
Geografia, Imagens e Sons: 

possibilidades de ensino-aprendizagem a partir de documentários 

Ana Carolina Rios Gomes1

Doutoranda em Geografia – UNESP 
Rio Claro/SP – BRASIL

RESUMO

O interesse por produções audiovisuais de caráter etnográfico vem se ampliando na última década. Os 

documentários etnográficos configuram-se como alternativa para que, diante da impossibilidade do 

contato real, um número maior de pessoas possa conhecer e analisar diferentes modos de vida, 

lugares, manifestações culturais, etc., numa prática potencialmente fundadora de outras geografias. No 

presente trabalho pretende-se tecer considerações sobre antropologia visual e as potencialidades do 

documentário etnográfico, no âmbito da Ciência Geográfica, como estratégia de difusão e valoração de 

bens culturais no ensino formal e não-formal. Assim, é proposta a reflexão sobre a diversidade dos 

povos e a interpretação de culturas por meio do contato com “o outro”  a partir da experiência 

audiovisual – que por captar atenção e emoção é capaz de favorecer a imersão dos espectadores no 

modo de vida, na realidade que se registra e se apresenta, visando expandir a compreensão sobre a 

diversidade cultural e possibilitando o diálogo interdisciplinar e intercultural. 
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INTRODUÇÃO

Os registros visuais, como a fotografia e o cinema, foram, desde o surgimento das ciências 

sociais, utilizados amplamente. A antropologia visual tem sua origem em meados do século XIX com a 

proposta de documentar e preservar práticas culturais consideradas ameaçadas, procurando retratar 

de maneira fiel a realidade dos grupos estudados. 

Segundo Marc-Henri Piault (1994), os usos das imagens em movimento foram ao longo do 

tempo apresentando diferentes perspectivas: ora como instrumental para a pesquisa de fenômenos 

culturais; ora como ferramenta para ilustrar e difundir pesquisas já realizadas. Ambas contribuem para 

a valoração de bens culturais e para processos de análises culturais, considerando que a linguagem do 

movimento registra e apresenta qualidades de comportamento, modos de vida e paisagens 

associadas. 

Dessa forma, o valor especial do vídeo está no registro de nuances dos processos culturais, 

das sutilezas dos gestos e comportamentos, da emoção e de manifestações difíceis de serem 

captadas a transmitidas senão por imagens em movimento. Esta peculiaridade dos registros 

audiovisuais permite a descoberta de traços culturais menos evidentes, ampliando e aprofundando 

análises. 

 O filme etnográfico é um gênero de documentário que surgiu na França, nos anos 60, 

praticado por cineastas independentes e por etnólogos que o aplicam na investigação, no domínio da 

antropologia visual, filmando determinados grupos das sociedades humanas, arcaicas ou modernas. A 

invenção de câmaras leves de 16 milímetros e gravadores de som portáteis sincronizados 

possibilitaram a gravação das entrevistas e ampliaram as possibilidades do cinema, na época voltado 

para produções ficcionais em estúdios. 

 Há diversos nomes cuja leitura da obra é de vital importância para compreensão do tema e 

para o desenvolvimento da presente pesquisa, tais como Robert Flaherty - considerado como o pai do 

cinema etnográfico - Marcel Griaule, Germaine Dieterlen e Jean Rouch, que desenvolveram o seu 

conceito e o teorizaram, recorrendo às técnicas do cinema direto.

