dos 

modos de ver e viver nas escolas com o cotidiano que compreendo os estudantes 

da Alcide De Gasperi como produtores de conhecimento. Dessa base veio o 

interesse em pesquisar com eles, com aqueles que me relaciono semanalmente. 

 Continuando o desenvolvimento desse estudo, caminho para as metodologias 

que o viabilize. A pesquisa apresentará um caráter qualitativo, onde o conhecimento 

está associado aos sujeitos e suas realidades, considerando um contexto e suas 

múltiplas dimensões. Como partir de um contexto compartilhado pelos estudantes 

para as múltiplas relações cotidianas? Procurando modos que deem conta dessa 

reflexão e de outras possíveis que poderão vir, recorri ao trabalho com filmes nas 

aulas de Geografia. 

 O filme retrata um contexto e possibilita que os espectadores tenham diversas 

mensagens a partir do que foi assistido. A(s) mensagem(ns) que assimilamos de um 

filme estão interligadas ao modo como o assistimos. A leitura que fazemos do filme 

se relaciona as leituras que fazemos do mundo baseadas no que nos constitui 

culturalmente. 

 Os estudantes da Alcide De Gasperi trazem cotidianamente questões 

relevantes sobre os lugares que moram e estudam, o trabalho com o filme “Lion: 

uma jornada para casa” foi mais um meio que eles fizeram uso para compartilhar 

suas experiências e leituras de mundo. 

 Após assistirmos ao filme Lion, trilhamos caminhos para compreender a 

repercussão do trabalho com filmes na sala de aula. Por meio da escuta, ouvindo os 

estudantes outros questionamentos nortearam a pesquisa para entender o que a 

atividade de assistir ao filme Lion provocou neles considerando a realidade da Índia 

e suas próprias realidades. 

 No momento seguinte, os estudantes foram convidados a produzirem (re) 

leituras do filme Lion dialogando com suas realidades produzindo seus próprios 

vídeos. Estes vídeos indicaram possibilidades para analisar o que eles fazem com o 

que veem em termos de conhecimentos e sentimentos e os sentidos que 

manifestam em suas produções. 
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 A turma 1806 que desenvolveu a proposta de trabalho participou de entrevista 

semiestruturada. Essa forma de entrevistar partiu de perguntas elaboradas 

previamente que atendessem aos objetivos iniciais, porém não limitando o 

entrevistador e os entrevistados que puderam ir além do proposto inicialmente, 

apresentando outros elementos importantes para o desenvolvimento da pesquisa. 

 As entrevistas foras transcritas (anexo 3) e trechos delas analisadas. 

Revelaram-se significativo material para aproximar a Geografia à realidade dos 

estudantes com base nas suas experiências relatadas nos lugares onde moram, 

estudam e frequentam. Nas entrevistas os estudantes conversaram sobre as 

apropriações que fizeram da atividade com o filme Lion e sobre o material que 

produziram para representar as releituras da realidade do filme com as suas. 

 Este estudo possibilitou a reflexão sobre a prática docente na escola e 

aproximou-me da realidade dos estudantes com os quais trabalho. A partir desse 

mergulho sobre as experiências deles e do parar para ouvi-los foi possível a 

Educação Geográfica na minha prática pedagógica. É na busca pelo constante 

ensinar-aprender Geografia que vou me conhecendo, deixando-me ser conhecida e 

conhecendo o outro, os estudantes, neste processo contínuo do ser e estar 

professora. 
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Anexos 

Anexo 1 – Ficha cadastral do aluno 
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Anexo 2 – Perfil da turma 1806 

SEXO ESTUDANTES 

MENINAS 21 

MENINOS 17 

 

COR/RAÇA ESTUDANTES 

PARDA 19 

BRANCA 11 

PRETA 7 

AMARELA 1 

 

BAIRRO ONDE RESIDEM ESTUDANTES 

INHAÚMA 16 

RAMOS 11 

BONSUCESSO 9 

HIGIENÓPOLIS 2 

 

ANO DE NASCIMENTO ESTUDANTES 

2001 1 

2002 4 

2003 26 

2004 7 

 

BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DO 

GOVERNO 

ESTUDANTES 

BOLSA FAMÍLIA 9 

CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA 3 
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NATURALIDADE ESTUDANTES 

RIO DE JANEIRO - CIDADE 34 

ALAGOAS 2 

RIO GRANDE DO NORTE 1 

SÃO JOÃO DE MERITI 1 

 

RELIGIÃO ESTUDANTES 

CATÓLICA 11 

EVANGÉLICO/ASSEMBLEIA DE DEUS 11 

EVANGÉLICA / SEM ESPECIFICAÇÃO 6 

EVANGÉLICA / BATISTA 4 

EVANGÉLICA / UNIVERSAL 2 

EVANGÉLICA / ADVENTISTA 1 

EVANGÉLICA / VIDA NOVA 1 

EVANGÉLICA / MUNDIAL DO PODER DA 

FÉ 

1 

NÃO DECLARADA 1 

 

OUTRO RESPONSÁVEL PELO 

ESTUDANTE NA ESCOLA (exceto pai e 

mãe) 

QUANTIDADE 

AVÓ PATERNA 1 

AVÔ MATERNO 1 

 

