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Resumo: Enquanto ciência humana, a Geografia exige uma construção de 

análise teórica e conceitual para tratar distintos temas relativos aos fenômenos 

sócio-espaciais. A abordagem geográfica, a partir de seus conceitos e temas, 

exige um esforço contínuo de trazer para a vida prática uma contribuição de 

análise concreta da sociedade em sua relação com o meio. Neste sentido, o 

ensino de geografia se depara com o desafio de despertar um olhar reflexivo 

sobre a realidade, e entendemos que uma abordagem lúdica a partir da 

linguagem audiovisual auxilia o processo de ensino-aprendizagem. Daí a 

importância do professor em atualizar suas metodologias de ensino para a 

disciplina. Esta pesquisa, em andamento, tem como objetivo construir uma 

proposta metodológica baseada na discussão de critérios pertinentes à seleção 

filmes a serem utilizados nas aulas de geografia conforme os conteúdos que 

compõem o currículo escolar do ensino. O filme escolhido foi o “Comercio 

Ambulante na época das romarias na cidade de Juazeiro do Norte”, com direção 

de Jaqueline Acosta Silva (Imago-URCA, 2017). O filme será analisado e 

discutido com o professor de geografia da escola e será escolhido os temas 

relacionados à disciplina. A temática evocada pelo filme auxiliará como roteiro 

de discussão, sendo ainda elaborados questionamentos a serem trabalhados 

com os alunos dentro do contexto de análise dos conceitos espaciais: paisagem, 

espaço, lugar, território e região, estes guiarão para o debate acerca do conceito 

de fé e cultura. Esta proposta metodológica que utiliza os filmes enquanto 

recursos pedagógicos, circunscreve-se como uma nova ferramenta para auxiliar 

o professor em sala de aula, assim, contribuindo no ensino aprendizagem de 

geografia.  
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