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ENSINANDO DEMOGRAFIA POR MEIO DO CINEMA: a política chinesa do filho único 

nas aulas de Geografia. 

 

 

Rafael Francisco Coelho 

 

Resumo: O objetivo desse artigo é contribuir para a discussão do uso de filmes nas aulas de 

Geografia da Educação Básica, utilizando a obra One Child Nation (2019) para apresentar 

conteúdos mais relacionados a Demografia, assim como o entendimento de políticas 

demográficas, com ênfase para a política chinesa do filho único, implementada entre 1979- 

2015, e seus impactos geográficos no país enquanto esteve em vigor, e seus desdobramentos 

atuais na população chinesa. Nesse sentido, o artigo traz uma breve análise do currículo de 

Geografia do Plano de Curso voltado para a Educação de Jovens e Adultos (Proeja), do Colégio 

Pedro II, articulando com sugestões de uso da produção cinematográfica em questão. 
 

Palavras–chave: geografia escolar; cinema; demografia; Política do filho único; Proeja. 
 

 

 

 

 

TEACHING DEMOGRAPHICS THROUGH CINEMA: the chinese one-child policy in 

geography classes. 

 

Abstract: The aim of this article is to contribute to the discussion of the use of films in the 

Geography classes of high school, using the movie One Child Nation to present contents more 

related to Demography, as well as the understanding of demographic policies, with emphasis 

on the Chinese one-child policy, implemented between 1979 and 2015, thus its geographical 

impacts in the country was in force, and its current developments in the Chinese population. In 

this sense, the article brings a brief analysis of the geography curriculum of the Course Plan 

focused on Youth and Adult Education (Proeja), of Colégio Pedro II, articulating with 

suggestions for the use of the film production in question. 

 

Keywords: school geography; cinema; demography; one-child policy; Proeja. 
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Introdução 

 

A Geografia Escolar possui alguns temas tradicionais, que são trabalhados em sala de 

aula com os alunos, seja pela sua relevância espacial, seja por envolver importantes questões 

sociais, ou ambos os aspectos. Entre esses assuntos, um deles trata-se da demografia. Esse tema 

possui diversos conceitos e pode ser analisado em múltiplas escalas geográficas, possibilitando 

aos alunos, por exemplo, refletir sobre a dinâmica da população e compará-la em distintos 

países e/ou momentos históricos da sociedade. Sendo a demografia um tema tão recorrente nos 

Planos de Curso de Geografia, como o assunto pode ser abordado nas aulas? 

A partir de meados do século XX, cresceu no Brasil a perspectiva de se utilizar 

ludicidade nas didáticas como forma de estimular o envolvimento e participação dos alunos. 

Entre as ferramentas mais utilizadas, o cinema apresenta destaque. No caso do tema demografia, 

o filme One Child Nation (2019) apresenta elementos que contribuem para o entendimento não 

apenas da política do filho único, mas das dinâmicas demográficas, como transição 

demográfica, distribuição da população por gênero e análise da pirâmide etária. 

Ao se utilizar o recurso audiovisual nas aulas, o professor deve-se atentar à classificação 

etária do filme. Nesse caso, a obra em questão, recomendada para maiores de 14 anos, pode ser 

utilizada com alunos maiores de idade, como os matriculados no Programa da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), um 

segmento de ensino que possui um público com características peculiares e para o qual se 

recomenda uma abordagem mais lúdica, que contribua para o estabelecimento de um elo com 

a escola. 

Em relação ao Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (Proeja), ele surgiu, na forma como se estrutura 

hoje, recentemente, já no século XXI, através do Decreto Nº 5478/05, atualizado pelo Decreto 

Nº 5840/06, ambos exarados pelo Congresso Nacional e pelo MEC, para atender alunos acima 

de 18 anos. O programa tem se caracterizado como uma forma de ensino destinada a alunos 

que trabalham ou que atrasaram seus estudos por questões financeiras ou desinteresse pela 

escola, mesmo que por um determinado período da sua vida. Assim, há um desafio em manter 

a frequência desse estudante durante as etapas do Proeja para que ele possa concluir o Ensino 

Médio e, consequentemente, ampliar a chance de melhorar sua inserção no mercado de trabalho 

ou continuar seus estudos, sendo aprovado em uma Universidade. 

Em geral, esses jovens vieram de classes sociais economicamente menos favorecidas, 

sem um ambiente propício aos estudos individuais ou coletivos, e ingressaram muito 

precocemente no mercado de trabalho, seja para complementar a renda familiar, seja como 

forma de se prepararem antecipadamente para empregos adiante. Essas necessidades de curto 

prazo podem dificultar a escolarização, o que se torna um sério problema, já que o avanço da 

escolaridade se torna, no médio e longo prazo, o caminho mais adequado para conseguir 

ascensão social para si e seus familiares. 

Nesse sentido, como tornar o estudo, mais especificamente o ensino de Geografia, mais 

palatável para os alunos do Proeja? Entende-se que múltiplas linguagens contribuem para 

aumentar o engajamento dos alunos nas aulas, sendo um desses recursos, a utilização de 

produção audiovisual. Nesse artigo, propõe-se o documentário One Child Nation (2019). Aliás, 

o uso de filmes nas aulas de Geografia da Educação Básica tem uma longa tradição, embora as 

metodologias estejam sendo debatidas frequentemente, visando aprimorar o uso dessa 

ferramenta junto aos alunos. 