FILHOS (AS) QUE MORAM COM A MÃE QUANTIDADE 

SIM 34 

NÃO 4 
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MÃE - ESCOLARIDADE QUANTIDADE 

ENSINO MÉDIO 19 

ENSINO FUNDAMENTAL 13 

ENSINO SUPERIOR 2 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 2 

NÃO DECLARADO 2 

 

MÃE – PROFISSÃO QUANTIDADE 

DO LAR 13 

EMPREGADA DOMÉSTICA 4 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 3 

MANICURE 3 

CAIXA 2 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2 

DIARISTA 2 

COMERCIANTE 1 

ATENDENTE DE TELEFONE 1 

ATENDENTE 1 

AGENTE DE SAÚDE 1 

APOIO AO CLIENTE 1 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 1 

ADVOGADA 1 

RECEPCIONISTA 1 

ENCARREGADA 1 
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FILHOS (AS) QUE MORAM COM O PAI QUANTIDADE 

SIM 19 

NÃO 17 

SEM PAI DECLARADO 1 

PAI FALECIDO 1 

 

PAI – ESCOLARIDADE QUANTIDADE 

ENSINO FUNDAMENTAL 23 

ENSINO MÉDIO 8 

NÃO DECLARADO 4 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 3 

 

PAI - PROFISSÃO QUANTIDADE 

NÃO DECLARADA 5 

PEDREIRO 4 

MOTORISTA 3 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3 

AJUDANTE DE OBRA 3 

ALMOXARIFE 2 

COPEIRO 1 

VENDEDOR 1 

MANOBREIRO 1 

ENCARREGADO 1 

ELETRICISTA 1 

AUXILIAR DE PEDREIRO 1 

AÇOUGUEIRO 1 

MARCENEIRO 1 

COMERCIANTE 1 

FERRAMENTEIRO 1 
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SINALEIRO 1 

MENSAGEIRO 1 

SOLDADOR 1 

PINTOR ARTÍSTICO 1 

ALMOXARIFADO 1 

AUXILIAR DE JARDINAGEM 1 

AUTÔNOMO 1 

PORTEIRO 1 
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Anexo 3 – Transcrição das entrevistas  

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017. 

 

GRUPO 1 

Lívia: Bom, primeira coisa, ao assistirem ao filme Lion aqui na escola, o que mais chamou a atenção 
de vocês em relação ao filme? O que vocês se identificaram, ou o que vocês trouxeram para 
realidade de cada uma? Conta um pouquinho sobre essa experiência de assistir ao filme. 

Rayssa: Eu gostei bastante da capacidade dele pra encontrar a família. 

Lívia: Como assim capacidade? 

Rayssa: O uso dos mapas, do computador, o programa que ele usa, a curiosidade, as lembranças. 

Lívia: Que tipo de lembranças? 

Rayssa: Dele pequeno, ele com o irmão. 

Joyce: Quando ele lembrou daquele negócio que ele queria comer quando era pequeno, mas ele o 
irmão não tinham condições.  

 Lívia: Vocês acham que a lembrança da gente é só de imagens, ou ela pode ter cheiro, gosto? 

Meninas: Podem ter cheiro, gosto... 

Lívia: Tem, né?! Tem coisas que a gente tem contato... 

Joyce: Assim que ele viu aquela comida, ele já sentiu o cheiro da lembrança. 

Lívia: Aí vocês tiveram essa experiência de fazer o filme, quando vocês tentaram se reunir, qual foi a 
primeira dificuldade? Combinar horário foi uma dificuldade, por exemplo? 

Marina: Não, não. Quer dizer, foi no começo, porque a gente ia fazer no sábado, mas depois não 
podia porque todo mundo ia sair, aí a gente foi fazer pela manhã. 

Kaylane: Aí a gente não sabia se a minha mãe ia deixar, se a mãe dela ia deixar. Se a gente ia ter 
que ir mais pra cima (do morro)... 

Lívia: Vocês moram perto? 

Kaylane: Só algumas. 

Lívia: E quando vocês estavam fazendo, teve algum problema na rua? 

Kaylane: Quando a gente estava subindo, tentando gravar outro ponto de referência, aí em frente a 
casa da Rayssa tem uma boca de fumo, aí a gente foi filmar por ali, a gente não ia pegar a boca (de 
fumo), era ali perto só mais um ponto de referência. Aí a moça chegou a chamou a gente que não 
podia gravar ali, caso os meninos (traficantes) reclamassem, ia ficar ruim pra gente. Aí, a gente 
perguntou ao menino se a gente podia gravar e ele falou lá pra baixo, por aqui, não. Aí acabou que a 
gente não gravou nesse ponto, a gente não fez a cena com a mãe dela que seria o reencontro. 

Maria Eduarda: A gente acabava perdendo muito tempo também, porque era muito carro passando. 

Lívia: É, mas no vídeo de vocês tem um momento que a rua fica vazia. Então vocês tiveram 
dificuldades para fazer isso... 

Kaylane: Tem uma rua que a gente fez... 

Joyce: Que teve até o caminhão da Conlurb, né?! (risos) 
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Kaylane: Tem uma rua que a gente fez que tem até um mercadinho, aí uma moça ficava ajudando a 
gente falando pra passar rápido, que a gente estava querendo gravar. 

Lívia: Ah, então vocês receberam ajuda dos vizinhos? 

