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A presente Unidade Didático-

Pedagógica busca melhorar o 

processo de ensino- aprendizagem da 

Geografia escolar e será desenvolvida 

na 2ª série do Colégio Estadual de 

Ouro Verde do Oeste. Buscamos a 

introdução de alguns recursos 

midiáticos como os filmes, 

documentários e vídeos nas aulas de 

Geografia, avaliando os mesmos, que 

servirão como elementos norteadores 

nesta produção, aliando teoria e 

prática dinamizando a aprendizagem, 

desenvolvendo o senso crítico, a 

sensibilidade, a percepção, a 

imaginação e incentivando a criação 

nos alunos.   Destacando a 

importância de utilizar o cinema e 

outras linguagens em sala de aula e 



repensar os procedimentos utilizados 

e suas implicações e metodologias. 

Sabendo que o cinema pode ser um 

recurso didático significativo, pois 

assistir um filme é uma oportunidade 

excelente para se conhecer outras 

culturas, ter visões diferenciadas e 

ampliar os conhecimentos 

geográficos. Assim, serão trabalhadas 

em sala, algumas produções fílmicas 

relacionadas aos conteúdos 

selecionados, análises e discussões 

dessas produções.  
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Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a 
escola a reencontrar a cultura ao mesmo tempo 
cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no qual a 
estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais 
amplos são sistematizados numa mesma obra de arte 
[...]. 

(Marcos Napolitano, 2009, p.11) 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 
 
 

A escola exerce um papel importante na formação dos sujeitos, e a 

Geografia enquanto disciplina da grade curricular também contribui para essa 

formação. O uso de diversas linguagens é essencial para contextualizar os 

conteúdos, oportunizando aos alunos a construção de conceitos e do 

conhecimento mediado por essas linguagens. 

 Num contexto em que as tecnologias evoluem de forma muito rápida e a 

cada dia aparecem novidades nesta área, colocamos o seguinte 

questionamento: o uso dos filmes, documentários e vídeos podem contribuir 

para o ensino de Geografia e consequentemente auxiliarem no ensino 

aprendizagem? 

 Nesse sentido, essa Produção Didático-Pedagógica intitulada: O uso de 

filmes, documentários e vídeos nas aulas de Geografia visa propor e avaliar 

alguns encaminhamentos para a prática pedagógica utilizando os recursos 

audiovisuais, neste caso os filmes, documentários e vídeos. Buscaremos 

entender como essas linguagens podem contribuir para a formação cidadã,  o 

desenvolvimento do senso crítico com relação às tecnologias e a mídia, 

oportunizando a inclusão de novas formas de comunicação no aprendizado, 

por meio da própria produção de vídeos, estimulando os alunos a relacionar os 

conteúdos estudados com a realidade vivenciada, avaliando esses recursos no 

processo de ensino aprendizagem. 

  Apresentamos nesta Unidade Didática, uma proposta de atividades 

utilizando a linguagem cinematográfica em sala de aula, vinculada aos 

conteúdos básicos dispostos na Diretriz Curricular de Geografia, sendo: A 

circulação de mão de obra, do capital, das mercadorias e das informações. 

 As metodologias serão: assistir produções fílmicas relacionadas aos 

conteúdos, fazendo sua análise, discussão e interpretação. Após esse 

processo de análise e interpretação os alunos, orientados pelo professor farão 

uma produção de vídeo, seguindo as etapas da produção: roteiro, filmagem e 

edição.  

Serão desenvolvidos os conteúdos básicos sobre: Guerra Fria, 

Capitalismo, Circulação de mão de obra do capital, das mercadorias e das 

informações e a Globalização de acordo com as Diretrizes Curriculares da 



Educação Básica, a e Proposta Pedagógica da Disciplina de Geografia do 

Colégio Estadual de Ouro Verde e o Plano de Trabalho Docente (PTD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tecnologia e as transformações na sociedade e na escola 

 

 

São muitas as transformações sociais, econômicas e culturais ocorridas 

a partir da metade do século XX, advindas com o desenvolvimento das 

tecnologias, principalmente no que diz respeito às tecnologias da comunicação. 

Portanto, estas não podem ser desconsideradas pela educação. 

Para Lévy (1996), estamos vivendo em uma nova era, a era das 

tecnologias de informação e comunicação, sendo esta, uma era posterior a era 

da oralidade e da escrita. A nova era nos impõe uma nova forma de pensar 

sobre o atual contexto mundial gerando novas formas de cultura, as quais vêm 

substituir princípios, valores, processos, produtos e incorporando instrumentos 

que viabilizam a interação do homem com o meio.  

Há alguns anos saber usar um computador diferenciava toda uma nova 

geração da anterior, porém, em pouco tempo essa diferença passa a ir além de 

somente saber manusear, refere-se à capacidade de lidar com os 

equipamentos, mas também de adaptarem-se as mudanças em relação aos 

novos paradigmas propostos por todos esses recursos informacionais e 

midiáticos. 

A cada dia novidades tecnológicas são colocadas à disposição de todos, 

e pouco a pouco elas vão se incorporando ao nosso dia a dia, tornando-se 

parte do cotidiano. Os acontecimentos locais e mundiais são divulgados pelas 

mídias e novas formas de pensar e agir vão se incorporando ao ritmo de vida 

das pessoas. 

Assim, a escola tem um papel importante na interação entre a 

informação e o conhecimento, Incluir a mídia em seu espaço escolar é uma 

forma de fazer o diferencial, conforme ressalta Guareschi, [...] “mas não se 

trata só de saber o que passa, ou seja, a informação, mas de pensar, refletir, 

entender, saber analisar aquilo que lhe é repassado” (2005, p. 33).  

Neste contexto, é consensual que a educação como um todo precisa 

incorporar as novas tecnologias e estas são legitimadas perante documentos 

disponibilizados pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias Estaduais de 

Educação.  

 



A acelerada renovação dos meios tecnológicos nas mais 

diversas áreas, influencia, consideravelmente, as mudanças 

que ocorrem na sociedade. O acesso às tecnologias da 

informação e comunicação amplia as transformações sociais e 

desencadeia uma série de mudanças na forma como se 

constrói o conhecimento. A escola, bem como os outros 

lugares onde se fomenta o currículo, não pode desconsiderar 

esses movimentos (PARANÁ, 2010, p. 05). 

 

Sem dúvida, a escola deve associar as tecnologias de informação e 

comunicação no cotidiano escolar, mas é preciso compreender como estas 

devem ser feitas, para que não ocorra o “modismo” de colocar a tecnologia 

como solução para todos os problemas educacionais. 

Cada vez mais as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

estão presentes na sociedade e na escola e por mais que elas causem 

divergências e interrogações não há como fugir delas. O desafio é incorporá-

las ao cotidiano das aulas de modo que ela possa contribuir para a melhoria da 

qualidade de ensino.  

Nesse sentido, salientamos o relatório: “Educação, um tesouro a 

descobrir”, no qual a UNESCO chama atenção para as tecnologias de 

informação e comunicação no Sistema Educativo, e recomenda: 

  

que os sistemas educativos devem dar respostas aos múltiplos 
desafios das sociedades da informação, na perspectiva de um 
enriquecimento contínuo dos saberes e do exercício de uma 
cidadania adaptada às exigências do nosso tempo (UNESCO, 
1996, p. 59). 
 

Portanto, incluir as tecnologias de informação e comunicação na escola, 

pode-se estar contribuindo para o aprendizado bem como um enriquecimento 

cultural, contemplando as necessidades de tornarmos a educação mais 

adequada aos nossos dias e consequentemente mais atrativa. 