A partir de duas entrevistas com Jean Rouch, José da Silva Ribeiro (2005) define: 

O filme etnográfico ou o cinema etnográfico entendido no sentido mais amplo 

abarca uma grande variedade de utilização da imagem animada aplicada ao 

estudo do Homem na sua dimensão social e cultural. Inclui freqüentemente 

desde documentos improvisados (esboços, ensaios fílmicos) até produtos de 

investigação acabados e de construção muito elaborada. Os métodos do 

cinema etnográfico são muito variados e associados a tradições teóricas 



diferenciadas como a meios e procedimentos utilizados. Assentam, no 

entanto, em alguns princípios fundamentais: uma longa inserção no terreno 

ou meio estudado freqüentemente participante ou participada, uma atitude 

não diretiva fundada na confiança recíproca valorizando as falas das pessoas 

envolvidas na pesquisa, uma preocupação descritiva baseada na observação 

e escuta aprofundadas independentemente da explicação das funções, 

estruturas, valores e significados do que descrevem, utilização privilegiada da 

música e sonoridades locais na composição da banda sonora (RIBEIRO, J. 

S., 2005, p. 7).

Em outros termos, o filme etnográfico é uma imersão da cultura do “outro”, registrando nuances 

fundamentais para uma análise interpretativa, proposta por Geertz (1989), e para a promoção do 

respeito à diversidade cultural.  

Sobre a importância deste tipo de documentário, Claudine de France (1976) afirma: 

Podemos inicialmente afirmar que colocar em evidência os fatos que são 

impossíveis de estabelecer somente com a observação direta e descrever 

aqueles dificilmente restituídos pela linguagem constituem as duas funções 

principais do filme etnográfico (FRANCE, C., 1976, p. 140). 

Assim, as imagens em movimento ultrapassam a observação clássica e a linguagem escrita 

possibilitando outras formas de análise dos fenômenos culturais, no tocante do sensível, e sendo de 

grande utilidade científica. 

A obra organizada por Freire e Lourdou (2010) esclarece de forma emblemática o potencial do 

documentário etnográfico considerando-o como meio de expressão e descrição privilegiado do tempo, 

dos espaços e dos lugares, enfatizando aspectos da sociedade e do Homem que muitas vezes não são 

veiculados e trazendo-os para o campo do visível e do sensível a fim de promover a análise das 

representações e procedimentos utilizados nas atividades sociais, rituais e educativas. 

Complementando o exposto acima, Clarice Peixoto (2000) afirma:

[…] As ciências sociais sempre manifestaram uma certa resistência em 

aceitar os documentos visuais como fonte de conhecimento. Muito ligados ao 

textos escritos e aos registros orais, os antropólogos mostravam dificuldade 

em perceber que a imagem pode trazer um outro tipo de informações que 

completa e ultrapassa a escrita e a fala. Colocando em sincronia o espaço, o 



ritmo e o movimento nas descrições dos rituais, das relações sociais e 

manifestações culturais... entre outras, a imagem é capaz de melhor 

acompanhar e fixar, sob um outro ângulo, as manifestações simbólicas 

(PEIXOTO, C., 2000, p. 4).

METODOLOGIA

O presente estudo se baseia em uma pesquisa majoritariamente qualitativa que busca analisar 

o documentário etnográfico como estratégia de valoração de bens culturais, como potencializador do 

conhecimento sobre diferentes modos de vida e paisagens associadas, promovendo o respeito à 

diversidade cultural dos povos.  

Trata-se de uma pesquisa que se encontra em estágio inicial de desenvolvimento, portanto, 

não aponta resultados práticos obtidos em trabalhos de campo, mas revela importantes questões 

teóricas e reflexões suscitadas a partir das obras consultadas, fundamentais para garantir o 

prosseguimento da pesquisa e consolidá-la como um estudo substancial. 

A orientação da pesquisa deve pautar-se, assim, nos princípios pertencentes à Geografia 

Cultural em diálogo constante com a Antropologia Visual. Procura-se, neste sentido, privilegiar a 

perspectiva hermenêutica, promovendo a articulação entre a interpretação explicativa e a 

compreensiva. 

A geografia cultural renovada, que surge na década de 1980, admite o conceito de cultura 

como um contexto, como reflexo, meio e condição de existência e reprodução (CORRÊA, 2007). 