Kaylane: Sim. 

Lívia: Legal. 

Kaylane: Sendo que quando a gente foi pra outra rua começou, porque era um cruzamento, a rua, e 
muitos carros ficaram passando. 

Lívia: E vocês já tinham feito um vídeo antes? 

Meninas: Não. 

Lívia: Mas vocês editaram, já sabiam ou pediram ajuda? 

Meninas: A gente pediu ajuda ao Allan (outro menino da turma) 

Lívia: Mas ele que foi selecionando tudo? As cenas, as músicas? 

Meninas: Não, a gente ficou na internet com ele, a gente escolheu tudo, ele fazia e ia mostrando pra 
gente. 

Joyce: A gente ficou online até às 4h da manhã. 

Lívia: Isso tudo de domingo pra segunda? Quem ficou acordada?   

Kaylane: Eu, Rayssa, Jayane, Joyce e a Duda. 

Lívia: Em relação ao cinema, como vocês têm acesso aos filmes? Melhor: Como vocês têm acesso 
ao material audiovisual, acesso aos filmes em geral? Onde têm? Vocês assistem muito ou pouco? 

Kaylane: A gente vai ao cinema um pouco no shopping, assiste em casa e também tem o cinema na 
Nova Brasília (Praça do Conhecimento com cinema a preço popular). 

Lívia: Quanto é o ingresso na Nova Brasília? 

Meninas: Cinco reais. 

Lívia: Mas vocês vão com frequência? 

Kaylane: Eu fui semana passada. 

Lívia: E é razoável a sala lá? 

Joyce: Eu não gosto, não vou de jeito nenhum, o povo faz muita bagunça e aí não dá pra prestar 
atenção.  

Kaylane: Mas depende da sessão também e do tipo de filme. Às vezes tem muita criança, mas 
antigamente ele era até mais bem cuidado. 

Maria Eduarda: Teve uma vez que eu fui e só tinha eu e meu irmão no cinema. 

Lívia: Nossa, cinema particular! 

Kaylane: Até o começo do ano, o cinema da Nova Brasília era direitinho, só que agora como não 
estão cuidando muito , a cadeira está descascada. 

Lívia: E filmes na escola, o que vocês pensam sobre filmes na escola? 

Kaylane: Eu acho que por um lado é bom pra ajudar, porque pode ser até outra matéria que a gente 
pode aprender. E também pra gente pensar mais coisas, tipo esse trabalho que a senhora está 
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passando. A senhora passa e passa outra coisa junto, sobre a Índia, aí a gente acaba refletindo mais 
sobre o filme e pensando mais. 

Joyce: A gente se distraí mais, mas mesmo assim, reflete mais. Sempre ajuda. 

Lívia: Então o filme ele é só matéria, ou ele é matéria e outras coisas como do dia a dia... o que vocês 
acham? 

Joyce: Matéria e outras coisas, porque o filme vai além, ele faz a gente refletir. 

Lívia: E o filme Lion? Vocês gostaram? Já conheciam? 

Meninas: A gente não conhecia. Gostamos... 

Lívia: E o que vocês pensam sobre trabalhar com filmes também no 9º ano? 

Meninas: Ah ... seria bom. 

Kaylane: Seria bom porque da mesma forma que a gente está aprendendo agora, a gente pode 
aprender ano que vem. E se passar ano que vem, agora a gente já tem experiência, o trabalho pode 
ficar melhor. 

Lívia: E de repente até aprender editar. Eu também não sei, gente. Eu não estou fazendo avaliação 
técnica da edição, até porque eu não sei fazer isso. Eu tenho uma amiga, a Zazá, que eu mando as 
coisas pra ela sempre pedindo socorro, como vocês fizeram com o Allan. 

Joyce: Eu gostei do filme porque ele prende sua atenção. Não é aquele “nossa, que filme chato!”. 

Kaylane: Igual os filmes que o outro professor passa. São uns filmes de história tão antiga, que 
cansam quando a gente vai ver. 

Joyce: Ou às vezes está em outras línguas, aí a gente tem que ficar lendo e a gente se perde. 

Lívia: Então vocês preferem filme dublado do que legendado. 

Kaylane: E que seja mais atual. 

Meninas: Esse filme que você passou, ele é bem interessante. 

Lívia: E nós descobrimos atrizes no grupo, foi isso? 

(risos) 

Rayssa: A gente tentou fazer com a irmã dela, mas não deu certo, aí ela (Kaylane) teve que fazer. 

Lívia: E você, Polyana. Não apareceu por que nas filmagens? 

Rayssa: Ela estava gravando.  

Kaylane: Todo mundo tentou fazer uma parte. Teve uma cena que a Polyana aparecia, mas na hora 
da edição a gente resolveu tirar.  Tem até o restante do filme com o Allan, se a senhora quiser ver, 
que a Polyana aparece também...  

Lívia: Ok, então está bem, está tranquilo. Obrigada, meninas. 

(segundos depois) 

Marina: Os erros de gravação... (risos) 

Lívia: O que tem os erros de gravação.  