 

 

 

 



Cinema e educação 

  

 O cinema está presente na educação há muito tempo, sendo um dos 

eixos sobre os quais a mídia-educação está centrada, no entanto não se 

reconhecem sua importância devida na produção do conhecimento e na 

formação geral das pessoas. Segundo Duarte: 

 

Ver filmes é uma prática social tão importante, do ponto de 

vista da formação cultural e educacional das pessoas, quanto a 

leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas 

mais. [...] Na França, o cinema, entendido como legítima forma 

de expressão cultural, recebe amparo oficial do Ministério da 

Cultura e da Educação e sua difusão integra os objetivos da 

educação nacional. [...] Esse fato deveria ser suficiente para 

que os educadores encarassem a questão com a seriedade 

que ela merece (DUARTE, 2009, p.16-17-18).  

 

 Dessa forma a escola não pode desprezar o audiovisual, e sim 

incorporá-la em seu dia a dia de forma consciente e conferindo a ela um 

caráter pedagógico. 

 Iniciativas individuais de professores, associadas a instituições 

governamentais e não governamentais que promovem atividades de exibição e 

discussão de filmes vêm ajudando a construir uma cultura de valorização do 

cinema em instituições escolares. 

 Embora valorizado, o cinema ainda não é visto pelos meios 

educacionais como fonte de conhecimento. Como afirma Duarte (2009, p. 71), 

“a maioria de nós, professores, fazem uso dos filmes apenas [...] para “ilustrar”, 

de forma lúdica e atraente, o saber que acreditamos estar contido em fontes 

mais confiáveis”. 

 De acordo com Napolitano, a escola deveria explorar muito mais o 

cinema, pois para ele: 

 

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 

reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, 

pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia 

e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa 

mesma obra de arte (NAPOLITANO, 2008, pag. 11).  

 



 Assim ampliar as possibilidades educativas e culturais de educar para o 

cinema demanda entender que o “cinema não é só uma máquina de produzir 

significados, mas também arte, campo de produção de valores” (RIVOLTELLA 

apud FANTIN, 2005, p.7). Eis aí uma síntese das razões da presença do 

cinema e da produção de mídias na escola que contribuiria para o fim último da 

mídia- educação, que é a educação para a cidadania.  

 A utilização do cinema na educação 

 

[...] é importante porque traz a escola aquilo que ela se nega a 

ser e que poderia transformá-la em algo vivido e fundamental: 

participante ativa da cultura e não repetidora e divulgadora de 

conhecimentos massificados, muitas vezes já deteriorados e 

defasados [...] (ALMEIDA, 2001, p. 48).  

 

Parece ser desse modo, de significações que emergem das relações 

construídas entre espectadores e filmes, que determinadas experiências 

culturais interagem criando identidades e formando conceitos. Esse é o maior 

interesse que o cinema tem para o campo educacional - sua natureza 

eminentemente educacional. 

 

Cinema e Geografia 

  

 A Geografia enquanto ciência que estuda o espaço organizado pela 

sociedade, contribui para a formação de cidadãos capazes de compreender o 

mundo em que vivem. Portanto, deve buscar desenvolver a capacidade de 

analisar, interpretar, conceituar, representar e refletir sobre a realidade 

vivenciada. 

Nesse sentido é importante o enfoque no cinema nas aulas de 

Geografia, pois, ele estabelece noção de espaço e quando trabalhado na sala 

de aula, possibilita ao educador mediar à análise das relações ali destacadas. 

Tal relação entre espaço e cinema, traz ao diálogo autores que 

primorosamente se propuseram a trabalhar, discutir e compartilhar suas teorias 

e práticas acerca de assuntos tão fascinantes e complexos como Geografia e 

cinema articulando estes com educação.  



 Cousin (2012) ao comentar a abordagem de Moreira (2006) vinculada ao 

cinema, entende que para compreender o espaço geográfico, objeto de estudo 

da Geografia, necessariamente utiliza-se a visão, então deveríamos analisar o 

espaço primeiramente com o olhar. Esse autor também nos fala da similitude 

verdadeira, ou seja, o espaço real e o espaço do cinema como produção 

fílmica. 

 O cinema como representação audiovisual torna-se então um elemento 

da grande valia como recurso didático para que o conhecimento geográfico 

tenha significado e contribua na formação de pessoas mais críticas e ativas na 

sociedade. 

 

O uso do cinema em sala de aula 

 

As produções cinematográficas auxiliam na aquisição do conhecimento 

e tornam mais contextualizados os assuntos, sendo assim, assimilados de 

maneira mais descontraída, pois ajudam a prender a atenção dos alunos. É 

perceptível que a linguagem utilizada nos programas televisivos ou outras 

produções audiovisuais são dinâmicas e emotivas e que estes chamam a 

atenção dos adolescentes e jovens. 

O cinema pode representar um grande potencial de aprendizado para 

qualquer faixa etária. Muitos são os caminhos para transformar a exibição de 

filmes na sala de aula em um recurso lúdico e atraente, tornando-se um 

instrumento didático de grande valor, desde que usado corretamente não 

apenas para ocupar e “passar” o tempo.  

 

O cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e 
os valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma 
obra de arte. Assim, dos mais comerciais e descomprometidos 
aos mais sofisticados e “difíceis”, os filmes tem sempre 
algumas possibilidades para o trabalho escolar (NAPOLITANO, 
2009, p. 11-12).  
 

 Como nos fala Napolitano, o cinema sempre despertou o fascínio e a 

admiração do seu público, imagens maravilhosas, seres imaginários e outros. 

Entretanto, existem possibilidades de que a grande maioria dos filmes 

colaborem no trabalho escolar, sendo uma fonte inesgotável de análises e 

discussões de professores e alunos, ou seja, são ricos em conteúdos 



escolares. Para Duarte (2009), “muito da percepção que temos da história da 

humanidade talvez esteja irremediavelmente marcada pelo contato que 

temos/tivemos com as imagens cinematográficas” (DUARTE, 2009, p. 17). 

Cabe ao professor selecionar o filme a ser utilizado justificando sua 

escolha primeiramente pela temática a ser desenvolvida. Existe hoje uma 

grande possibilidade e sugestões de filmes, que abordam desde temas mais 

cotidianos, reais, e até os de ficção, assim como abordando aspectos 

históricos, geográficos, culturais entre outros.  

 Os filmes não são neutros, possuem ideologias implícitas e muitas 

vezes explícitas por parte de quem os produziu, e isso precisa ser observado 

pelos professores, exigindo assim, uma análise prévia do seu conteúdo e de 

sua linguagem.  

 

[...] o papel do filme em sala de aula é o de provocar uma 
situação de aprendizagem para os alunos e professores. A 
imagem cinematográfica precisa estar a serviço de 
investigação e da crítica a respeito da sociedade em que 
vivemos. Trata-se, portanto de um movimento de apropriação 
cognitiva da relação espaço-imagem e principalmente, da 
criação de sujeitos produtores de conhecimento e 
reconhecimento de si mesmos e do mundo (BARBOSA, 2003, 
p.113). 
 

Sendo assim, o uso do cinema deve ser explorado de forma total, 

preparando os educandos para o que será visto em sala de aula e 

contextualizando com sua realidade. Quando isto é feito temos a chance de 

enxergar de outra maneira, de forma contextualizada, pertencente e 

significativa a realidade de cada filme exibido. 

 

O documentário 

 

 Segundo Mascarello (2006), a palavra documentário é usada para 

nomear um domínio específico do cinema, sendo que começou a se 

estabelecer no final dos anos de 1920 e início dos anos de 1930, sobretudo, 

com a escola documental inglesa. Ela traz marcas da significação, surgida na 

segunda metade do século XIX no campo das ciências humanas, para designar 

um conjunto de documentos com a consistência de “prova” a respeito de uma 

época. Possui desse modo, uma forte conotação representacional, ou seja, o 



sentido de documentário histórico é comprobatório daquilo que “de fato” 

ocorreu num tempo e espaço. 