Uma das vantagens de se utilizar filmes nas aulas é que os alunos, em geral, são 

familiarizados com essa fonte de informação. A televisão está presente nos lares brasileiros há 

décadas e a população passa bastante tempo à frente das telas desde a primeira infância. 
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Inclusive, grande parte dos alunos provavelmente assistiram a algum filme nas aulas de 

Geografia durante o Ensino Fundamental. 

Pensando nas especificidades dos alunos do Proeja, o Departamento de Geografia do 

Colégio Pedro II produziu orientações pedagógicas a serem seguidas pelos professores do 

segmento, para que as aulas sejam mais lúdicas e se aproximem do cotidiano dos alunos, 

favorecendo a relação ensino-aprendizagem. Em relação aos temas, observa-se preocupação 

que tenham pertinência com a realidade vivida pelos discentes. Assim, o conteúdo de 

população, um dos mais tradicionais da disciplina, pode ser abordado nas aulas pelos 

professores. 

Esse artigo está dividido em três seções, além desta introdução e das conclusões. No 

primeiro tópico, discutimos sobre políticas demográficas, visando enfocar na política do filho 

único, na China. Posteriormente, no segundo item, discutimos o papel do cinema nas aulas de 

Geografia para, depois, apresentarmos uma resenha do filme One Child Nation, juntamente 

com uma sugestão de trabalhá-lo em sala de aula. Em seguida, analisamos o currículo de 

Geografia do Proeja, do Colégio Pedro II e indicamos algumas possibilidades de uso do 

documentário supracitado e que dialogam com o currículo mencionado. Por fim, apresentamos 

as conclusões, assim como nosso parecer acerca das limitações, contribuições e possibilidades 

de novos estudos sobre o tema abordado. 

 
 

As políticas demográficas e a política chinesa de filho único. 

A população mundial, historicamente, precisou ter crescimento natural para se manter 

enquanto espécie no Planeta. Por milênios, a expansão demográfica foi essencial para que os 

seres humanos conseguissem vivenciar, com mais interação, na Terra. Entretanto, nos últimos 

séculos, cresceu a preocupação sobre o ritmo de crescimento populacional e os impactos que 

ele poderia ocasionar, em diferentes escalas. 

Nessa linha de mudança em relação ao comportamento esperado de crescimento 

demográfico, no final do século XVIII, Thomas Robert Malthus publicou sua obra intitulada 

“Ensaio sobre o Princípio da População”, na qual demonstrava preocupação com o crescimento 

populacional. O autor entendia, equivocadamente, que a tendência naquele momento era de que 

a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria 

em progressão aritmética, o que causaria, inevitavelmente, a fome. 

Mais recentemente, principalmente a partir da segunda metade do século XX, com o 

baby-boom verificado após a 2ª Guerra Mundial em muitos países em desenvolvimento, os 

governos de alguns países começaram a se preocupar mais com o crescimento da população e 

passaram a adotar políticas populacionais antinatalistas. De acordo com Alves, política 

populacional pode ser definida como: 

 
aquelas ações (proativas ou reativas) realizadas por instituições (públicas ou privadas) 

que afetam ou tentam afetar a dinâmica da mortalidade, da natalidade e das migrações 

nacionais (e/ou internacionais), ações essas que buscam influenciar as taxas de 

crescimento demográfico (positivo ou negativo) e a distribuição espacial da 

população. As políticas populacionais podem ser intencionais ou não-intencionais, 

explícitas ou implícitas, democráticas ou autoritárias e podem ser definidas ao nível 

macro-institucional ou micro (indivíduos e famílias). Elas sintetizam poder, conflitos 

e finalidades. (ALVES, 2006, p. 9). 

 

Baseado nessa definição, Alves (2006, p. 10) apresenta um esquema para mostrar a 

capilaridade da política populacional e como ela pode ser adotada pelos Estados nacionais ou 

em outras escalas de atuação. 
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Quadro 1: Políticas Populacionais 

 
Mortalidade/esperança de vida 

Natalidade/fecundidade/fertilidade 

Sobre a dinâmica demográfica Migração nacional e internacional 

Nupcialidade 

 

 

Expansionista (natalista) 

Sobre o ritmo de crescimento Reducionista (controlista) 

Neutra (laissez-faire) 

 

 

Individual 

Sobre o nível de aplicação Familiar (Casal) 

Institucional 

 

 

Sobre o caráter das políticas                            Públicas  

                                                                         Privadas 

 

Sobre a transparência dos objetivos Implícitas 

 

Explícitas 

 

 

Sobre a finalidade dos propósitos Intencionais/antecipadas (stricto sensu) 

 

Não-intencionais/não-antecipadas (lato sensu)   

 

Sobre a tempestividade das ações                    Proativa (prevenir) 

Reativa (remediar) 

 

 

Sobre o caráter da implantação Democrática/consensual (“modelo sueco”) 

 

Autoritária/coercitiva (“modelo chinês”) 

 
Fonte: ALVES, 2006. 

