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RESUMO 

Os meios de comunicação são locais de produção de inúmeras paisagens e linguagens, sejam 

através de imagens e fluxos informáticos que estão disseminadas de forma impressas ou 

eletronicamente mediante de jornais, revistas, televisão, cinema, portais da internet, redes 

sociais que acabam gerando para o planeta auto-estradas da informação como aponta 

Baumann (2007). Este projeto busca problematizar as linguagens de comunicações como 

dispositivos pedagógicos implicados no processo de constituição do conhecimento 

geográfico, tecendo aproximações entre uma produção presente no cotidiano do aluno e uma 

que lhe é apresentada nas práticas pedagógicas da Geografia. Este estudo aprofundou os 

estudos sobre o tema meio de comunicação a partir da ótica da virada linguística para o 

ensino da Geografia, para pontuar algumas reflexões que podem auxiliar na ampliação de 

debates como também complexar, tensionar, pluralizar o uso das diversas linguagens, 

examinando os meios de comunicação como um campo produtor, a partir das lentes teóricas 

fornecidas pela Geografia Cultural para auxiliar as diversas estratégias acionadas para levar o 

estudante a problematizar, e questionar as imagens com as lentes da política de representação 

para mostrar as linhas de visibilidades na construção dos significados do mundo. Para tanto, 

as ações da pesquisa foram realizadas através de dois caminhos: um, de caráter instrumental, 

inventariando quais linguagens são usadas nas práticas pedagógicas e no cotidiano dos 

alunos através dos documentos escolares tais como livros didáticos, planos de aula, ida à 

escola para entrevista com alunos e professores; e outro, para analisar, identificar e 

compreender, através dos estudos pós-modernistas, os significados veiculado nas linguagens. 

Dado o fato de que a pesquisa encontra-se em sua fase de ida à campo para coleta de dados e 

posterior análise de dados, não constituíram-se até o presente momento resultados 

preliminares significativos entretanto as leituras já realizadas apontam que há um 

distanciamento entre a necessidade de utilização das diferentes linguagens na condução do 

processo pedagógico e seu efetivo emprego. 

 