 Assim, o documentário pretende ser uma representação da realidade, 

mas enquanto produção cinematográfica não corresponde à realidade dos 

fatos, pois os acontecimentos passados não se repetem. 

De acordo com Napolitano (2009, p. 30-31), [...] “os documentários [...] 

representam um dos gêneros de filme mais utilizados pelo professor em sala 

de aula e nos projetos escolares” 

Os documentários são montagens e possuem interpretações e visão de 

mundo de quem o produziu, no entanto, nos oferecem muitas possibilidades de 

trabalho, pois, apresentam uma gama muito grande de temáticas como, por 

exemplo, a natureza, o homem, a sociedade, a cultura, o que permite que este 

gênero cinematográfico aproxime-se dos conteúdos escolares.  

É preciso que se faça uma pesquisa prévia para estabelecer se a 

produção que escolhemos para utilizar como recurso didático não apresenta 

informações incorretas, lacunas e até omissões de informações.   

O documentário que vai ser utilizado como recurso didático deve estar 

profundamente ligado ao conteúdo que foi ou será abordado para que atinja o 

seu objetivo, isso é contribuir na aprendizagem do aluno.  

Os documentários em sua grande maioria retratam de maneira fidedigna 

o tema ao qual se propõe, e muitas vezes conseguem atingir sentidos que as 

explicações orais não atingem. Através deles podem-se estabelecer debates, 

possibilitar novos olhares sobre uma dada temática. No quadro abaixo 

podemos verificar os diferentes tipos de documentários existentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 - Tipologias de documentários, segundo Napolitano (2009): 

 

Documentários de 
divulgação científica 

São muito utilizados pelos professores nas escolas, 
geralmente transformam as teorias, as invenções, os 
debates e os paradigmas científicos em linguagem simples e 
acessível visando tanto o público infantil como leigo. 

Documentários sobre 
fenômenos naturais 

São interessantes na medida em que tentam explicar a 
gama de fenômenos que provocam grandes tragédias 
coletivas (inundações, avalanches, furacões, terremotos) e 
suas consequências sociais e humanas. 

Documentários sobre 
processos vitais, 
ecossistemas e 
ciclos da natureza 
 

Apresenta grande número de abordagens, com qualidade e 
profundidade. Neste subgênero existem desde produções 
divertidas, instigantes e com amplas possibilidades didático-
pedagógicas, até produções sensacionalistas. 

Documentários sobre 
temas e problemas 
atuais 

Este subgênero também é farto, no entanto deve-se levar 
em conta quem o produziu, pois, costumam ocorrer 
interferências ideológicas e interesses institucionais do grupo 
ou empresa que produziu o documentário. 

Documentários sobre 
temas históricos 

Os trabalhos veiculados neste tipo de documentários 
geralmente estão mais vinculados à disciplina de história, 
tendo duas naturezas: material fílmico e iconográfico antigo 
fruto de pesquisa em acervos pessoais e públicos; 
depoimentos de protagonistas ou especialistas no tema 
analisado, filmado/gravado pelos realizadores no momento 
da produção do documentário. 

Documentários 
antropológicos 

O documentário de cunho antropológico além de produzir 
material sobre as sociedades indígenas ou nativas tem 
produzido material visual com edição simples e 
documentário com estrutura narrativa mais clássica sobre 
vários outros temas que podem ter aplicação em atividades 
escolares: subculturas jovens urbanas, relações familiares, 
comportamento e preferência sexual, grupos profissionais, 
confessionais (valores religiosos), éticos e migrantes, 
podendo este complementar o documentário jornalístico ou 
histórico. 

Fonte: Napolitano, 2009, p.31-33 
Organização: PIEDADE, JUCIANE, L.T., 2014. 

 

 Podemos verificar a partir do quadro apresentado, que existe uma 

quantidade de documentários com diferentes abordagens que podem ser 

usados estabelecendo uma relação com os conteúdos escolares. É necessário 

haver uma preparação anterior para que o conteúdo seja amplamente 

explorado, e para isso o professor deve ter pleno conhecimento do conteúdo 

apresentado nos documentários a ser trabalhados. 

 

 



Os vídeos 

 
 Para Moran (1995), os vídeos são poderosos apoios de aprendizagem, 

mesmo que os alunos já tenham assistido ao conteúdo em suas casas ou na 

internet, porque o contexto escolar favorece a expectativa de um debate ou a 

tarefa de produzir uma resenha. Além disso, há temas em que recursos 

audiovisuais permitem a ativação de sentidos que as explicações orais 

tradicionais não fornecem.  

Existem diversas produções em vídeos que podem ser utilizados em 

sala de aula, como, por exemplo, os vídeos disponibilizados no site Youtube, 

que pode ser usado pelo professor enquanto recurso metodológico, como pelos 

alunos, em forma de pesquisa sobre um determinado tema ou ainda como 

espaço para disponibilizar produções de vídeos.   

No entanto tanto o cinema como os vídeos podem ser banalizados na 

escola, e quando isso ocorre instaura-se um problema relativo há esses 

recursos metodológicos, Moran (1995) destacam os usos indevidos desses 

recursos, organizados no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Usos inadequados do cinema e vídeo na escola de acordo com Moran 

(1995): 

Vídeo-tapa-buraco Colocar o vídeo quando há algum problema inesperado, 
como a ausência do professor. Usar este expediente 
eventualmente pode ser útil, mas se feito com frequência 
desvaloriza o uso do vídeo e o associa - na cabeça do 
aluno- não ter aula; 

Vídeo-enrolação Exibir um vídeo sem muita relação com a matéria.  O 
aluno percebe que o vídeo é usado de forma a camuflar 
a aula; 

Vídeo-deslumbramento O professor que acaba de descobrir o uso do vídeo 
costuma empolgar-se e passa vídeo em todas as aulas, 
esquecendo outras dinâmicas mais pertinentes. O uso 
exagerado do vídeo diminui a sua eficácia e empobrece 
as aulas; 

Vídeo-perfeição Existem professores que questionam todos os vídeos 
possíveis porque possuem defeitos de informação ou 
estéticos. Os vídeos que apresentam conceitos 
problemáticos podem ser usados para descobri-los, 
juntos com os alunos e questioná-los. 

Só vídeo Não é satisfatório didaticamente exibir o vídeo sem 
discuti-lo, sem voltar e mostrar alguns momentos mais 
importantes. 

Fonte: Napolitano, 2009, p.34 



Organização: PIEDADE, JUCIANE, L.T., 2014. 

 
 A partir do quadro acima podemos verificar que, assim como o vídeo é 

muito rico em conteúdos escolares ele pode se tornar ineficiente se a sua 

utilização for indevida, quando mal planejada e preparada pelo professor. 

Existem vídeos que podem ser utilizados especificamente com cada disciplina. 

Portanto, é essencial a preparação antecipada do professor para relacionar o 

vídeo como conteúdo estudado. 

 Segundo Moran (1995), existem diversas e riquíssimas formas de se 

utilizar os vídeos em sala de aula: como sensibilização para introduzir um novo 

assunto, visando despertar a curiosidade e motivação; como ilustração de 

experiências químicas, como conteúdo de ensino de forma direta e indireta; 

como documentários; como intervenção; como expressão para mostrar nova 

forma de comunicação; como avaliação de alunos; como integração e suporte 

para outras mídias, como a televisão, o cinema e o computador, CD-ROM, 

videogames e internet. 

O professor deve analisar sempre que possível, os produtores, a 

produção e o conteúdo do vídeo, procurando estabelecer conexão entre o 

discurso construído historicamente e possibilitar um novo discurso por parte 

dos educandos. 