 

Com base no quadro 1, o presente artigo irá apresentar características concretas da 

política demográfica chinesa, tendo como parâmetros de classificação os critérios apontados 

acima. 

No aspecto institucional, um dos países que passaram a adotar política populacional de 

controle de natalidade, provavelmente o caso mais famoso e duradouro da história, foi a China. 

A partir da década de 1970, com sua população já maior do que 1 bilhão de habitantes, o país 

optou pela implementação da política do filho único. O gráfico a seguir mostra os impactos 

dessa política populacional na taxa de natalidade do país.
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Gráfico 1: Taxa de natalidade na China (1978-2020) 

  

Fonte: BBC, 2021.  

Com base no gráfico 1, observa-se que, ao longo da década de 1980, mesmo com a 

política adotada, a taxa de natalidade aumentou, provavelmente porque a política demográfica 

estava em processo de maturação. Porém, principalmente nos anos 1990, ela caiu de forma 

constante e se estabilizou, em níveis baixos, a partir dos anos 2000. Concomitantemente, a 

expectativa de vida dos chineses seguiu crescente, demonstrando o avanço da transição 

demográfica no país, conforme gráfico a seguir. 

 
Gráfico 2: Proporção da população da China por idade (1960-2050) 

  

Fonte: BBC, 2021. 
 

A partir do gráfico 2, compreende-se que a política do filho único, em conjunto com a 

industrialização, urbanização e aumento da expectativa de vida, contribuiu para que a população 

chinesa apresentasse um quadro de envelhecimento demográfico, seguindo a tendência 

mundial. Além disso, enquanto a política esteve em vigor, ela contribuiu para que ocorresse 

uma assimetria entre o número de pessoas do sexo masculino e do feminino, gerando maior 

proporção de homens. Mais adiante nesse artigo, o documentário One Child Nation (2019) 

servirá como ferramenta didática que pode auxiliar no entendimento dessa desproporção por 

gênero, no país. 
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Hesketh (2005, p. 1172) ao analisar as mulheres que se arriscavam e seguiam em frente 

com uma gravidez não autorizada pelos critérios impostos pelo Estado chinês no período, 

mostra os riscos que elas e os bebês corriam ao longo da gestação. Segundo o autor, nesses 

casos: “Many deliveries of babies that have not been officially sanctioned occur at home without 

trained personnel, a practice that is associated with the risk of maternal or neonatal 

mortality”1. 

Essas mudanças demográficas aceleradas pela política do filho único vinham em curso 

no mínimo a partir de 1960, com o avanço da urbanização no país. Com base no gráfico a seguir, 

observa-se que a China apresentava declínio no ritmo de crescimento populacional mesmo antes 

da implementação da política do filho único. Esta, enquanto esteve em vigor, contribuiu para 

desacelerar a velocidade de crescimento populacional da China, ao se comparar com a expansão 

percentual média da população mundial. 

Atualmente, dados estatísticos apontam que a China possui cerca de 34 milhões de 

homens a mais do que mulheres2. Nessa perspectiva, de acordo com informações produzidas 

pela ONU, em 2018, a China tinha cerca de 28% de homens entre 15 e 29 anos a mais do que 

mulheres na mesma faixa etária3. Entende-se que esse componente também dificulta os 

relacionamentos, casamentos, e consequentemente, se torna mais difícil para o país aumentar 

mais rapidamente a taxa de natalidade. 

 
Tabela 1: Razão entre mulheres e homens pela ordem de nascimento na China (1980-2001) 

 

Ordem de Nascimento 
Áreas 

Urbanas 

Áreas 

Rurais 

 

Geral 

Primeiro filho 1.13 1.05 1.06 

Segundo filho 1.30 1.23 1.24 

Terceiro filho 1.19 1.29 1.28 

Quarto filho ou posterior 1.19 1.32 1.31 

Média da ordem dos filhos 1.16 1.15 1.15 

Fonte: Hesketh, 2005. 

 

Essa diferença na quantidade e no percentual de chineses e chinesas pode ser 

compreendida através da tabela 1. Entre 1980 e 2001, no caso do primeiro filho, em áreas 

urbanas, a cada 100 meninas, nasciam 113 meninos, uma diferença significativa que pode ter 

relação com abortos e infanticídios sobre meninas. Essa discrepância cresce mais a partir do 

segundo filho, onde a proporção de meninos nascidos se apresenta muito maior do que os das 

meninas. Por exemplo, nas áreas rurais, no quarto filho ou mais, a cada 100 meninas nascidas, 

ocorreu o surgimento de 132 meninos. 

Proporcionalmente, além de ter menos mulheres na sociedade, principalmente em atual 

idade reprodutiva, segundo o documentário One Child Nation (2019), elas também sofreram 

com o autoritarismo de agentes de planejamento familiar do Estado Chinês para restringir sua 

fertilidade, nas mais variadas e nocivas práticas, visando diminuir ou eliminar a chance de elas 

engravidarem. 