Marina: a gente não pode colocar, porque toda hora tinha alguém xingando, aí ficaria”Piiiii, piiiii, piiii”.
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Lívia: Você, Duda, você ficou xingando?!rs  

Kaylane: Teve uma hora que a gente combinou com a Ana Vitória de como ela deveria ficar, mas ela 
na hora esqueceu tudo e fez o contrário  

Lívia: Vai ver que as pessoas mudam quando estão sendo filmadas 

Kaylane: A gente ia colocar até nos erros de gravação, só que ia ficar muito grande, aí a gente 
acabou não colocando.  

Lívia: Mas se a gente for pensar trabalho com mais antecedência, dá pra colocar vídeos maiores, 
contando uma história mais longa. Não precisa serem tão curtinhos, mas também essa foi a primeira 
experiência de vocês. 

Kaylane: Se a gente tiver mais tempo, seria melhor ainda. Esse de agora, a gente só teve uma 
semana pro vídeo, vídeo mesmo. Ele não ficou tão bom ... 

Lívia: Ah, mas vocês tentaram, ficou bom.  

Joyce: Tem o tio da loja que fica perguntando toda vez que eu passo na rua: “e o trabalho, quanto 
vocês tiraram?”. Porque ele ficou na rua ajudando a gente.  

Lívia: Fala pra ele que deu tudo certo. 

Joyce: É, no final ficou maneiro mesmo. 

Kaylane: A gente achou que fosse ficar cheias de vergonha, porque pra gente vendo, ia ficar ridículo. 
Mas acabou que quando a gente viu assim o resultado, na turma, ficou maneiro. 

Lívia: Por isso que eu falei. Tem tanta gente que reclama antes de começar a fazer e pede pra depois 
não passar pra turma. 

Kaylane: Igual a Cássia, a gente estava conversando e ela falou “cara, a professora Lívia vai 
entender se não der pra gravar tudo”, sendo que a gente que estava vendo, estava achando ruim 
pelo que ficou faltando da nossa ideia de antes. Mas quando ela viu ela falou que estava muito 
maneiro. Então quem está de fora, não sabe da nossa ideia de antes e só vê o resultado. 

Maria Eduarda: E a gente estava toda insatisfeita pelo que não fez. 

Lívia: Ah, mas é isso mesmo, foi a primeira experiência, a insegurança é normal.  Então está joia, 
meninas. Joyce, chame o outro grupo, por favor. Obrigada, gente. 

 

GRUPO 2-  

 

Lívia: Bom , pra começar, como foi pra vocês assistir ao filme Lion? Vocês já tinham visto? 

Antônio: Eu já tinha dado uma olhada. Vi que falava sobre a Índia, mas nem continuei vendo, só os 
primeiros 5 minutos, mas achei que fosse só dublado.... 

Lívia: E vocês preferem filme dublado ou legendado? 

Meninos : (Opiniões se dividem...) 

Lívia: Depois que a gente começou a assistir aqui na escola, já que não deu pra terminar tudo num 
dia, alguém assistiu em casa antes da próxima aula?  

Bruno: Nós 4 assistimos, eles foram lá pra casa assistir. Porque a nossa ideia antes era começar a 
fazer o vídeo, mas depois a gente resolveu fazer todo mundo junto.  

Lívia: Vocês assistiram em casa só vocês? 
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Renan: Nós 4 e a a mãe dele também. 

Bruno: Minha mãe assistiu com a gente. 

Lívia: E como sua mãe participou disso?  

Renan: Ela gostou, disse até que ia ver depois de novo. 

Bruno: Ela colocou meus irmãos para assistirem com ela, porque tinha uma parte sobre 
desobediência, e ela queria que meus irmãos vissem também. 

Lívia: Em relação a ter acesso a filmes. Como vocês têm acesso aos filmes fora daqui da escola? 

Kleber: Eu assisto pela Netflix.  

Lucas: Megapix, Telecine, Tv a cabo. 

Lívia: E além de vocês verem em casa, vocês assistem em algum outro lugar? 

Renan: Raramente no cinema, muito pouco. Mais quando é lançamento de um filme que a gente quer 
muito ver. 

Lívia: Não, é porque algumas meninas disseram que frequentam o Cinema na Nova Brasília, por isso 
eu perguntei. 

Bruno: Minha mãe mal deixa eu sair de casa porque é perigoso, o máximo que eu vou é à padaria.  
Principalmente como está. 

Lívia: Como está o que?  

Bruno: Ali na pracinha da Nova Brasília, tá perigoso, prefiro pagar mais caro e ir no shopping. Do que 
pagar barato lá e não voltar, ou parar no hospital com uma bala na cabeça. 

Lívia: Tá...é... Aí vocês foram fazer o vídeo. Qual foi a ideia de vocês para fazer o vídeo? 

Bruno: Primeira ou segunda? 

Lívia: Por que vocês mudaram a história? 

Vitor: No segundo a gente acrescentou mais gente. 

Lívia: Então falem do segundo, já que vocês acrescentaram e terão mais coisas. 

Matheus: Fala, Renan.  

Lívia: Foi o Renan quem teve mais ideias? Então fala, Renan. 

Renan: A gente pegou uma cena que é o final do filme, quando o Saroo encontra a casa dele. A 
gente meio que mudou pra nossa realidade. O que acontece normalmente quando alguém encontra 
uma casa? Normalmente é o polícia que encontra a casa dos outros. A casa do bandido. 