Diante desta fundamentação e das variadas possibilidades midiáticas a 

disposição, serão desenvolvidas neste material didático algumas alternativas 

metodológicas a serem trabalhadas em sala de aula utilizando o cinema como 

recurso e não apenas como entretenimento, buscando ressaltar a leitura 

analítica desta linguagem e as possibilidades de uso.  Para isso, serão 

apresentadas algumas produções fílmicas como referência aliados aos 

conteúdos abordados e a indicação da preparação/produção de vídeos por 

parte dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cronograma de Atividades 

 

 
Mês / ano 

Quantidade 
prevista de 
hora/aula 

 
Atividades da Unidade Didática 

 
 
 
Fevereiro de 

2015 
 

 
 
 

02 aulas 
 

1ª Atividade 
Apresentação da Unidade Didática para os 
alunos. 
Apresentação em PowerPoint sobre a história 
do cinema no mundo e no Brasil. 
Investigação sobre a cultura cinematográfica 
dos alunos através da um questionário. 

 
 

Fevereiro, 
Março e Abril 

de 2015 

 
 
 

10 aulas 

2ª atividade 
Exibição, análise e interpretação de filmes 
correlatos aos conteúdos trabalhados. 
Atividades sobre os filmes, como: Roteiro de 
análise dos filmes, ficha-resumo, questionário, 
discussões coletivas, montagens de painéis, 
seleção de vídeos, etc. 

 
Abril de 2015 

 
03 aulas 

3ª atividade 
Trabalhando com documentários. 

 
Abril de 2015 

 
03 aulas 

4ª atividade 
Trabalhando com vídeos. 

 
Maio de 2015 

 
04 aulas 

5ª atividade 
Sessão cine-geo em contra turno com os 
alunos, onde acontecerá uma discussão sobre 
os aspectos do filme após sua exibição. 

 
Maio de 2015 

 

 
04 aulas 

 

6ª Atividade 
Aula de campo com visita ao museu e ao 
cinema. 

 
 
 

Maio e Junho 
de 2015 

 
 

 
 
 

04 aulas 

7ª Atividade 
Apresentar aos alunos tutoriais de como fazer 
filmes: Do Windows Movie Maker e site e 
apostila do MEC. 
Desenvolver roteiro para a produção do vídeo. 
Aula de campo para fotografar/filmar e produzir 
material para a produção e edição do vídeo. 

 
 

Junho de 2015 
 

 
 

02 aulas 

8ª atividade 
Apresentação dos vídeos produzidos para a 
comunidade escolar. 
Avaliação. 

 

 

 

 



 

1ª ATIVIDADE - APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICA AO PÚBLICO 
ALVO - Aulas previstas: 02 aulas 

 

Encaminhamentos Metodológicos 

 

Neste primeiro momento será apresentado para os alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, o projeto de Intervenção Pedagógica, e a Produção Didático-

Pedagógica, bem como as atividades que serão desenvolvidas, uma vez que 

os mesmos serão os sujeitos envolvidos diretamente no processo, destacando 

a relevância dos filmes, documentários e vídeos para o processo de ensino-

aprendizagem. Também será apresentada aos alunos uma breve história do 

cinema no mundo e no Brasil. 

 

Procedimentos didáticos 

 

 Será feita a apresentação oral da Produção Didático-Pedagógica para os 

alunos e uma apresentação em Power Point sobre o cinema no contexto 

mundial e no Brasil estabelecendo sua relação com a sala de aula. Far-se-á 

também uma sondagem da cultura cinematográfica dos alunos através de um 

questionário1. 

 

 

2ª ATIVIDADE - EXIBIÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE FILMES – 
Aulas previstas: 05 aulas 

 
1ª PARTE – Filme: Adeus Lenin 

 

Conteúdo: Guerra Fria e a Queda do muro de Berlin 

Objetivos: 

- Reconhecer o contexto em que se passa a história apresentada no filme; 

                                                           
1
 Este questionário servirá como diagnóstico para o professor, da cultura cinematográfica dos 

alunos. 



- Estabelecer relações entre o filme e a história real (período do fim da Guerra 

Fria); 

- Identificar elementos que compõem o filme: roteiro, produção (cenas, 

figurinos, cenários), gênero, etc. 

- Perceber a linguagem e o universo que compõem produção fílmica (o filme 

deixa de ser apenas uma historinha e ser tornará um conjunto de elementos 

compondo uma produção). 

 

Encaminhamento metodológico 

 

Napolitano (2006) afirma que todo filme é um documento desde que 

corresponda a um vestígio do passado remoto ou imediato, tornando-se objeto 

de pesquisa e análise, sendo assim, há grande importância de utilizar-se o 

mesmo em sala de aula repensando os procedimentos utilizados e suas 

implicações. Seu uso como prática educativa possibilita sensibilizar os alunos e 

desenvolver novas formas de compreender a ligação do filme com a realidade. 

(NAPOLITANO, 2006, p.68).  

 Utilizar o cinema com objetivo didático pode atrair os alunos que estão 

desinteressados pelo conteúdo e pela aula, aguçando suas fantasias e sua 

imaginação, uma vez que o som e as imagens fazem parte do universo em que 

os jovens estão inseridos. 

É importante que haja toda uma preocupação por parte do professor 

antes da exibição do filme, como: organizar a sala onde será exibido o filme, 

verificar se todos os recursos audiovisuais estão em pleno funcionamento, 

ajustar o horário com outros professores para exibir o filme todo, sem cortes. 

 

Procedimentos didáticos: 

 

Antes dos alunos assistirem ao filme Adeus, Lênin, será apresentando 

para os mesmos uma cópia do encarte, a ficha técnica e com alguns 

comentários sobre a direção e a produção do filme. Pode-se também fazer 

alguns questionamentos aos alunos como: 

 

 



 

Antes da exibição do filme Após a exibição do filme 

 Alguém já assistiu a este filme? 

 Que título você sugere? 

 O que vocês acham que será 

retratado neste filme? 

 Quais as expectativas de vocês 

quanto à produção? 

 O que vocês entenderam do 
filme? 

 Qual a cena lhe chamou mais 
a atenção? 

 Em que país se passa a 
história? 

 Qual o momento histórico ou 
época é retratado no filme? 

 

  

Através do conteúdo exposto na apresentação do filme, será solicitada 

uma produção textual abordando o processo que culminou na conhecida 

Guerra Fria, suas transformações no espaço mundial e os principais impactos 

desse fato no território da Alemanha, enfatizando os aspectos políticos tendo 

como referência o filme e o livro didático. Também será feita uma seleção de 

imagens do filme, usando para isso o Google imagens, onde os alunos 

expressarão as cenas que mais lhes chamaram a atenção formando 

posteriormente um painel que será exposto na sala de aula. 

 

 Dica: É importante que o ambiente a ser exibido o filme, deverá 

favorecer um clima agradável, tendo uma iluminação diminuída e som 

agradável.  

 Lembrete: Nunca use filmes piratas, pirataria é crime. 

 

2ª PARTE – Filme: A Revolução dos Bichos 

 

Conteúdo: Comunismo 

Aulas previstas: 05 aulas 

 

Objetivos: 

- Reconhecer o contexto em que se passa a história apresentada no filme; 

- Estabelecer relações entre o filme e a história real; 

- Perceber como o comunismo é abordado no filme e no livro didático; 



- Identificar como as relações de poder se estabelece dentro dos sistemas 

políticos; 

- Identificar elementos que compõem o filme: roteiro, produção (cenas, 

figurinos, cenários), gênero, etc. 