 

 
1 Tradução: Muitos partos de bebês que não foram oficialmente sancionados ocorrem em casa sem pessoal 

treinado, prática associada ao risco de mortalidade materna ou neonatal. 
2 Fonte: LADEM - Laboratório de Demografia e Estudos Populacionais. A geração de homens solitários na Índia 

e na China. UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora, 4 maio 2018. Disponível em: 

<https://www.ufjf.br/ladem/2018/05/04/a-geracao-de-homens-solitarios-na-india-e-na-china/>. Acesso em 6 jun. 
3 Fonte: DENYER, Simon; GOWEN, Annie. Too many man. The Washington Post, 18 abr. 2018. Disponível 

em: <https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/too-many-men/>. Acesso em: 21 ago, 2021. 
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Tabela 2: Métodos contraceptivos entre mulheres chinesas casadas (1982-2001) 

Método contraceptivo 1982 1988 1992 1997 2001 

Esterilização masculina 10 13 12 9 8 

Esterilização feminina 25 37 42 40 37 

Dispositivo Intrauterino 50 40 40 43 46 

Preservativo 2 2 2 4 6 

Pílula anticoncepcional 8 5 4 2 3 

Outro método 5 3 <1 1 1 

Fonte: Hesketh, 2005. 

 

De acordo com a tabela 2, percebe-se que, durante a política chinesa do filho único, mais 

especificamente entre 1982-2001, ao se somar os casos de Esterilização feminina e Dispositivo 

Intrauterino (DIU), mais de 80% das mulheres casadas no país possuíam algum elemento que 

praticamente impediria a gestação. Os métodos contraceptivos mais recorrentes no período 

foram a esterilização feminina e a colocação de Dispositivo Intrauterino (D.I.U.). Os dados 

também revelam o machismo estrutural, pois a esterilização masculina abrangia um percentual 

bem menor, portanto, transferindo a maior parte da responsabilidade por uma gestação, às 

mulheres. 

Em função das profundas transformações demográficas experimentadas pelo país nas 

últimas décadas, desde 2016, a política de controle da natalidade foi flexibilizada para dois 

filhos e em 2021 para até três filhos por casal. Portanto, o controle de natalidade se mantém no 

país, porém, com menos austeridade. 

 
Gráfico 3: Comparação entre o crescimento populacional da China e o mundial (1960-2010) 

 
Fonte: China One Child Policy.  

 

De acordo com o gráfico 3, entre 1979 e 2011, a população chinesa cresceu 38,7% e a 

população mundial, 59,6%. Ou seja, a população mundial avançou mais aceleradamente do que 

a chinesa nesse período. Assim, os números sugerem que a política do filho único na China, 

juntamente com demais transformações etárias na sociedade chinesa, contribuiu para diminuir 

a taxa de natalidade do país. 

Zeng (2016, p. 1931), ao se debruçar sobre os efeitos da política chinesa do filho único, 

utiliza a expressão “efeito 4:2:1” para explicar como a evolução demográfica chinesa traz 

desafios para os casais e para o próprio Estado Chinês. Para o autor: 

 
The effect of large numbers of only children on family structures has its own name in 
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China: the 4:2:1 effect, referring to couples who are responsible for the care of their 

four older parents and one child. Despite the state-sponsored New Rural Old Age 

Insurance Programme, which started in 2009, most Chinese elderly people, especially 

those in rural areas, still lack full pension coverage, so are largely dependent on their 

children for financial support4. (ZENG, 2016, p. 1931). 

 

A partir dessa situação demográfica chinesa, e baseado na tendência mundial de 

aumento da expectativa de vida, a situação socioeconômica dos idosos na China tende a se 

agravar. Por exemplo, do ponto de vista econômico, será que o neto, principalmente nas áreas 

rurais mais pobres, terá condições financeiras de auxiliar seus pais e eventualmente seus avós? 

Embora questões histórico-culturais chinesas defendam que sim, essa reflexão também deve 

permear a sociedade chinesa contemporânea. 

 

 

O Cinema nas aulas de Geografia: explicando sobre população a partir do documentário 

One Child Nation 

 

O ensino nas escolas pode recorrer a diversas ferramentas que auxiliem na ludicidade 

dos temas propostos. Uma dos mais utilizadas nas aulas de Geografia da Educação Básica trata- 

se dos filmes. Esse recurso audiovisual faz parte da rotina dos alunos, que frequentam cinemas 

e em determinados casos, possuem assinaturas de serviços de streaming, que permitem aos 

jovens acompanhar diversas produções nacionais e internacionais, dos mais variados temas. 

Embora os filmes sejam utilizados como ferramenta pedagógica há mais de 50 anos, a 

metodologia foi alterada ao longo do tempo e até hoje suscita debates sobre as formas mais 

adequadas de uso em sala de aula. Galinari (2016, p. 111), ao escrever sobre o uso de filmes 

junto aos alunos, entende que: 

 
A adequação destas mídias e de suas linguagens pode constituir em ferramentas 

pedagógicas, propiciando novas formas de aprendizado. O papel do professor se torna 

crucial, pois é ele que seleciona, planeja e media a utilização destes recursos. 

 

Sendo assim, o valor de uso de um recurso didático, como produção cinematográfica, 

relaciona-se com a forma como ele será utilizado em sala de aula pelo professor. Ao se recorrer 

a um filme como ferramenta no ensino de Geografia, acredita-se que a possibilidade de reflexão 

sobre os conteúdos de ensino será expandida com o auxílio do componente cinematográfico. 

