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Resumo
O PET de Geografia através do CINEPET trabalhou o conceito de território por
meio de dois vídeos documentários: “Territórios Marginais” e “LGBT:
Homofobia e Transfobia na Escola” como instrumento de ensino e extensão à
comunidade. O objetivo foi promover a discussão e a ampliação da visão da
comunidade interna e externa da UEL para os diferentes tipos de território além
do Estado-nação. Através dos ciclos de debates do CINEPET, escolhidos pelos
petianos e decididos por votação do grupo segundo a leitura das sinopses, foi
possível discutir assuntos tratados tanto no âmbito da ciência geográfica
quanto no das ciências sociais, por meio dos documentários que, além de
explicativos, promovem a reflexão das temáticas de maneira interativa.
Disponibilizados para o público externo por meio de inscrições, os
documentários escolhidos são de domínio público, disponíveis de forma
gratuita. Como resultados, além dos petianos, tivemos a presença de algumas
pessoas da comunidade externa, e os debates potencializaram uma visão mais
ampla do tema abordado, percebendo o território em constante movimento e
conexão em uma relação dialética entre sistemas de objetos e sistema ações.
Assim, os indivíduos marginalizados pela classe hegemônica nessa relação de
poder e domínio sofrem com a exclusão de seus direitos humanos. O Estadonação não é a única forma de poder e domínio, pois o território abarca diversas
territorialidades em um só território. Conclui-se que os vídeos interativos de
maior alcance, de linguagem simples e ilustrações de imagens apresentam
maior acolhimento da comunidade interna e externa da Universidade.
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