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Resumo
No centro de ensino São Francisco, o Chicão, escola da periferia do Distrito Federal, a produção audiovisual é
incentivada e desenvolvida por meio de curtas-metragens. Essas produções refletem vários aspectos do mundo
atual que podem ser lidos pelas geografias do cinema. Para esse trabalho serão considerados e analisados três
curtas realizados por jovens do ensino médio. Essas produções refletem o potencial criativo dessa juventude e
mostram simultaneamente, o olhar desse grupo e suas reivindicações. Pensar as geografias do cinema também é
refletir o potencial dessas imagens no âmbito do ensino geográfico, foi o que compreendemos a partir desse
trabalho. Algo muito importante desenvolvido dentro dessas produções trata-se da ideia de novas formas de
representação dando a sujeitos que são deixados a margem, como acontece com a juventude, um lugar de
protagonismo, nesse caso um filme fala mais do que mil palavras.
Palavras Chave: Juventude; Geografias do cinema; Curta-metragem; Representação.

Introdução
O interesse pela busca das interseções existentes entre cinema e geografia tem sido
recorrentes e, no espaço escolar essa discussão tem ganhado corpo sobretudo com a inclusão
de filmes dentro do cotidiano da escola. O intuito dentro dessa prática seria compreender de
que forma o cinema teria um potencial educativo, e esse debate tem mostrado sua abrangência
quando pesquisamos nos bancos de dissertações, teses e artigos que articulam essas temáticas
e vemos o número de resultados obtidos.
É inegável o poder educativo que a inclusão de filmes dentro das salas de aula de
geografia possuem, incorporar os filmes dentro do ensino possibilita além do
desenvolvimento de um pensamento geográfico uma fruição estética que possibilita uma
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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aproximação com o lado artístico e inventivo de cada estudante. Além de várias outras
potencialidades que podem ser trabalhadas com a inclusão entre cinema e educação
(BARCELOS,2015)
Analisando essa relação do cinema e educação geográfica uma indagação me surgiu :
o cinema tem levantado questões pertinentes para serem desenvolvidos na escola, mas o que
seria expresso nas produções realizadas por estudantes? A partir desse questionamento
busquei referencial teórico que articulasse produções audiovisuais autorais, realizadas por
estudantes no âmbito da geografia e poucos foram os resultados encontrados, o que
demonstrou que na escola o que tem sido desenvolvido em sua maioria são trabalhos que
envolvessem especificamente o cinema, sendo representado por produções feitas pela
indústria cinematográfica que são trazidas para o espaço escolar. Já a experiência com
produções feitas por estudantes tem sido analisada em menor número, o que fez com que se
tornasse uma motivação para o meu mestrado.
Já no mestrado, me deparei com uma experiência realizada no centro educacional São
Francisco ,carinhosamente chamado pela sua comunidade de Chicão, localizado em São
Sebastião periferia do Distrito Federal a 22 quilômetros de Brasília. Nessa escola as/os
estudantes são incentivadas/dos a produzir um curta-metragem para ser apresentado no
projeto festival Chica de Ouro promovido pela escola. Posteriormente os curtas são inscritos
no festival da secretaria de educação do Distrito Federal tendo até uma cerimônia de
premiação que nos últimos anos2 ocorreu no cine Brasília, importante local para o cinema
nacional e muitas vezes um refúgio para o cinema independente.
Muitas das produções realizadas por esses estudantes estão disponíveis no YouTube no
canal na produtora da escola, a Em cena produtora, nela temos um grande número de vídeos
autorais desenvolvidos pelas/os estudantes dessa instituição. Durante o ano um tema é
escolhido pela comunidade escolar para orientar os trabalhos audiovisuais que são
desenvolvidos de forma transdisciplinar, os curtas apresentam diferentes graus de domínio da
linguagem audiovisual e demonstram pontos interessantes para a reflexão dentro e fora do
espaço escolar.
Este trabalho traz alguns pontos frutos da reflexão que fiz inicialmente ao ter um
contato com as produções desenvolvidas pelas/pelos estudantes do Chicão, as questões aqui
elencadas são o ponto de partida do meu projeto de pesquisa no mestrado. Busco investigar
como a juventude dessa escola tem expressado as desigualdades socioespaciais em suas
narrativas audiovisuais e de que modo essa experiência tem auxiliado no processo educativo.
Para o evento trago algumas contribuições para se pensar a Geografia dessas produções
realizadas na escola.
Procuro pensar as geografias do cinema presente no que foi desenvolvido pelos
estudantes, é claro que vinculado a um projeto transdisciplinar como o Festival Chica de Ouro
os estudantes não tinham em mente uma Geografia atrelada ao que é proposto pela disciplina
escolar, mas simultaneamente evidencia-se que muitas das produções estão carregadas por
uma geograficidade que poderia auxiliar na construção do ensino geográfico na escola. Com
2 Considerando os festivais que ocorreram antes na pandemia de Sars-Cov2 que restringiu a maioria dos eventos
para acontecerem apenas no formato online.
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isso este trabalho busca refletir as Geografias do cinema produzidas pelas/pelos estudantes do
CED São Francisco a partir da Análise de três curtas-metragens realizados por essas/esses
discentes.
Referencial teórico
A juventude tem desenvolvido formas de se organizar e reivindicar seus direitos,
algumas dessas manifestações podem ser vistas na obra de Stuart Aitken (2019) na qual
demonstra experiências nas quais o protagonismo juvenil foi evidenciado e se mostrou como