Pontuschka (2007) também defende o uso do cinema em sala de aula, assim como de 

outras linguagens, como forma de expandir o olhar geográfico dos alunos e a experiência 

cultural deles. Segundo a autora (2007, p. 265), o cinema “é uma produção cultural importante 

para a formação do intelecto das pessoas, porque com ele aparecem questões cognitivas, 

artísticas e afetivas de grande significado”. 

Entretanto, esse grau de relevância que os alunos transmitem ao cinema traz outra 

preocupação para os professores: desmitificar as produções audiovisuais quando são encaradas 

pelos discentes como verdades absolutas. Fioravante (2016, p. 219), ao se debruçar sobre a 

forma como os alunos podem encarar as informações presentes nessas ferramentas pedagógicas, 

escreve que: 

 

 
4 Tradução: O efeito de um grande número de crianças apenas nas estruturas familiares tem seu próprio nome 

na China: o efeito 4:2:1, referindo-se a casais responsáveis pelos cuidados de seus quatro pais mais velhos e um 

filho. Apesar do Programa de Seguro da Nova Velhice Rural, patrocinado pelo Estado, iniciado em 2009, a 

maioria dos idosos chineses, especialmente aqueles em áreas rurais, ainda não tem cobertura integral de pensão, 

por isso são em grande parte dependentes de seus filhos para apoio financeiro. 
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Nesse sentido, um dos maiores desafios da utilização de filmes no ensino de Geografia 

parece estar diretamente relacionado com a necessidade de criar nos estudantes a 

habilidade de pensar criticamente acerca das imagens as quais estão sendo expostos. 

Isso significa que, mais do que apresentar meramente os tópicos educacionais, como 

a descrição objetiva de padrões, eventos e processos geográficos, filmes devem ser 

questionados e tal questionamento só é possível a partir do momento em que coloca- 

se em dúvida a premissa de que filmes são representações fiéis da realidade. 

 

Baseado na realidade da presença de recursos audiovisuais nas aulas de Geografia, e 

pensando no conteúdo de Geografia da População, mais especificamente o assunto Políticas 

Demográficas, sugere-se a exibição do filme One Child Nation para alunos da 3ª Série do 

Ensino Médio Proeja, do Colégio Pedro II. 

Esta produção foi escolhida por ser recente (2019), premiada pelo júri no Festival 

Sundance – categoria Documentário e dirigida por duas chinesas, Nanfu Wang e Lynn Zhang 

que nasceram durante a política do filho único. A obra mostra ações do Governo para restringir 

a natalidade no país e como a política afetou as famílias. E também os funcionários públicos 

envolvidos, com depoimentos reais de ambos os grupos. 

Segundo o documentário, a política de controle de natalidade foi implementada na China 

em 1979, sendo inserida na Constituição em 1982, vigorando até 2015, quando o Governo 

flexibilizou as regras, permitindo dois filhos por casal. É importante ressaltar que, 

recentemente, em 2021, a China flexibilizou sua política novamente, dessa vez para três filhos 

por casal. Esse estágio atual, de até três filhos, não é abordado pelo filme, dado que se trata de 

uma informação posterior à produção cinematográfica. 

As cineastas observam que a China possui um regime autoritário pelo menos desde a 

Revolução socialista de 1949, o que contribuiu para que os diferentes entrevistados reforçassem 

que a política antinatalista foi bastante rígida enquanto esteve vigente. Nessa perspectiva 

ditatorial, o Estado chinês utilizou diversos métodos, como o canal estatal de televisão para 

propaganda oficial e implementação coercitiva de sua política demográfica. 

Retomando ao início da política, o filme mostra que a população chinesa já havia 

ultrapassado 1 bilhão de habitantes no final da década de 1970, época em que o pensamento 

neomalthusiano possuía prestígio, até pelo Baby-boom após a 2ª Guerra Mundial (1939-45). 

Esse tamanho demográfico, associado a propagandas oficiais do governo, por diversos meios 

de comunicação, contribuiu para que a população, em geral, considerasse que um acréscimo 

populacional significativo poderia piorar as condições médias de vida do povo, até citando 

nominalmente a possibilidade de canibalismo entre os cidadãos. 

Em relação ao controle de natalidade, considerando-se que, nas áreas urbanas, o casal 

poderia ter apenas um filho, nota-se restrição ao direito reprodutivo das pessoas. Entre 1979 e 

2015, o documentário aponta que os casais possuíam preferência por um bebê do sexo 

masculino. Em regra, o Estado chinês proibia ultrassonografias para identificar o gênero do 

bebê para evitar os abortos direcionados ao sexo feminino, o que causaria um excesso de 

pessoas do sexo masculino. Assim, o filme mostra que, quando nascia uma menina, aumentava 

a tendência da prática do infanticídio ou do abandono dessa recém-nascida nos mais variados 

locais, como feiras, próximo a orfanatos e até no lixo. 