 

 

Encaminhamentos Metodológicos 

 

Antes da exibição do filme o professor deverá explicar a sua escolha, 

visto que este representa outro gênero fílmico (animação, drama, aventura) e o 

enredo desenvolvido faz parte do contexto de nossos estudos. 

 

Procedimentos Didáticos 

 

O filme será exibido em uma sala onde estará montado o projetor com 

telão para maior visibilidade e conforto. Após a apresentação do filme deverá 

ser realizada um discussão a partir de algumas questões: 

o Qual o tema central do filme? 

o Quais as impressões de vocês em relação ao cenário do filme? 

o Em relação ao título do filme, vocês teriam outra sugestão? Qual? 

o As expectativas de vocês em relação ao filme foram alcançadas? 

o Vocês conseguiram perceber a relação entre o Animalismo e o 

Comunismo? 

o O que os animais queriam ao fazerem a Revolução? 

o Você consegue relacionar os principais personagens e alguns 

personagens da história real? 

 

Para discussão de todas essas questões e outras que surgirem, os 

alunos podem ser divididos em pequenos grupos e posteriormente o professor 

organizar uma mesa redonda para apresentar suas opiniões. O professor deve 

colocar-se como mediador fomentando as discussões, fazendo um contraponto 

entre o que foi estudado e o filme, relacionando-o com a Geografia e os valores 

humanos, mostrando a intencionalidade e interesses existentes por trás das 



cenas mais relevantes. Para isso deve selecionar algumas cenas para exibir 

novamente. 

 

3ª ATIVIDADE - TRABALHANDO COM DOCUMENTÁRIOS – Aulas 

Previstas: 03 aulas 

 

Documentário: Encontro com Milton Santos ou: O mundo Global visto do lado 

de cá. 

Conteúdo: Conceitos sobre o Capitalismo e Globalização; 

Objetivos: 

- Perceber a face cruel do capitalismo com os países periféricos; 

- Estabelecer relações entre o documentário e o nosso cotidiano; 

- Ampliar o conhecimento sobre o capitalismo e suas contradições; 

- Identificar elementos que compõem o documentário, como imagens, 

narrativas e entrevistas; 

- Apresentar o geógrafo Milton Santos e sua importância no contexto brasileiro 

e mundial; 

 

Encaminhamentos Metodológicos 

 

O documentário também é uma nova linguagem, comparando-se a 

existência da vida humana, porém, sua importância é tão eficiente e acessível 

quanto o cinema para despertar o interesse dos alunos e trazer conhecimentos 

explícitos e úteis para a vida escolar e social deles. 

Quando o documentário, a ser trabalhado, for extenso, o que pode 

desmotivar a participação dos alunos, recomenda-se que ele seja exibido com 

cortes, feitos previamente por meio de edição do vídeo. 

 

Procedimentos Didáticos 

 

 A exibição do vídeo será feita em sala de aula utilizando-se da TV 

multimídia ou Pen drive. 

Após o vídeo, será solicitado a cada aluno uma palavra que represente o 

que foi abordado no documentário, formando um painel. O professor então 



conduzirá o debate com os alunos abordando a relevância de cada palavra 

assinalada. Durante o debate e análise das palavras pode-se explorar todos os 

aspectos do documentário extraindo as questões que ainda são presentes na 

atualidade, as que hoje são relevantes e as que já foram superadas ou 

ultrapassadas. 

 

 

4ª ATIVIDADE - TRABALHANDO COM VÍDEOS – Aulas Previstas: 03 aulas 

 

Vídeo: Eu, Etiqueta 

Conteúdo: Conceitos sobre o Capitalismo e Globalização; 

Objetivos: 

- Entender os conceitos de capitalismo e globalização; 

- Perceber que o consumismo faz parte da nossa sociedade; 

- Estabelecer relações entre o vídeo Eu, Etiqueta e o nosso cotidiano;  

- Identificar elementos do vídeo Eu, Etiqueta, como imagens e sons. 

 

Encaminhamento Metodológico 

 

 Este momento foi pensado utilizando de um recurso que é bastante 

familiar aos alunos, no caso vídeos do You Tube. São vídeos de fácil acesso e 

que possibilitam uma infinidade de usos inclusive o pedagógico. Para está 

atividade é necessário copiar o vídeo em um pen drive e verificar com 

antecedência sua compatibilidade na TV multimídia. Será utilizado também o 

laboratório de informática o qual deverá ser agendado com antecedência. 

 

Procedimentos Didáticos 

 

Primeiramente, será entregue aos alunos uma cópia da poesia Eu, 

Etiqueta de Carlos Drummond de Andrade para que os alunos façam uma 

leitura prévia. Posteriormente será exibido na sala de aula, utilizando a TV 

multimídia, pois, o vídeo é curto e poderá ser repetido, caso haja necessidade 

por parte dos alunos.  



Após a exibição do vídeo, será abordado com os alunos aspectos 

apresentado na poesia de Carlos Drummond de Andrade e na produção do 

vídeo, como: 

- A necessidade satisfação pessoal obtida perante o olhar dos outros; 

- A do ter e não do ser; 

- O homem “ser industrial” tornou-se anúncio itinerante, movido pelos apelos 

emocionais da propaganda perdendo muitas vezes suas características 

individuais; 

- Os alunos serão indagados sobre as diferenças em somente fazer a leitura do 

poema e visualizá-lo como no vídeo do YouTube. 

 

Os alunos em grupos escolherão uma estrofe do poema e farão uma 

releitura dela de acordo com seu entendimento e posteriormente apresentarão 

para a classe.  Também farão uma seleção de logotipos de produtos e 

apresentarão para a classe em Power Point para que a mesma identifique as 

marcas sem a presença de seus nomes. Depois cada grupo fará uma pesquisa 

para saber de onde são originarias as marcas e que importância elas 

representam no mercado mundial. Farão uma lista de objetos que usam 

diariamente e através de pesquisa tentarão descobrir a procedência de cada 

um deles.  Com base nas observações e conclusões deverão elaborar um texto 

a respeito do consumismo e do comércio mundial. 

 

 

5º ATIVIDADE - SESSÃO CINE-GEO - Aulas Previstas: 04 aulas 

 
 

Filme: Treze dias que abalaram o mundo 

Conteúdo: A Guerra fria, a bipolaridade, a corrida armamentista e aeroespacial 

e a eminência da Terceira Guerra Mundial. 

 

Objetivos 

- Reconhecer o contexto em que se passa a história apresentada no filme 

Treze dias que abalaram o mundo; 



- Perceber como o período da Guerra fria foi dominado por tensões, que 

poderiam ter culminado em mais uma Guerra Mundial; 

- Perceber como neste período houveram avanços significativos em relação a 

recursos tecnológicos de comunicação, aeroespaciais e bélicos. 

- Estabelecer relações entre o filme e a história real; 

 

Encaminhamento Metodológico 

 

Esta atividade será realizada em contra turno onde será exibido o filme 

Treze dias que abalaram o mundo. A presente atividade visa abordar a 

temática da Guerra fria, e da bipolaridade, considerando os envolvidos direta e 

indiretamente neste processo e suas implicações no restante do mundo. 

Para a atividade em contra turno devem ser tomadas as devidas 

providências de preparo da aula, assim como informar à coordenação 

pedagógica e avisar aos pais ou responsáveis dos alunos. 

 

Procedimentos Didáticos 

 

O filme será exibido em uma sala onde estará montado o projetor com 

telão para maior visibilidade e conforto. Após o filme, os alunos participarão de 

uma mesa redonda, onde será feito um debate entre eles e o professor sobre o 

contexto do filme e sobre a produção fílmica em si. 