Segundo Corrêa (2007) os símbolos são traços fundamentais do ser humano e a análise dos mesmos 

deve abarcar sua organização, constituição, estrutura e, especialmente, a interpretação que se faz 

desses significados. 

Dessa forma, é possível perceber a associação entre as ideias de Corrêa (2007) àquelas já 

defendidas por Geertz (1989) e analisar a forte presença do conceito de descrição densa, entendido 

como interpretação das culturas por este antropólogo, na geografia cultural:  

Por ser uma abordagem, um modo de olhar a realidade, uma interpretação 

daquilo que os outros grupos pensam e praticam, a geografia cultural não é 

definida por um objeto específico, como a própria cultura, concebida segundo 

o senso comum ou segundo uma visão abrangente. 

A geografia cultural está focalizada na interpretação das representações que 

os diferentes grupos sociais construíram a partir de suas próprias 



experiências e práticas (CORREA, 2007, p. 7).

Diante dessas considerações, e enfatizando que a pesquisa encontra-se em estágio inicial, 

cabe apontar algumas perspectivas sobre as quais se desenvolverá. Pretende-se trabalhar com os 

documentários em ambiente escolar, diante da impossibilidade de levar os alunos para conhecer 

paisagens e modos de vida culturalmente diferentes in loco, a alternativa que se apresenta mais 

interessante e viável é levar essa diversidade cultural para dentro da sala de aula, fazendo uso desse 

recurso tão interessante e potencialmente transformador que é o audiovisual.

Há uma produção vasta e de grande qualidade em todo o mundo e especificamente no Brasil. 

Por consequência, os festivais de filmes etnográficos também crescem quantitativa e qualitativamente. 

No caso brasileiro, programas como o ETNODOC e o DOC TV são iniciativas que só vêm a contribuir 

para a compreensão da diversidade cultural no país – e a partir daí, no Mundo. Ambos os programas 

tem como objetivo difundir o documentário produzido por meio da exibição em TVs públicas. Ainda que 

isto esteja garantido pelo Edital, o número de expectadores fica muito restrito, pois as exibições são 

feitas em horários que dificultam a audiência. Novos locais e maneiras de exibição devem ser 

propostos. 

O ETNODOC disponibiliza o material no internet, o que facilita o acesso e a utilização do 

documentário etnográfico como estratégia de valoração dos bens culturais em sala de aula, ampliando 

o alcance do documentário e se utilizando desta ferramenta audiovisual tão instigante e eficaz no 

sentido de sensibilizar e aproximar diferentes realidades culturais.

Outra iniciativa que merece ser abordada nesta pesquisa é o projeto Vídeo nas aldeias (VNA). 

Criado em 1987, o VNA é precursor na área de produção audiovisual indígena no Brasil. O objetivo do 

projeto foi, desde o início, apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus 

patrimônios territoriais e culturais, por meio de recursos audiovisuais e de uma produção compartilhada 

com os povos indígenas com os quais o VNA trabalha. Este projeto foi se tornando cada vez mais um 

centro de produção de vídeos e uma escola de formação audiovisual para povos indígenas. Em 2000, 

o Vídeo nas Aldeias se constituiu como uma ONG independente e sua trajetória permitiu criar um 

importante acervo de imagens sobre os povos indígenas no Brasil e produzir uma coleção de mais de 

70 filmes, a maioria deles premiados nacional e internacionalmente, transformando-se em uma 

referência nesta área.

Com relação aos festivais, o principal evento de exibição de filmes etnográficos no Brasil é a 

Mostra Internacional do Filme Etnográfico, que busca valorizar a diversidade das culturas por meio de 

produções nacionais e internacionais, possibilitando um diálogo entre diferentes realizadores e suas 

cinematografias. A primeira edição desta Mostra data de 1993, e em 2011 foi a realizada a 15a.  