De acordo com o documentário, a predileção por um bebê menino era tamanha que os 

nomes costumavam ser escolhidos antes das crianças nascerem. Mesmo quando se tratava de 

uma menina, os nomes de batismo faziam menção a um menino, revelando a preferência da 

família. A diretora do filme, que também atua, interpretando si mesma, revela que não possui 

nenhuma fotografia com o seu avô, e relaciona isso ao fato de ser uma menina. Nessa linha de 

machismo estrutural, em outro trecho da obra, um artista plástico chinês, que trabalhava com 

lixo, relatou ter encontrado fetos de meninas, com cerca de 8 meses, abandonados em sacos 

plásticos, sob o rótulo de lixo hospitalar. 

Em relação a quantidade de filhos por casal, no caso da situação específica da família 
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da cineasta Nanfu Wang, como eles viviam em uma área rural, tornava-se possível que seus 

pais tivessem dois filhos, desde que houvesse um intervalo de pelo menos 5 anos. Dessa forma, 

ela tem um irmão, que nasceu exatamente no intervalo mínimo mencionado. Aliás, seu irmão 

faz questão de dizer que, caso fosse uma menina, provavelmente teria sido abandonado, sendo 

vítima de feminicídio, da mesma maneira que tantas outras meninas foram mortas durante essas 

décadas. 

No caso de casais que eventualmente descumprissem a política do filho único, o filme 

aborda a probabilidade de destruição das suas casas; o estabelecimento de multas pesadas ou o 

confisco de algum bem, como animais, mesmo que a família vivesse na miséria. Ainda assim, 

a criança considerada excedente poderia ser levada pelos agentes de planejamento familiar, 

como eram chamados os funcionários do Governo, responsáveis por executar a política nos 

vilarejos. 

O filme One Child Nation (2019) revela que, visando reduzir o ritmo de crescimento 

populacional, a partir do momento em que uma mulher já tinha um bebê, o Estado induzia a 

realização de atos de esterilização compulsória, realizada por uma parteira, como forma de 

eliminar o risco dessas mulheres engravidarem novamente. Aquelas que resistiam, eram 

forçadas a aceitar a prática invasiva. Nesse sentido, uma das parteiras entrevistadas revela que 

o procedimento durava cerca de 10 minutos e que ela mesma fazia cerca de 20 por dia, 

estimando ter feito mais de 50.000 esterilizações durante seus mais de 20 anos de trabalho. 

Ainda sobre essa parteira, ela, após se aposentar, passou a trabalhar com mulheres que 

apresentassem infertilidade, pois um monge havia lhe dito que, a cada mulher que ela ajudasse 

a engravidar e parir, cobrando o mínimo possível por esses serviços, era como se recebesse o 

perdão de 100 abortos feitos ou infanticídios praticados. Na época da produção do filme, em 

2018, a parteira revelou ter 84 anos de idade e que a maioria das suas colegas já havia falecido. 

Em sua parte final, a produção cinematográfica conclui que agentes do Estado chinês poderiam 

estar envolvidos em um esquema para que os bebês abandonados fossem considerados órfãos. 

Dessa forma, eles poderiam ser adotados por casais residentes em países estrangeiros, como os 

EUA. Uma estimativa, trazida pelo filme, considera que o tráfico de pessoas envolveu cerca de 

130 mil crianças adotadas por estrangeiros, por uma faixa de preço entre 10.000 e 25.000 

dólares cada, bem acima dos cerca de 100 dólares que os orfanatos pagavam aos traficantes que 

lhes entregavam os bebês. 

Feito esse resumo sobre a obra, vejamos como poderíamos utilizá-la nas aulas. Antes da 

exibição do filme, o professor pode apresentar em uma aula expositiva e dialogada com as 

características de políticas demográficas, com ênfase para a política chinesa. Na semana 

seguinte, em relação ao uso do recurso audiovisual sugerido, consideremos que a exibição do 

filme dura 88 minutos, cerca de dois tempos de aula5. Por isso, recomenda-se exibi-lo em um 

encontro, mesmo que excepcional, com três tempos seguidos para que, logo após o 

encerramento do filme, os alunos tenham condições de se reunir em grupos e iniciar o debate 

sobre o que fora assistido. 

Além disso, durante a exibição da obra, o professor, além de demonstrar entusiasmo 

pelo filme, poderia observar os alunos, refletindo acerca do interesse e compreensão deles sobre 

a produção cinematográfica. 

O professor, ao término do vídeo, enquanto ocorre o debate, poderia percorrer os grupos, 

com a intenção de contribuir para que os alunos desenvolvam um olhar geográfico e uma 

reflexão crítica, observando conceitos, como: genocídio, infanticídio, machismo estrutural, 

tráfico de pessoas, direito reprodutivo, espaço geográfico, espaço rural e espaço urbano, além 

de verificar e estimular a participação ativa dos estudantes na proposta. 

Ao longo das semanas seguintes, os grupos poderiam pesquisar sobre outras políticas 

 
5 Considerou-se o tempo de aula, tradicionalmente, com duração média entre 40 e 50 min. 
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demográficas implementadas por diferentes países, ao longo do século XX, comparando-as 

entre si e com a chinesa, observando semelhanças e diferenças, assim como eventuais mudanças 

observadas nas pirâmides etárias dos Estados. 