 Serão utilizadas as questões para análise do filme sugeridas por 

Napolitano (2006), abaixo listadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questões para a análise do filme de acordo com Napolitano (2006) 

 
1- Qual o tema do filme? O que os realizadores do filme tentaram nos 

contar? Eles conseguiram passar sua mensagem? Justifique sua resposta.  
 

2- Você assimilou/aprendeu alguma coisa com este filme? O quê? 
 

3- Algum elemento do filme não foi compreendido? 
 

4- De que você mais gostou neste filme? Por quê? 
 

5- Selecione uma sequência protagonizada por um dos personagens do 
filme, analise e explique qual a sua motivação dramática. O que sua 
motivação tem a ver com o filme? 

 
6- Qual o seu personagem favorito no filme? Por quê? 

 
7- Qual personagem você menos gostou? Por quê? 

 
8- Descreva o uso da cor no filme. Ela enfatiza as emoções que os 

realizadores tentaram evocar? Como você usaria a cor no filme em 
questão? 

 
9- Analise o uso da música no filme. Ela conseguiu criar um clima correto 

para a história? Como você usaria a música neste filme? 
 

 
10- Todos os eventos retratados no filme são verdadeiros (ou verossímeis)? 

Descreva as cenas que você achou especialmente bem coerentes e fiéis à 
realidade. Quais as sequencias que aparecem menos realistas? Por quê? 

 
11- Qual é a síntese da história contada pelo filme? 

 
12-  Como a montagem de filme interfere na história contada pelo filme? 

Fonte: NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema em sala de aula.  
São Paulo: Contexto 2009, p. 83-84. 

Organização: PIEDADE, JUCIANE, L.T., 2014 

 

 

6ª ATIVIDADE - AULA DE CAMPO VISITA AO MUSEU E AO CINEMA – 
Aulas Previstas: 05 aulas 

 

Conteúdo: A evolução das tecnologias cinematográficas 

Objetivos: 

- Conhecer objetos utilizados para a reprodução de filmes antigos e atuais; 

- Conhecer uma sala de cinema e seus bastidores; 

 



Encaminhamento Metodológico:  

 

Dentre as práticas pedagógicas para o ensino de Geografia citadas nas 

Diretrizes para a Educação Básica, a aula de campo aparece com ênfase como 

importante instrumento para a compreensão do espaço geográfico, dos 

conceitos e das relações socioespaciais nas diversas escalas geográficas. Por 

isso ela deve sempre ser pensada como aula e não como passeio.  

Alguns passos devem ser estabelecidos para uma aula de campo, como 

indica as DCEs (2008): a observação orientada, descrição, seleção, ordenação 

e organização de informações; registro das informações de forma criativa, 

produção de texto, análise de fotos, entrevistas, etc,  

A saída do espaço escolar requer cuidados prévios, a fim de que a 

atividade não seja banalizada, e que atinja aos objetivos propostos, sem criar 

situações constrangedoras e/ou problemáticas. 

Para esta atividade, onde os alunos sairão do espaço escolar para uma 

atividade dirigida, há necessidade de se fazer uma programação que envolve a 

estrutura de transporte e o agendamento da visitação.   

Na aula anterior à saída de campo, é necessário estabelecer com os 

alunos o objetivo da atividade, é necessário também enviar com antecedência 

uma autorização para que os pais tenham a ciência que os alunos sairão se 

ausentando do espaço escolar, para onde irão e com, e qual motivo. 

 

Procedimentos Didáticos 

 

Primeiramente, os alunos farão uma visita ao Museu Willy Barth – 

localizado na cidade de Toledo – Paraná, onde estão expostos objetos antigos 

usados em cinemas para a reprodução de filmes, afim de que observem os 

projetores antigos para posterior comparação da evolução tecnológica destes 

recursos. 

 Após, os alunos farão uma visita há uma sala de cinema onde poderão 

ver os bastidores e entender como os filmes são reproduzidos num ambiente 

especifico com conforto para os expectadores. Neste momento os alunos 

poderão conversar com o responsável pelo cinema e fazerem questionamentos 

sobre suas curiosidades. Após assistirão o filme que estiver em cartaz. 



 

 

6ª ATIVIDADE- PRODUZINDO VÍDEOS EM SALA DE AULA – Aulas 
Previstas: 06 aulas 

 

Conteúdo: A influência do Capitalismo no cotidiano  

 

Objetivos: 

- Perceber como O Capitalismo está presente no dia a dia; 

- Estabelecer aspectos positivos e negativos do capitalismo;  

- Instrumentalizar aos alunos para que consigam produzir um vídeo; 

 

Encaminhamento metodológico: 

 

Mais interessante que simplesmente assistir a filmes, documentários e 

vídeos, é produzir um vídeo.  

Para produção dos alunos, o tema motivador será: A influência do 

capitalismo na vida cotidiana, visando ver a percepção de estarem inseridos 

neste sistema e a partir dessa problematização serão divididos em grupos e 

terão que construir um roteiro, fazer e editar um vídeo com a referida temática. 

 

Procedimento didático 

 

Para está atividade será apresentado aos alunos os passos para a 

produção de um vídeo, utilizando como sugestão a apostila Tecnologias na 

Escola, Como explorar o potencial das tecnologias de informação e 

comunicação na aprendizagem, produzida pelo MEC. Nela encontra-se um 

item especifico sobre como produzir um vídeo, os recursos que são 

necessários, as etapas como: definição do tema, roteiro, seleção de 

equipamento e locais, filmagem, edição de áudio e vídeo, como editar o vídeo.  

 

 Lembrete: Nunca deve se esquecer de solicitar a autorização do uso da 

imagem das pessoas que aparecerem nas filmagens e informar qual 

será o uso das imagens para evitar problemas posteriores. É necessário 

também ter o cuidado de usar trilha sonora livres. 



 

Bibliografia consultada: 

 

SEABRA, Carlos. Tecnologias na escola. Porto Alegre: Telos  
empreendimentos Culturais, 2010. 
 

 

7º ATIVIDADE- APRESENTAÇÃO DOS VÍDEOS PRODUZIDOS PELOS 
ALUNOS À COMUNIDADE ESCOLAR – Aulas Previstas: 02 aulas 

 

Objetivos: 

- Apresentar à comunidade escolar as produções dos vídeos produzidos pelos 

alunos. 

Encaminhamento metodológico 

 

Para essa apresentação, será organizado previamente um local 

adequado com todo o aparato tecnológico para a exibição dos vídeos, assim 

como para dar conforto aos expectadores. 

 

Procedimentos didáticos 

 

Serão apresentados os vídeos produzidos pelos alunos para a 

comunidade escolar (equipe pedagógica, direção, alunos de outras séries do 

Ensino Médio, e pais dos alunos), visando divulgar o trabalho realizado e 

avaliar a produção realizada pelos alunos. 

 

 

 

AVALIAÇÃO – Aulas Previstas: 02 aulas 

 

 

A avaliação acontecerá de forma processual, considerando a 

participação dos alunos, a atenção e argumentação nos debates, na produção 

de textual, na resolução de atividades orais e escrita e principalmente no 

empenho no desenvolvimento da produção dos vídeos. 

 



 

 

 

 

 

A UTILIZAÇÃO DE 

FILMES, 

DOCUMENTÁRIOS E 

VÍDEOS NAS AULAS DE 

GEOGRAFIA 

 

 

Prof. Juciane Piedade 

 

 

 

 

 
Fonte: 

http://1.bp.blogspot.com/-

W_ZQxbbbuHY/Uh-

ZvYn1enI/AAAAAAAAAWY/AGE

D6hzTC1A/s1600/7.png 

http://wallpaper.ultradownloads.com.br/111409_Papel-de-

Parede-Mapa-do-globo_1600x1200.jpg 

http://wallpaper.ultradownloads.com.br/111409_Papel-de-

Parede-Mapa-do-globo_1600x1200.jpg 



Apresentação 

Caros(as) alunos(as), 

 

 Este material servirá para nossas aulas de Geografia, sendo que fora 

pensado para que possamos aprender cada dia mais e da melhor maneira 

possível. Espero que no decorrer de nossos estudos, proporcionados através 

destas atividades vocês possam ter diversas oportunidades de pesquisar, 

refletir, dialogar e consigam construir o conhecimento Geográfico de maneira 

dinâmica e prazerosa. 