Bruno: A gente fez o Saroo indo pra casa dele, quando chega um senhor ajudando o Saroo, que é o 
Kleber. Como se eu fosse o Saroo, Wellington e Luís como os policiais chegando  na casa do Saroo. 
E a mãe, como se fosse o Rafael e o Vitor, aí ele ia procurando como se fosse a mãe dele, mas eram 
os bandidos na verdade. Ao invés de ser o filho procurando a mãe, seriam os policiais procurando os 
bandidos. O Saroo chega na casa dele e não encontra a família, mas os policiais encontram os 
bandidos em frente à casa dele. Porque o Kleber (o senhor) fala onde estavam os bandidos. Ele fala 
que a mãe não está mais na casa, mas sim os bandidos. 

Lívia: O que vocês pensam sobre os filmes na escola, os filmes na sala de aula. Eles contribuem ou 
não? Podem ficar completamente à vontade para responder. O que vocês pensam disso? 

Luiz: Nem sempre é fácil, porque às vezes falta luz em casa, ou a pessoa não tem condições de 
assistir a um filme. E aqui na escola, todos acabam assistindo. 
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Renan: E a maioria é filme educativo. 

Lívia: Então o filme ele é só matéria, ou ele vai além disso aí? O que vocês pensam sobre o filme? 

Antônio: Ele é bom porque às vezes mostra o que acontece na vida real. 

Bruno: Porque na maioria das vezes é tudo em livro. No filme é muito mais explicado 

Renan: Esse filme aí ele foi muito mais além, porque ele contou a história de uma pessoa de verdade. 

Kleber: O que muitas vezes acontece no mundo real, das crianças se perderem. 

Lívia: Vocês já tinham feito vídeos antes? 

Meninos: Não. 

Lívia: Já tinham gravado, participado? Mas já sabiam editar? 

Meninos: Não, não. O Renan já sabia editar. 

Antônio: Eu sei um pouco. Eu tinha um canal no You-Tube, mas já apaguei.  
Bruno: Sério? Não sabia, não.  

Lívia: Está vendo só como a gente descobre as coisas. Podia fazer um canal dele desenhando. Olha 
como ia ser legal. 

Bruno: Cara, se o meu irmão conhecer ele, meu irmão vai ficar doido. 

Antônio: Eu parei porque não tinha uma câmera adequada. 

Lívia: Entendi. Você faz curso disso, Renan? Qual é o curso? 

Renan: Sim, de informática. De informática avançada. O básico são poucos encontros. 

Lívia: E o que eles ensinam além de fazer filmes? 

Renan: Eles ensinam a fazer games, a pensar, a criar site. 

Bruno: Iguais aqueles caras que vem todo ano oferecer curso na escola, eles falam que é de graça, 
mas é tudo mentira. 

Lívia: É às vezes eles fazem outra cobrança. Não cobram a mensalidade, mas cobram o material que 
é super caro... Enfim. 

Bruno: Eu quase fiz esse curso, mas quando fui ver não era nada daquilo, tinha que pagar um monte 
de coisa. Minha mãe fala logo “nem vai então, pra depois ter que pagar tudo”. 

Lívia: E o que vocês pensam sobre trabalhar também com vídeos no 9º ano? Vocês acharam que a 
experiência pode ser aproveitada? Ou vocês preferem que seja algo mais tradicional. 

Meninos: Não.... 

Lívia: O que vocês pensam disso? Vocês acham que é possível trabalhar fazendo vídeos. Fazer 
vídeos é rápido ou dá trabalho? 

Meninos: Dá trabalhão, dá muito trabalho. 

Renan: Primeiro a gente fez no feriado e depois no fim de semana. A pior parte foi do horário e 
também pra editar. 

Lívia: Como foi pra vocês marcarem? 

Vitor: A gente fez de manhã.  Ele mora em Manguinhos, ele na Coreia, o outro no Complexo, e o 
Bruno é o que mora mais perto.  
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Bruno: Como se a minha casa fosse o centro entre a casa deles. 

Lívia: Por isso então marcaram na sua casa. 

Bruno: Isso, não deu pra marcar outro dia porque lá em casa estava a maior correria. 

Antônio: A gente não acreditou muito porque ele antes tinha falado que ia jogar bola. 

Lívia: O que vocês acham se esse tipo de trabalho com mais tempo pra elaborar, editar, com maior 
envolvimento da turma, vocês acham possível termos mais trabalhos? 

Renan: Sim, porque agora a gente teve feriados, e também já é o final do ano. Apesar que todo 
mundo sempre deixa pra última hora, né?! (risos) 

Bruno: A gente quase não comeu nesses últimos dias enrolados pra editar o vídeo. 

(risos) 

Lívia: Então beleza, chamem o outro grupo, por favor. Obrigada.  

 

Grupo 3:  

 

Lívia: Esqueçam isso aqui (gravador), isso é para eu depois ouvir com calma. Primeira coisa, em 
relação ao assistir ao filme Lion, vocês já conheciam o filme? 

Meninas e meninos: Não...Sim. 

Lívia: Vocês duas já tinham visto, então. E os outros não. Alguém mais tinha ouvido falar, pelo 
menos? 

Menina: Sim, na propaganda da Netflix. 