Após as pesquisas, os alunos poderiam produzir um relatório por grupo e realizar um 

seminário para apresentarem os prós e contras das políticas demográficas selecionadas. Esse 

material poderia ser fixado nos murais para que outras turmas da escola tenham acesso ao que 

fora produzido, contribuindo para que o conteúdo trabalhado gere impacto em mais pessoas 

presentes no ambiente escolar. 

 

One Child Nation como possibilidade pedagógica nas aulas de Geografia do Proeja do 

Colégio Pedro II 

 

A modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) foi lançada no Colégio Pedro 

II em 2006, atendendo determinação do Governo Federal, por se tratar de um Instituto Federal, 

expandindo as modalidades de ensino presentes na escola. Essa nova forma de ensino na escola 

trouxe uma série de novos desafios pois, além de não ter sido debatida internamente na 

instituição (COSTA, 2016), os egressos, em geral, enfrentaram fracasso escolar, evadiram ou 

não possuem uma memória afetiva em relação ao ambiente escolar, em suas experiências 

prévias. 

Atualmente a Educação Profissional de Jovens e Adultos (Proeja), do Colégio Pedro II, 

está contida nas modalidades de Educação Técnica e Profissional oferecidas em alguns campi 

da escola. Com base no esquema a seguir, observa-se que são três grandes eixos de ensino 

oferecidos aos estudantes que tenham mais de 18 anos e concluído o Ensino Fundamental. 

 
Figura 1: Ensino Profissional e Técnico do Colégio Pedro II 

 

Fonte: SEÇÃO de Ensino Técnico Do Colégio Pedro II. Cursos. In: Colégio Pedro II - Ensino Profissional e 

Técnico. Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/blog/ensinotecnico/>. Acesso em: 21 ago. 2021. 

 

De acordo com a figura 1, extraída do site da escola, o proeja do Colégio Pedro II oferece 

três opções de cursos: Assistente Administrativo; Técnico em Administração, e Técnico em 

Manutenção e Suporte em Informática. Dessa forma, os estudantes obtêm, ao término do curso, 
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diploma de Ensino Médio e uma formação que lhe possibilite expandir sua inserção no mercado 

de trabalho.  

Tabela 1: Cursos Proeja – Colégio Pedro II 
 

Fonte: SEÇÃO de Ensino Técnico Do Colégio Pedro II. Cursos. In: Colégio Pedro II - Ensino Profissional e 

Técnico. Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/ensinotecnico/. Acesso em: 21 ago. 2021. 
 

A partir da tabela 1, observa-se que, em 2018 nem todas as Unidades da escola ofereciam 

o Proeja. E que apenas o Campus de Realengo II ofertava as três modalidades simultaneamente. 

Além disso, a modalidade Assistente Administrativo tem uma duração menor que os demais, de 

dois anos. Considerando a carga horária mínima exigida para certificação, o curso pode ser 

oferecido em até dois turnos. 

No contexto escolar do Brasil, marcado por indicadores educacionais quantitativos e 

qualitativos abaixo das expectativas, o Proeja ministrado em escolas públicas funciona como 

uma forma de ensino voltada para estudantes que ultrapassaram a faixa etária projetada para 

concluir o Ensino Médio. Essa trajetória escolar delicada deve ser levada em consideração no 

momento de se preparar os materiais a serem utilizados durante as aulas visando reduzir a 

evasão e aumentar o interesse dos estudantes. 

Em relação ao currículo de Geografia do Colégio Pedro II no Proeja, o uso do filme One 

Child Nation poderia mediar o trabalho de conteúdos de Demografia e afins. Ao analisar o 

documento produzido por professores do Colégio, com os princípios norteadores para os 

docentes envolvidos nesse segmento, observa-se que ele levou em consideração a realidade dos 

alunos para que o conteúdo a ser apresentado contribua para que os discentes se sintam mais 

incluídos e acolhidos na relação ensino-aprendizagem. De acordo com as Notas para a 

Composição do Programa de Geografia para o Ensino Médio na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA), do Colégio Pedro II: 

 
É recomendado o uso de linguagens e meios variados - trechos e citações da literatura 

brasileira e mundial, filmes, músicas e iconografias diversas - como veículos para 

incentivar no aluno a busca por informações, em um processo de construção de 

conhecimentos e de reversão de quaisquer pretéritas experiências de fracasso escolar 

(Proeja, Colégio Pedro II, 2009, p. 1). 

 

O documento em questão, elaborado em 2009 por alguns docentes do Colégio Pedro II, 

representantes de diferentes campi, apresenta “temas geradores” para as três séries do Ensino 

Médio, conforme tabela a seguir: 

 

 
Tabela 2: Temas Geradores para ensinar Geografia no Proeja do Colégio Pedro II 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 

 
1. Trabalho, Técnicas e 

Transformações do Espaço Geográfico 

1. A Inserção do Brasil no 

Mundo Moderno e 

Contemporâneo 

1. A Formação do Espaço Geográfico 

Atual: questões geoeconômicas no 

mundo contemporâneo. 
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2. O Espaço Geográfico e suas 

Representações 

 

 
2. A Organização 

Espacial do Brasil 

2. A Formação do Espaço Geográfico 

Atual: questões geopolíticas no mundo 

contemporâneo. 