Bom trabalho! 

 

Atividade 01 

 

Questionário diagnóstico: 

 

RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO: 

 

1- Você gosta de assistir filmes? 

2- Com que frequência você assiste filmes? 

3- Que gênero de filmes você prefere? 

4- Você gosta de assistir filmes na escola? Por quê? 

5- Você acha que os filmes podem ajudar na compreensão dos conteúdos 

de Geografia? Como? Escreva: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filme: Adeus, Lênin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

 
A estória do filme se passa em 1989, pouco antes da queda do muro de Berlim, 

a Sra. Kerner (Katrin Sab) uma senhora que vivia na Alemanha Oriental passa 

mal, ao ver o filho em uma passeata em apoio à unificação das Alemanhas, é 

hospitalizada e entra em coma e fica desacordada durante 08 meses. Nesse 

tempo ocorreu a queda do muro de Berlim e o triunfo do regime capitalista. 

Quando ela acorda, em meados de 1990, sua cidade, Berlim Oriental, estava 

muito modificada, mudanças essas ocorridas pela presença do capitalismo. 

Seu filho Alexander (Daniel Brühl), temendo que a excitação causada pelas 

drásticas mudanças ocorridas pela reunificação da Alemanha pudesse 

prejudicar a saúde de sua mãe, pois, se ela sofresse um novo infarto seria fatal 

e era uma comunista convicta e atuante, decide esconder de sua mãe os 

acontecimentos.  Para isso, ele reproduz em casa todo o ambiente da mesma 

FICHA TÉCNICA 
 
Título original: Good bye Lenin 

Título no Brasil: Adeus, Lênin 

Direção: Wolfgang Becker 
Roteiro: Wolfang Becker, Hendrik 
Handloegten, Bernd Lichtenberg 
e Achim Von Borries 
Elenco: Daniel Brühl, 
ChulpanKhamatoya, 
FlorianLukas; 
Trilha sonora: YannTiersen 
País: Alemanha 
Idioma: Alemão 
Gênero: Comédia dramática  
Ano de produção: 2002 
Tempo de duração: 121 mim 
 Fonte:<http://www.cinema.seed.pr.gov.br/m

odules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4
80> Acesso em: 20/out/2014  



forma que estava antes dela ser hospitalizada, inclusive ele tenta encontrar 

produtos alimentícios das mesmas marcas, o que se tornou difícil, pois eles 

desapareceram.  Enquanto a Sra. Kerner permanece acamada, Alex não tem 

muitos problemas, mas quando ela deseja assistir televisão, ele precisa contar 

com a ajuda de um amigo diretor de vídeos. Juntos criam programas de 

televisão onde seu amigo se passa por apresentador de TV e elaboram notícias 

com se nada houvesse mudado que passam para a mãe assistir com aparelhos 

de vídeo cassete para sua mãe acreditar que nada mudou e que ainda estavam 

sob o regime socialista. 

 

Atividade 02 

  

Elabore um texto abordando o processo que culminou na Queda do muro de 

Berlin e na reunificação da Alemanha e os principais impactos desse fato no 

território alemão, tendo como referência o filme Adeus, Lênin e o livro didático: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



Atividade 03 

 Em duplas, façam uma seleção de duas imagens do filme Adeus, Lênin, 

que expressem as cenas que mais lhes chamaram a atenção, usando para isso 

o Google imagens. Com as imagens impressas, formem posteriormente um 

painel para exposição em sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filme: A revolução 

dos bichos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

 
O filme é baseado no livro de George Orwell, “A Revolução dos Bichos”, ele 

retrata a situação de submissão dos animais em relação aos seus donos, na 

granja Solar (Remetendo à mesma situação do regime totalitário imposto por 

Stálin). Porém, num dado momento um porco chamado Major sonha com a 

revolução, onde todos os animais poderiam se libertar da escravidão imposta 

pelos homens e iriam trabalhar para si próprios. Major, então reúne todos os 

animais e propõe uma mudança radical da estrutura política e social, onde 

todos teriam direitos nunca imaginados e promoveria um bem-estar coletivo 

dos animais sem a interferência do Sr. Jones dono da fazenda ou de qualquer 

outro humano. Ele dizia que tinha que se fazer uma revolução a ser posta em 

prática o Animalismo, uma anologia ao Comunismo. Com a revolução posta em 

prática o fazendeiro é expulso da fazenda e Major Morre (fazendo referência a 

Lênin), juntamente com mais dois porcos Bola-de-Neve (Trotsky) e Napoleão 

(Stálin), põem em prática a idéia do Animailsmo, propondo uma Carta Magma 

FICHA TÉCNICA 
 
Direção: John Halas, Joy Batchelor 
Elenco: Maurice Denham, Gordon 
Heath 
País: Reino Unido 
Gênero: Animação, drama, 
Comédia. 
Ano de produção: 1954 
Tempo de duração: 1h13min 
Curiosidades Segunda animação 
longa metragem produzida na 
Inglaterra. 
 

Fonte:<http://www.historia.seed.pr.gov.b
r/modules/conteudo/conteudo.php?conte
udo=159> Acesso em: 20/out/2014 

 



com sete artigos que deveriam ser seguidos por todos. 

Começa então uma nova vida para os bichos na Granja Solar que passa a se 

chamar Granja dos Bichos. Todos iriam para o campo trabalhar, o trabalho 

seria dividido igualmente e o fruto do trabalho também. Os porcos, os únicos 

que sabiam ler eram tidos como os animais inteligentes da Granja, ficaram 

responsáveis pela organização da comunidade. Confeccionou-se uma bandeira 

verde com um chifre e uma ferradura no centro, tendo este símbolo como 

símbolo do Animalismo (até na bandeira Geroge Ornwell faz alusão ao 

Comunismo). 

Porém não demorou muito e começaram as intrigas entre Bola-de-Neve e 

Napoleão, este por sua vez expulsou Bola-de-Neve da Granja por não aceitar 

mais as suas idéias. Aos poucos a escravidão foi ressurgindo. Só que agora os 

animais não trabalhavam mais para os humanos e sim para os porcos. 

Começou então a surgir uma desigualdade social na Granja, onde os cachorros 

e porcos passam a formar uma burguesia e os demais bichos seus escravos. 

Os mandamentos que foram criados pelos porcos, aos poucos foram sendo 

modificados por ordens de Napoleão. Como os animais não possuem 

memórias muito boas como a dos porcos, eles passavam por certa lavagem 

cerebral e os estes inventam inúmeras histórias para justificar o não 

cumprimento dos artigos da Carta Magma.  Os porcos passaram a viver como 

os seres humanos, andavam de roupas e em duas pernas. Começou as 

perseguições e exploração de bicho pelo bicho, fazendo uma relação direta á 

sociedade humana. 

O filme faz uma extrema crítica, não às idéias do Comunismo, mas ao 

totalitarismo que fora posto em prática por Stálin. 

 

 
 

 

 

 

 



Atividade 04 

Em grupos, discuta as seguintes questões relacionadas ao filme: A revolução 

dos bichos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quais eram as expectativas de vocês em 

relação ao filme? Elas foram alcançadas? 

 Qual o tema central do filme? 