Allan: Eu gostei muito. Principalmente dos meninos pobres que tinham que trabalhar para ajudar a 
mãe deles. Eu me identifiquei muito com meu irmão, porque nós dois somos muito apegados 
também, como os irmãos do filme. Gostei também quando ele sente muita falta e começa a falar o 
nome do lugar errado, tentando encontrar ajuda. Foi isso que eu me identifiquei muito, foi o que me 
chamou mais a atenção.  

Lívia: E vocês têm acesso a filmes com frequência? 

Grupo: Sim. 

Lívia: Onde? Em quais lugares ou através de que? 

Grupo: Netflix, principalmente, e na televisão de forma geral. 

Lívia: E ir ao cinema? 

Allan: Frequentemente. 

Bruna: Quando eu tenho companhia. 

Lívia: Qual cinema vocês frequentam? 

Allan: Eu vou ao shopping, mas quando os meus amigos não têm dinheiro, eu vou à Nova Brasília 
mesmo. 

Beatriz: Eu prefiro ir ao Norte Shopping.   

Lívia: E o Nova América, não tem cinema? 
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Grupo: Tem sim, mas é o mesmo cinema do Norte Shopping, e a gente prefere o de lá pra passear, é 
mais longe também. 

Lívia: Ah, você gosta do que é mais longe pra sair ainda mais de casa, né?! 

Bruna: É . (risos) 

Allan: Eu prefiro o Nova América porque lá não tem tanto favelado, essas pessoas. 

Bruna e Beatriz: O que???? O que é isso??? Cara, você viajou! 

Lívia: O que seriam essas pessoas que você falou? 

Allan: Essas pessoas que ficam zoando no shopping, tumultuando, entrando nas lojas tirando fotos 
com as coisas, com as roupas que fica experimentando e nem vai comprar. 

Lívia: E o que vocês pensam sobre filmes na escola? 

Beatriz: Eu gosto. 

Lívia: Gente, quem não gosta pode falar, é para ficar super a vontade. 

Yasmin: Tipo, a gente gosta mais de filmes que representem alguma coisa, passem alguma 
mensagem, ou que seja mais pra adolescente. 

Bruna: Tem professor que passa filme sobre macumba. Eu não gosto. 

Yasmin: Esse professor passa filme sobre a Regina Casé. Fala sério, professora?! 

Lívia: Mas esse filme “Que horas ela volta?” é muito bom para refletir a sociedade. Talvez o problema 
seja a forma como assistimos, e possa ser necessário ver com olhos e ouvidos além. Como assim? 
Entender como.... Eu enquanto professora de vocês, conheço a realidade de algumas famílias por já 
acompanhar de algum tempo, e entendo que se ausenta de casa, ou saí muito cedo, ou dorme no 
trabalho não faz isso só porque quer, na maioria das vezes é uma questão de necessidade, em 
querer o melhor pros seus, que são vocês. É há um choque, quando esse que foi “deixando em casa” 
e deveria ser só o coitado da história, visto como alguém que não pode crescer. Cresce e ainda 
consegue uma vaga na universidade que o filho do patrão não conseguiu. Então aí está havendo um 
conflito. Porque teoricamente “ah, esse menino é ótimo, traz ele pra cá, ele pode brincar com meu 
filho, não tem importância, não”, “opa, mas pegou a vaga que o filho estava querendo naquela 
faculdade!”. A coisa muda. 

Allan: Igual quando a menina se identifica muito com o pai do garoto e vê um quarto vazio e pensa 
que poderia dormir ali. Sendo que ela fala brincando e o dono deixa. 

Lívia: É, mas ali tem outras coisas por trás.  

Yasmim: Acho que aí também tem a questão do assédio, porque o patrão fica cercando a garota. 

Lívia: Exatamente. Então não é só um filme com Regina Casé, não é só isso. Porque ali não é a 
Regina Casé, quem está ali é a personagem que ela faz. Aquele filme foi premiado, eu sei que 
inicialmente a gente possa pensar “ah, o que tem a ver um menino perdido?”. Mas dali, se a gente 
parar, olhar, discutir com o colega, a gente consegue tirar mais coisas do que inicialmente a gente 
tiraria. Consegue absorver mais coisas, pensar mais coisas. Não sei....eu normalmente vejo alguns 
filmes e tenho essa sensação de que isso é possível. 

Então vocês preferem um tipo de filme, né? Ok. Faz parte ter suas preferências. E esses que 
vocês preferem é que tenha mais a ver com a realidade. Ok. 

 E o que vocês acharam de fazer um trabalho produzindo um vídeo? 

Allan: Foi bom pra caramba. 
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Yasmim: Eu também gostei. A gente estava em grupo, eu falava pro André uma ideia, e se só a gente 
concordasse e os outros não, a gente mudava, porque as decisões eram do grupo. A gente estava 
fazendo como se fosse uma votação. 

Lívia: E vocês já tinham feito um trabalho produzindo um vídeo? 

Grupo: Não, essa foi a primeira vez. 

Lívia: E na hora, muita vergonha? 

Beatriz: Nãoooo, imagina. 

Bruna: Na hora de fazer não, eu tive mais na hora de mostrar pra turma. Mas foi engraçado também. 

Lívia: E se fosse um projeto trabalhado com mais tempo, vocês acham que seria bacana fazer 
novamente? 

Allan: Eu estava falando isso, que se todo mundo concordasse, a senhora poderia fazer isso no 9º 
ano também. 