3. Hábitos de Consumo, Meio Ambiente 

e Ameaças Ambientais da Escala Local 

à Regional 

3. O Estado do Rio de 

Janeiro e sua 

Organização Espacial 

3. A Formação do Espaço Geográfico 

Atual: questões culturais no mundo 

contemporâneo. 

4. Hábitos de Consumo, Meio Ambiente 

e Ameaças Ambientais da Escala 

Regional à Global 

4. A Cidade do Rio de 

Janeiro: grupos sociais e 

espaços 

4. A Formação do Espaço Geográfico 

Atual: questões ambientais no mundo 

contemporâneo. 

Fonte: Notas para a composição do Programa de Geografia para o Ensino Médio na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA). Colégio Pedro II, 2009, p. 2. 

 

A partir da tabela acima, entende-se que o tema Demografia poderia ser trabalhado junto 

aos alunos quando estiverem cursando a 3ª série. Ao longo dessa etapa de formação, o professor 

possui mais de uma opção para desenvolver o assunto. Por exemplo, no 1º trimestre, dentro do 

tema gerador: “A Formação do Espaço Geográfico Atual: questões geoeconômicas no mundo 

contemporâneo”, os alunos poderiam compreender que as políticas demográficas dos países, 

com ênfase para a política do filho único na China, se relacionam com os receios 

socioeconômicos presentes desde a Teoria Malthusiana, elaborada no final do século XVIII, 

como eventual aumento da pobreza, piorando as condições de vida das parcelas da população 

com maior vulnerabilidade social a partir do crescimento populacional, de acordo com essa 

teoria demográfica. 

Por outro lado, no tema gerador 3, “A formação do Espaço Geográfico Atual: questões 

culturais do mundo contemporâneo”, também é possível discutir o tema, já que a redução da 

taxa de natalidade é, antes de mais nada, fruto de mudanças culturais e comportamentais, como 

pode ser visto na redução da taxa de fecundidade a partir do avanço da urbanização. No caso 

da China, mesmo antes da implementação do controle de natalidade, o ritmo de crescimento 

populacional apresentava declínio, justamente em função dessas transformações na sociedade. 

Já no tema gerador 4, “A formação do Espaço Geográfico Atual: questões ambientais 

no mundo contemporâneo”, o professor poderia orientar uma discussão sobre a teoria 

neomalthusiana, que entende o aumento populacional como propulsor de demanda por recursos 

naturais, e a realidade de consumo por habitante dos recursos naturais, que também pode ser 

relacionada ao poder de compra, bastante desigual entre países e dentro dos países, além dos 

hábitos de consumo, que variam de acordo com a região do mundo. 

 

 

Conclusões 

 

O artigo teve a intenção de relacionar o uso do cinema, através do filme One Child 

Nation, com o tema Demografia e outros afins, visando que os alunos compreendam a política 

chinesa de filho único. Por meio da análise do currículo de Geografia do Proeja, do Colégio 

Pedro II, demonstramos que o filme pode ser utilizado como recurso didático para explorar 

diferentes conteúdos - especialmente envolvendo população -, e outras temáticas, como tráfico 

de pessoas; infanticídio; feminicídio; machismo estrutural e direito reprodutivo. 

Esperamos que esse trabalho contribua para mais reflexões sobre o uso e a forma de 

aplicação dos filmes nas aulas de Geografia da Educação Básica, assim como sirva de 

inspiração para que outros conteúdos também sejam contextualizados, mesmo que a partir de 

diferentes ferramentas pedagógicas. Igualmente, acreditamos que o próprio filme One Child 

Nation possa ser explorado por outras ciências, como Ciências Sociais, que possam gerar mais 



17 
 

discussões enriquecedoras e projetos interdisciplinares. 

Entre as limitações desse artigo, entendemos que ele possa ser desdobrado e vir a ter 

fundamentação empírica, através do uso em sala de aula. Nesse sentido, anteriormente, deverá 

ser produzido um projeto de pesquisa, a ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP- 

CONEP), para que os alunos possam participar dos resultados a serem obtidos. 

Além disso, é possível que o filme possa suscitar outros debates, além dos que foram 

apresentados nesse trabalho, que possam ser explorados em outras pesquisas. Por exemplo, 

como funciona o Estado Chinês? Por que diferentes agentes da sociedade se silenciaram diante 

dessa política autoritária? Será que, em algum momento, houve resistência a essa imposição? 

E a ONU: como se posicionou acerca dessa questão humanitária? São questões ainda abertas e 

que podem ser investigadas. 

Dessa forma, entendemos que o artigo traz à tona o filme One Child Nation; o cinema 

nas aulas de Geografia escolar; e a política chinesa de filho único como pano de fundo para 

incentivar a busca de novos materiais para fomentar debates de temas tradicionais, mas com 

novas formas de abordagens e conteúdos recentes a serem destacados, incentivando a pesquisa 

contínua pelos professores da Educação Básica, colaborando para aulas cada vez mais 

atualizadas e pertinentes ao contexto dos alunos e das sociedades. 
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