 Quais as impressões de vocês em relação ao 

cenário do filme? 

 Em relação ao título do filme, vocês teriam 

outra sugestão? Qual? 

 Vocês conseguiram perceber a relação entre o 

Animalismo e o Comunismo? 

 Por que os animais queriam ao fazerem a 

Revolução? 

 Você consegue relacionar os principais 

personagens e alguns personagens da história 

real? 

 



Atividade 05 

 

DOCUMENTÁRIO: GLOBALIZAÇÃO MILTON SANTOS - O MUNDO 

GLOBAL VISTO DO LADO DE CÁ 

 

O documentário: Globalização Milton Santos – “O mundo visto do lado 

de cá”, é uma produção brasileira do cineasta Sílvio Tendler, narrada por Beth 

Goulart, Fernanda Montenegro, Matheus Nachtergaele, Milton Gonçalves, 

Osmar Prado e Zélia. Abordam diversos aspectos da globalização e do sistema 

capitalista do ponto de vista de Milton Santos, apresentando uma perspectiva 

de surgimento de uma nova globalização a partir de países periféricos.  

 

 

Vídeo: Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM> 

acesso em 10/out/2014. 

 

Atividade 05: 

Sobre o documentário: Encontro com Milton Santos: O mundo visto do lado de 

cá, escreva uma síntese enfatizando o que você compreendeu em relação ao 

capitalismo e globalização em relação aos países periféricos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



Atividade 06: 

Pesquise sobre A história de Milton Santos e sua contribuição para a 

Geografia: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Atividade 07 

VÍDEO  

POEMA: EU, ETIQUETA 

 

 

O Vídeo do poema Eu, Etiqueta, é uma narrativa do poema de Carlos 

Drummond de Andrade na voz de Paulo Autran com imagens que retratam 

como a mídia e a propaganda nos levam ao consumismo. Drummond retrata 

em seu poema o quanto perdemos nossa própria identidade, na nossa 

capacidade de escolha, deixando as marcas tomarem conta dos nossos gostos 

pessoais para assumirmos padrões impostos pelo mercado nos tornando 



divulgadores de marcas que são verdadeiros símbolos de status e de divisões 

de classes. 

 

Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=KEY66-osrkc> acesso em 09/set/2014 

 

Poema Eu, Etiqueta 

Em minha calça está grudado um nome  

Que não é meu de batismo ou de cartório  

Um nome... 

 

 Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/frase/MjAyODM0/> Acesso em: 14/Nov/2014 

 

Escolha uma estrofe do Poema Eu, Etiqueta, faça uma releitura da mesma e a 

socialize com os colegas: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Atividade 08 

1- Em grupos, façam uma seleção de dez logotipos de produtos que você 

conhece, grave-os em PowerPoint, para apresentar aos colegas para que 

identifiquem as marcas sem a presença dos nomes. Após a apresentação dos 

logotipos pesquise sua origem e sua importância no mercado mundial. 

2- Façam uma lista de produtos que vocês utilizam no dia a dia e pesquisem a 

procedência de cada um deles. Com base nesta atividade nas observações e 

conclusões, elaborem um texto a respeito do consumismo e do comércio 

mundial: 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILME: TREZE DIAS QUE ABALARAM O 

MUNDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE  

O filme treze dias que abalaram o mundo, retrata o período da Guerra Fria, 

onde, Estados Unidos e União Soviética, lideres dos blocos capitalista e 

socialista, viviam em constante rivalidade pela supremacia mundial.  Em 

outubro de 1962 um avião U-2, que fazia vigilância de rotina, fotografa a 

montagem pelos soviéticos de uma plataforma para lançamento de mísseis 

nucleares em Cuba.  Este armamento teria a capacidade de destruir grande 

parte do território dos Estados Unidos. Para tentar reverter à situação o 

presidente John F. Kennedy (Bruce Greewood) e seus assessores estabelecem 

um plano visando deter a ação dos soviéticos. Os líderes do exército e do 

Pentágono americano querem contra-atacar, porém o presidente não acha 

essa atitude a mais prudente, pois em caso de invasão ao território cubano 

poderia haver uma retaliação ao território europeu pelos soviéticos. Durante 

treze dias reúnem-se na Casa Branca os líderes do governo, do exército e do 

FICHA TÉCNICA 
 
Direção: Roger Donaldson 

Roteiro: David Self 

Elenco: Kevin Costner, Bruce 

Greenwood, Dylan Baker, Michael 

Fairman, Steven Culp 

País: Estados Unidos 

Gênero: Suspense, guerra 

Ano de produção: 2000 

Duração: 145 Min. 

Fonte: http://www.cineclick.com.br/treze-dias-

que-abalaram-o-mundo> acesso em 

20/Nov/2014 

 

 



Pentágono, numa tensa e conflitante eminência de uma guerra nuclear, 

enquanto navios da União Soviética rumavam para Cuba com o material que 

faltava para concluir a plataforma de mísseis nucleares. 

 

Atividade 09 

Vamos produzir? 

Aulas previstas: 04 aulas 

Material utilizado: para essa atividade serão necessários aparelhos que 

permitem filmagens como celulares e máquinas fotográficas. 

 

Desenvolvimento: Em grupos de 05 alunos, vocês deverão seguir o passo a 

passo sugerido através da Apostila Tecnologias na Escola, como explorar o 

potencial das tecnologias de informação na aprendizagem abaixo, dentro da 

temática A importância do capitalismo em suas vidas, vocês deverão produzir 

vídeos. 

 

Veja as etapas necessárias para essa produção: 

  

 Definição de projeto: definir qual será o tema e a abordagem do que 

será filmado. 

 Roteiro: material que vai conter a sequência e a ordem do que será 

filmado, devendo prever todo o projeto do vídeo. 

 Seleção de equipamento e locais: definir qual será o equipamento 

para realizar a gravação (celular, filmadora, gravador, câmera fotográfica 

digital, microfones, iluminação) e planejar os locais de filmagem, 

cenários, objetos, roupas etc. 

 Filmagem: realização da filmagem, seguindo o que foi definido no 

roteiro, prestando-se atenção ao enquadramento, foco, iluminação, som 

etc. 



 Edição de áudio e vídeo: corte de cenas e montagem de sequências, 

inserção de trilha sonora, dublagens e locuções, além de título e 

créditos. 

 

Fonte: SEABRA, Carlos. Tecnologias na escola. Porto Alegre: Telos Empreendimentos 
Culturais, 2010, p. 08 

 

Não se esqueça de seguir os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEABRA, Carlos. Tecnologias na escola. Porto Alegre: Telos Empreendimentos 
Culturais, 2010, p. 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como editar um vídeo? 

 

Para que você possa editar vídeos, ou ensinar seus alunos a fazê-lo, 

você precisará de um software específico. Na internet existem vários 

programas gratuitos para download (como o Windows Movie Maker ou o Vídeo 

Spin). Também existem softwares gratuitos para inserção de legendas e trilha 

sonora. Com esses recursos, a edição do material filmado será mais fácil, e o 

resultado ficará melhor, pois tão importante quanto à qualidade da imagem e 

do som captados são os cortes e a montagem. 

 

 

 

 

 

 

Escreva aqui seu roteiro: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 



Autorização de uso 

 

Um detalhe que não pode passar em branco: solicitar que quem 

aparecer nas filmagens, como atores, figurantes ou mesmo pessoas comuns 

nas ruas, assinem uma autorização de uso da sua imagem. É necessário 

informar qual será a utilização do vídeo, para futuramente não haver nenhum 

problema se alguém questionar seu uso. Trilhas sonoras também podem 

envolver direitos autorais, o que recomenda a procura por trilhas sonoras livres. 

(Tecnologias na escola, 2010 p.09.) 
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