A proposta inicial da pesquisa em desenvolvimento é trabalhar em formato de oficinas com 



alunos do Ensino Fundamental e Médio, e utilizar especificamente alguns documentários produzidos a 

partir do Edital ETNODOC 2007 e ETNODOC 2009. A seleção dessas produções, que somam um total 

de 31 documentários, com 26 minutos de duração cada, e que contemplam temas relativos ao 

patrimônio imaterial brasileiro, será feita em momento oportuno, pois é necessário maior reflexão. 

Além disso, pretende-se fazer referência a outros projetos de produção e divulgação de 

documentários etnográficos, como, por exemplo, o DOC TV e o DOC TV Latino América, Vídeo nas 

Aldeias, bem como produções que não estão vinculadas a nenhum desses editais, mas que contribuem 

enormemente para o conhecimento e valoração de bens culturais. 

O ETNODOC é um Edital de Apoio à Produção de Documentários Etnográficos sobre o 

Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro lançado pela Associação Cultural de Amigos do Museu de 

Folclore Edison Carneiro (ACAMUFEC), em parceria com o Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular (CNFCP), do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI), do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN), com patrocínio da Petrobrás. Este edital tem como objetivo a 

documentação e difusão do Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro por meio do apoio à produção de 

documentários inéditos para exibição em TVs públicas. Trata-se de um edital nacional, que abrange 

todos os estados do país.

Os projetos selecionados por este edital são relativos ao patrimônio cultural imaterial brasileiro 

(saberes, celebrações, formas de expressão e lugares), compreendido, conforme definição da 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial aprovada pela Unesco em 2003, 

apresentam abordagem etnográfica sobre o objeto da documentação, situado em seu contexto 

sociocultural, e sobre pessoas e grupos sociais a ele relacionados. 

Além de serem exibidos na TV aberta (TV BRASIL), os documentários estão disponibilizados 

no site do ETNODOC, o que facilita seu uso em sala de aula, sua divulgação e compartilhamento em 

redes sociais e afins. 

Pretende-se promover durante o processo de ensino-aprendizagem, por meio do documentário 

etnográfico, o contato dos alunos com a experiência do trabalho de campo para que sejam motivados a 

desenvolver o pensamento crítico e investigativo, vivenciando as três principais etapas do trabalho do 

pesquisador, defendidas pelo antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (2006): o olhar, o ouvir e o 

escrever, cada qual com suas especificidades. 

Neste processo de ensino-aprendizem, mediado pela exibição de documentários etnográficos, 

é preciso considerar a perspectiva relativista, considerando seus preconceitos etnocêntricos e atentos 

ao que os cientistas sociais chamam de “o ponto de vista nativo”. Assim, Geertz (1997) aconselha a 

realizar um movimento dialético entre uma visão das partes através da totalidade, e vice-versa, para 

que seja possível captar este ponto de vista. Esse esforço permite identificar e compreender o modo de 

vida e a visão de mundo, os significados dos signos e símbolos, a lógica cultural, o sistema, a estrutura 



e a conjuntura, o contexto das práticas culturais, o valor identitário e patrimonial de um fato cultural. 

Em outras palavras, o aluno/pesquisador deve, segundo Geertz (1989), fazer uma descrição 

densa do contexto cultural investigado, considerando as subjetividades, interpretando gestos, objetos, 

palavras, pensamentos e relações, construindo um mapa de significados dos fatos que ocorrem no 

sistema cultural observado. 

Segundo Marconi e Presotto (2007), o conceito de relativismo cultural deve ser 

adequadamente compreendido por todos os indivíduos envolvidos direta ou indiretamente nas 

situações de contato – ainda que essas sejam mediadas por novas tecnologias, no caso, os recursos 

audiovisuais. Este princípio permite ao observador ter uma visão objetiva das culturas, cujos padrões e 

valores são tidos como próprios e convenientes aos seus integrantes.