Lívia: E olha só, a vergonha bateu, isso é normal. Mas e depois que vocês viram de todo mundo, 
diminuiu a vergonha? Ou foi a mesma coisa. 

Beatriz: Mais ou menos. 

Bruna: Eu não fiquei muito com vergonha, foi mais nervoso. E engraçado também. 

Lívia: E você, André, está quieto por quê? 

André: Tô não. 

Lívia: Tá sim, o tempo inteiro. 

(risos) 

Lívia: Então tá, obrigada. Chamem o próximo grupo que falta, por favor. 

  

Grupo 4:  

 

Lívia: Vocês já tinham assistido ao filme Lion antes? 

Meninas: Não. 

Jeane: Eu já, mas não todo. 

Lívia: E por que você parou de assistir? Achou o filme chato? Pode falar. 

Jeane: É, um pouco. Mas depois eu gostei a ideia que o filme trabalha. 

Lívia: É normal a gente gostar ou não de um filme.  

 O que vocês acharam da experiência de fazer um vídeo? 

Millena e Larissa: Ah, muito engraçado. 

Lívia: Vocês imaginavam que fosse se assim? 

Meninas: Nãooo... 
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Lívia: E depois que a gente passou para a turma? Porque antes vocês estavam morrendo de 
vergonha. E depois que exibimos, a vergonha continuou do mesmo jeito? 

Meninas: Não, não... foi legal. 

Lívia: Viu, eu não falei pra vocês? Eu falava pra vocês esperarem, porque todo mundo ia passar por 
isso. Todos serão expostos da mesma maneira.  

 E já tinham feito vídeo antes? 

Larissa: Assim não. 

Jeane: Trabalho com vídeo não.  

Lívia: Sabiam editar? 

Jayane: Eu sabia mais ou menos.  

Lívia: Qual foi a grande dificuldade de vocês? Se reunir.. 

Grupo: Parar de rir... (risos) 

Lívia: Então fazer esse trabalho foi bem divertido mesmo?! 

Gupo: Aham!!! 

Lívia: E vocês tomaram as decisões para fazerem juntas? 

Jeane e Millena: Sim! 

Lívia: Como foi a decisão de escolher a história, o roteiro de vocês?  

Larissa: Eu e Jeane, e as meninas concordaram. 

Lívia: Do filme que a gente assistiu Lion, como vocês chegaram ao vídeo de vocês? 

Jeane: A amizade/irmandade entre Saroo e Goddu , que no caso foram Sara e Gabi. Antes eu ia 
fazer o Saroo na versão masculina, mas a senhora disse que não precisava, a gente fez sendo 
meninas mesmo. As meninas perdidas e a questão da lembrança também que tem a ver com o filme. 

Lívia: O que vocês acham que é a lembrança pra gente? O que é a memória pra gente? 

Jeane: Pode ser boa, pode ser ruim. 

Lívia: Mas é só de imagens? 

Jeane: Pode ser cheiro, lembrar música... 

Rita: A gente acabou fazendo um outro vídeo também. 

Lívia: É? Por quê? 

Rita: Porque ficamos sem saber se o primeiro estava bom, aí fizemos um segundo sobre “O sumiço 
de Manuel”. 

Lívia: Contem mais sobre esse segundo vídeo. 

Ana Glaucia: Nesse vídeo nós decidimos tudo juntas e pra gente ele ficou mais legal. Fala de um 
menino que é raptado por uma mulher desconhecida. A mãe fica desesperada e sai por todos os 
lugares pedindo ajuda para encontrar seu filho. A mulher vai levando Manuel por vários lugares que 
pra gente foram os pontos de referência onde a gente mora. Aí a mãe não desiste de procurar ele e 
quando encontra, a mulher que tinha sequestrado Manuel sai correndo. 

Lívia: Por que vocês decidiram fazer essa história no vídeo? 
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Ana Glaucia: Por que tem os pontos de referência, também porque fala de um menino que se perde 
da sua família, nesse caso sendo sequestrado e porque às vezes a gente ouve histórias de crianças 
desaparecidas. 

Lívia: Interessante... E filme na escola, o que vocês acham? 

Jayane: Eu acho legal! 

Larissa: Tem alguns repetitivos e outros chatos, mas é legal. 

Lívia: Vocês têm alguma preferência do tipo de filme? 

Jeane: Ah, drama. 

Lívia: A sua preferência, né, Jeane? Porque elas não estão falando. 

Millena: Ah, sei lá. Muita vergonha. 

Lívia: Mas só tem a gente aqui. 

Jeane: Eu acho que com drama a gente aprende lições que com comédia a gente não aprende muito. 

Lívia: E os filmes aqui na escola são sempre vinculados às matérias ou eles vão além? 

Grupo: Vão além. 

Lívia: Tipo o que? Como assim além? 

Jeane: Acho que é porque às vezes eles falam de amizade, de família, Ah, não sei....tudo. Alguns 
filmes retratam a infância e tal. 

Lívia: Está bem, obrigada. Chamem o próximo grupo, por favor. 

Grupo 5: 

 

Lívia: Primeira coisa, o que vocês acharam do filme? 

Dayvisson: Foi bem legal, foi uma experiência boa. 

Lívia: O que mais chamou a atenção de vocês ao longo do filme em relação a história? 

Matheus: A criança se perdendo. 