um importante instrumento político. Deste modo ver o que foi desenvolvido no CED São
Francisco oportunizou a reflexão sobre formas de representar e conceber a realidade a partir
do modo que essa juventude articulou as possibilidades de criação com as imagens.
A produção audiovisual nesse caso demonstra uma maneira de se engajar no contexto
sociopolítico da atualidade e uma forma de se posicionar frente as desigualdades postas diante
do sistema capitalista que além de oprimir por classe também opera sob gênero e raça
conforme aponta Davis ( 2016 ).
Segundo Aitken (2009) não podemos subestimar o poder das representações e seu
modo de intervir nas mudanças da vida real. Ainda na perspectiva do autor a própria essência
da geografia é pautada "pela prática de olhar e é na verdade, um estudo de imagens". O autor
pontua que somos uma sociedade visual dominado pela difusão do vídeo, a interligação entre
som e imagem, o cinema e a tv fizeram uma revolução modificaram totalmente a sociedade na
qual imergiram. Neste viés pensar o poder da produção nas mãos desses jovens é uma forma
de enxergar uma mudança no processo de representação dessa cultura cinemática, agora quem
tem voz são os sujeitos que continuamente são silenciados em uma sociedade tão adulto
cêntrica.
Nessa perspectiva a análise dessas produções e todos os sentidos que são agenciados
por ela, é necessário investir nas geografias do cinema que segundo Oliveira Júnior (2005)
“seriam os estudos e os encontros com a dimensão espacial na qual os personagens de um
filme agem. Um espaço composto de territórios, paisagens e metáforas”. Perceber as
geografias presentes no espaço fílmico permitem interligar o potencial criador que a imagem
possui, é visualizar a pedagogia das imagens.
Procedimentos metodológicos
Para realizar este trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico para reunir
artigos e livros que trouxessem a temática das imagens e sua relação com a geografia e as
geografias do cinema. Também foram selecionados textos que compreendessem as pautas
apresentadas nos filmes analisados como raça e gênero, que consideramos levando em conta a
geografia de gênero e as propostas sobre raça sob a perspectiva de Lélia Gonzalez(2020) ,
Bell Hooks (1992, 2017), Angela Davis (2016).
Além disso, foi realizado uma análise dos filmes a partir da análise de conteúdo para
compreender a geografia das imagens e refletir as temáticas abordadas nos curtas escolhidos.
Outro estudo que nos instigou a realizar a análise proposta foram as colocações realizadas por
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Alain Bergala (2008) relacionando as proposições sobre a pedagogia das imagens que norteia
o potencial educativo a partir das imagens do cinema.
Resultados e Discussão
Dentre o acervo de filmes disponíveis da produtora da escola foram selecionados três
obras que apresentavam uma possibilidade de trazer um debate geográfico, são eles:
Blogueira da vida real , Quem matou? E Mundo Invertido (Figura 1). Nessas produções além
das geografia de cinema que podem ser visualizadas ainda há ricas discussões que podem ser
transportadas para o ensino geográfico, favorecendo um entendimento por temáticas que são
caras ao mundo contemporâneo como as pautas de gênero e classe sendo vistas pela
perspectiva geográfica.
Os filmes não foram desenvolvidos especificamente dentro da disciplina de Geografia
mas as discussões trazidas nessas narrativas podem gerar o debate geográfico a partir de suas
imagens. Em um cenário educacional cada vez mais pautado dentro da preparação para provas
de admissão para o ensino superior como vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio
as produções propiciam o diálogo sobre as "atualidades " discussões geralmente do campo da
geopolítica que são muito difundidas nos cursos de preparação para essas avaliações.
As produções escolhidas lançam novos sentidos sobre o ser jovem, ser homem/mulher,
e ser negre. Fazem questionamentos, refletem sobre a realidade. Criam, inventam, poetizam.
O processo de produção se mostra como uma forma de combinar conhecimentos e demonstra
um grande potencial no espaço escolar. Assistir as produções é se colocar em uma posição de
confronto com o mundo atual e ser induzido a pensar sobre a realidade que nos é colocada. É
vivenciar o presente e almejar o futuro, é saber que a juventude se preocupa com temáticas
que mostram individualidades e coletividades, é pensar o eu e nós. As articulações da vida em
som e imagem.

Figura 1 : cenas presentes nos filmes selecionados. Elaborado pela autora.

4

VI Colóquio Internacional
“A educação pelas imagens e suas geografias”
Campinas, 08 a 10 de novembro de 2021.

Conclusões
Por meio das análises preliminares realizadas no âmbito do meu mestrado é possível
perceber o potencial educativo que a produção dessas imagens possuem e os importantes
significados que carregam por relacionar tantos aspectos como juventude, gênero, raça,
representação, espaços de fala, e sobretudo geografias.
Nesse sentido reconhecer as geografias do cinema presentes nessas três produções é
interessante para se pensar que geografia possuem essas narrativas e além disso refletir qual
potencial possui dentro do ensino geográfico. Levantar esses questionamentos numa
sociedade tão condicionada pelas imagens é um auxílio para compreender a própria realidade
e assim, perceber signos e significados presentes em nosso cotidiano e em suas
representações. Mais do que uma produção audiovisual os filmes também mostram um olhar
da juventude para a sociedade em que vivem e se relacionam, são indagações, proposições,
protestos, são uma voz que conseguem ser traduzidas pelo uso das imagens.
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