Considerando a extrema diversidade cultural da humanidade, pode-se 

compreender cada grupo humano, seus valores definidos, suas exclusivas 

normas de conduta e suas próprias reações psicológicas aos fenômenos do 

cotidiano; e também suas convenções relativas ao bem e mal, ao moral e 

imoral, ao belo e feio, ao certo e errado, ao justo e injusto etc. A relatividade 

cultural ensina que uma cultura deve ser compreendida e avaliada dentro 

dos seus próprios moldes e padrões, mesmo que estes pareçam estranhos 

ou exóticos. Assegura ao antropólogo atitudes mais justas e humanas, o 

que vem, muitas vezes, contrariar os interesses da cultura dominante que, 

quase sempre, nas situações de contato, não leva em consideração alguns 

princípios humanitários (MARCONI, M. A. e PRESOTTO, Z. M. N., 2007, 

p.17).

Por fim, convém enfatizar que a antropologia visual, em diálogo com a Geografia, não 

pretende fixar o homem e suas práticas culturais em um registro audiovisual, mas registrar e 

condensar, por meio dessa técnica, expressões e comportamentos que não poderiam ser descritos de 

maneira tão contundente, pois: 

A imagem possui uma dinâmica própria: o poder da imagem é algo 

incontestável e passível de apreensão imediata. A imagem toca diretamente 

aos sentidos, é imediatamente captada não só pelo olhar, mas também pela 

emoção e pela razão. Ela sugere uma variedade de coisas que só com 

dificuldade uma outra forma de apreensão do real e do imaginário percebe e 

transmite, além de ter um grande poder de síntese. A imagem condensa uma 



série de elementos e diz muito sobre a percepção do real que a pessoa que 

a registrou ou a criou possui. […] As imagens são formas privilegiadas de 

condensar e veicular representações sociais (BERGER, M., 2012, p. 7-8). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões apresentadas e das perspectivas almejadas, é possível apontar para a 

eficácia aos documentários etnográficos em processos de ensino-aprendizagem, no âmbito da Ciência 

Geográfica. Assim, pesquisadores, professores e alunos devem pensar e fazer uso do audiovisual não 

apenas como recurso didático para ilustrar determinado conteúdo, mas como fonte inesgotável de 

referências culturais que provocarão estranhamentos, identificações e, o mais importante, reflexões 

sobre diversidade cultural e paisagística em cada indivíduo que assistir e a cada vez que o 

documentário for visto. 

Espera-se, por meio de procedimentos metodológicos, que os envolvidos nesse percurso 

formativo sejam motivados a refletir sobre a importância dos bens culturais. Uma das forças do 

documentário vem dessa relação de registro, documentação, captação de comportamentos e 

expressões que confere ao documentário uma certa “autoridade”  e legitimação. Essa vitalidade se 

reflete nas políticas públicas no campo do audiovisual, em programas como DOCTV, Revelando os 

Brasis, festivais como “É Tudo Verdade”, “Festival Etnodoc”, etc., que apontam para o reconhecimento 

do documentário como instrumento importante na produção de conhecimento e nos projetos de 

transformação da sociedade brasileira.

O documentário etnográfico, proposto como estratégia de educação no âmbito da Geografia, é 

capaz de apresentar as peculiaridades de diversos modos de vida associados a diferentes paisagens, 

por meio do registro cenários, de gestos, sons, emoções... O audiovisual permite a possibilidade da 

construção de espaços criativos e críticos-reflexivos, podendo constituir-se em uma obra com grandes 

contribuições para processos de conscientização a respeito da diversidade cultural. 

Deste modo é possível ampliar o conhecimento da sociedade e do Homem na sua unidade e 

diversidade, no espaço e no tempo, e favorecer a comunicação intercultural, em uma tentativa de 

pensar as relações que são estabelecidas com os outros e o seu meio, considerando os contextos 

históricos, sociais e culturais onde está inserido, visando expandir a compreensão sobre a diversidade 

cultural, possibilitando o diálogo interdisciplinar e intercultural, por meio de processos de identidade e 

alteridade possibilitados pelo recurso audiovisual. 
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