Lívia: Imaginar uma criança pequena assim se perdendo é algo que incomoda ou passa batido? 

Dayvisson: Incomoda muito. Lá no morro também acontece esse tipo de coisa, mas não se perdendo 
como no filme, mas se perdendo no tráfico. A gente passa pra ir pras nossas casas e acaba 
encontrando praticamente crianças armadas, não imaginava isso acontecendo assim. 

Samuel: Quando eu cheguei aqui no Rio e pela primeira vez que eu fui na Brasília, estava muito, 
muito cheio, eu era pequenininho, devia ter uns 6 anos, eu não conhecia nada, e onde eu morava não 
tinha nada lotado... 

Lívia: Você veio de onde? 

Samuel: Alagoas. Aí eu lembro que a minha mãe soltou a minha mão, eu não lembro porque, mas ela 
soltou. Eu não conseguia ver ninguém, só eu mesmo, nem via ninguém do meu lado, mesmo estando 
lotado, só enxergava eu. Cara, eu fiquei muito desesperado, e de repente meu tio colocou a mão nas 
minhas costas e parecia que antes eu estava sendo estraçalhado e do nada, volta ao normal.  Foi 
meio que uns 6 segundos e pareceu uma eternidade. Agora imagina ele que ficou anos.  
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Lívia: Vocês acham que o filme na escola, ele está somente relacionado com a matéria, ou ele vai 
além disso? Se vai, como é esse ir além? 

Dayvisson: Ele vai bem além, porque não é só a matéria. A gente vive além. 

Samuel: Vai além. Lá no morro a gente vive um filme como esse que passa na Índia, é uma realidade 
muito diferente da nossa, e você não vai ver só o clima de lá, a paisagem de lá, vai também ver uma 
história, porque todo filme tem uma história. Então não vai ser só o cenário. Mas tudo que está 
apresentando num filme, de ver como uma vaca é um deus, enquanto aqui a gente come. 

Lívia: E o filme na escola. O que vocês pensam sobre isso? 

Dayvisson: Eu acho uma boa ideia, porque a gente aprendeu com esse. 

Lívia: E vocês têm alguma lembrança que envolva filme na escola? Alguma coisa marcante? 

Dayvisson: Sim, sim. Eu tenho. Lá na Afonso tinha um auditório e a gente sempre via “A casa 
monstro”, aí sempre que eu vou assistir um filme na escola eu lembro dos meus amigos que estavam 
do meu lado naquele tempo. 

Lívia: E como foi a experiência de vocês de saírem do lado de expectadores e começarem a encaram 
o desafio de produzir um filme? 

Dayvisson: De primeira a gente pensou que fazer na rua ia dar maior vergonha, mas aí acho que na 
rua mesmo, ninguém parou para ficar olhando. 

Lívia: Teve alguma dificuldade em fazer na rua? 

Matheus: Sim, muita gente passando, muitos carros, quando a gente foi gravar o garoto estourou 
uma bombinha perto da gente. 

Lívia: E vocês gravaram em qual lugar? 

Matheus: Em frente à quadra da Brasília. 

Dayvisson: A gente pediu ao cara pra ajudar, achando que ele não fosse deixar e foi tranquilo.  

Samuel: E ali é um pouco complicado porque atrás da quadra tem a boca muito movimentada. 

Matheus: A gente gravou no mercado e depois compramos uns doces pra compensar. 

(risos) 

Lívia: Vocês tiveram dificuldade de se encontrar pra fazer o vídeo? 

Matheus: Muita. 

Samuel: Esse foi o maior problema do nosso grupo. 

Dayvisson: Porque a gente também não esperava que o Pedro fosse se machucar.  

Matheus: Ele estava animadão, planejando tudo, e no mesmo dia ele se machucou. 

Samuel: Eu combinei com todo mundo da gente se encontrar sábado cedo, mas quando eu acordei 
meu pai mandou eu lavar o carro.  Aí depois disso eu nem tive mais contato com eles, a gente 
acabou não se comunicando.  

Lívia: Antes o que vocês pensaram? 

Samuel: No dia dos grupos na sala a gente pensou e falaram pra eu colocar as ideias no papel, aí eu 
fiz 3 folhas, mas acabei não indo. 

Dayvisson: Acabou que foi tudo de improviso. 
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Luiz: E na hora de editar a gente mandou para o Pedro e ele quem fez, a gente ficou online 
acompanhando. 

Matheus: A gente demorou muito pra fazer um vídeo curto, imagine fazer um vídeo de 2h?! É 
planejamento pro ano inteiro. 

Lívia: E vocês assistem filmes com frequência? 

Dayvisson: Acho que praticamente todo domingo eu assisto um filme com a minha família. 

Samuel: Eu devo assistir uns 4 filmes por semana. Porque eu vejo na Globo, no SBT, e vejo no 
computador também. 

Matheus e Luiz: Eu vejo na TV a cabo quando passa. 

Eduardo: Eu assisto às vezes na Netflix.  

Lívia: Quem no grupo tem facilidade para fazer a edição de vídeos? 

Meninos: Pedro. 

Eduardo: Eu sei editar mais ou menos. 

Lívia: Acho que a gente já conversou de uma forma geral e foi satisfatório. Muito obrigada, meninos.  

 

 

 

 

 

 

 

 


