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RESUMO: O presente artigo tem o propósito de mostrar sob a ótica dos alunos a 
construção do trabalho à ser exposto, o documentário “Muito além da Feira de 
Ciências”, retratou a experiência de uma turma de alunos do terceiro ano do ensino 
médio que construíram juntos o trabalho da sala. Propusemos à eles que 
retratassem desde a escolha do tema, as dificuldades encontradas e por fim, a 
avaliação do resultado final. O documentário possibilitou um olhar diferente e 
minucioso, e mostrou que a coletividade culminou em um trabalho avaliado 
positivamente pelos alunos, professores e principalmente, pela comunidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

É tradição na área da Educação o desenvolvimento da famosa práxis (teoria 

e prática). Nessa ótica, há vários anos o Colégio Estadual Jardim Gisele realiza a 

Feira de Ciências com o propósito de estimular os alunos a desenvolverem suas 

habilidades cognitivas e interpessoais na elaboração de trabalhos científicos. A feira, 

trabalhada de maneira interdisciplinar, incentiva os alunos no desenvolvimento de 

atividades que despertam o espírito de liderança e a cooperação do trabalho em 

equipe. Além disso a cada ano, os trabalhos e as inovações no ramo da ciência são 

novidades. A escola, por sua vez, tem proporcionado que essas inovações, ao seu 

tempo, sejam exploradas pelos alunos. Além disso, a feira busca a promoção da 

integração entre os alunos e a comunidade.  
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O documentário “Muito Além da Feira de Ciências” retrata a experiência da 

turma de terceiro ano do Colégio Estadual Jardim Gisela. Diferente de outras turmas 

que acabaram separando a sala em inúmeros grupos, o “terceirão” promoveu 

apenas um trabalho, com a turma toda. Os alunos trouxeram uma proposta de 

Cidade Sustentável. A ideia deles era apresentar uma nova alternativa para algumas 

práticas atuais que estão promovendo a degradação do meio ambiente e também do 

habitat natural de muitos animas. Entre as soluções apresentadas pelos alunos, eles 

trouxeram o biodigestor, uma alternativa para gás natural e de adubos para as 

plantações. A floresta da memória foi pensada como substituição do cemitério. A 

ideia é que, cada pessoa, ainda em vida, escolha uma árvore que deseja ser quando 

falecer. Quando isso acontecer, o corpo é enterrado e a decomposição do cadáver 

serve como forma de adubação para essa planta. Pensando em energia, a eólica foi 

escolhida pelo grupo por ser menos poluente e agressiva. Os alunos também 

pensaram no reflorestamento dos aterros sanitários após atingirem sua capacidade 

de lixos entulhados. 

Além disso, os telhados verdes ganharam espaço nessa cidade. Feitos de 

plantas, eles buscam diminuir o calor. As cisternas também não foram esquecidas, 

pensando na captação de água das chuvas. 

Em suma, as ideias que foram propostas pelos alunos não foram inventadas 

por eles. No entanto, eles buscaram alguma alternativa para todas as formas de 

poluição da atualidade.  

O objetivo do documentário, no entanto, não era somente de propagar a 

ideia da cidade sustável apresentada por eles, mas mostrar a feira aos olhos dos 

alunos que a produziram. Retratar como surgiu a ideia do tema, a divisão do 

trabalho as dificuldades enfrentadas e, por fim, a avaliação do que os próprios 

alunos. 

Sabemos que dentro de uma feira de ciências, são expostos inúmeros 

trabalhos. É comum que esse ou aquele acabem passando despercebido, sem a 

devida atenção. A comunidade que visita e observa os trabalhos não dimensiona o 

quanto tempo levou para fazer, como foi o entrosamento dos alunos ou quais as 

dificuldades que eles enfrentaram durante a produção do trabalho. Por muitas vezes, 

a única coisa que o trabalho recebe é um olhar pouco minucioso, que nem sequer 

imagina o trabalho que deu para ganhar forma.  



Pensando assim, nossa proposta era dar a oportunidade para que essa 

turma contasse com outro prisma qual foi a sensação de construir esse trabalho 

desafiador. 

 

1. DOCUMENTÁRIO NA ESCOLA 

 

Como forma de usar a tecnologia em favor da aprendizagem dos alunos, as 

produções audiovisuais tem se tornado uma forma útil de transpor conteúdos, 

dinamizar a aula e atrair o olhar dos estudantes. Além de melhorar o desempenho 

escolar, trazer a tecnologia para dentro da sala de aula é quase uma exigência para 

os tempos atuais. 

Segundo o especialista Pierre Babin (2011), os alunos têm na linguagem 

audiovisual uma grande aliada, porque ela estimula os dois hemisférios do cérebro: 

o esquerdo, no qual está situado o centro da linguagem; e o direito, região em que 

se situa a faculdade da visão.  

O autor Fernão Ramos (2009), explica o que é um documentário e qual a 

visão que as pessoas precisam ter dele. 

 

Em poucas palavras, documentário é uma narrativa com imagens-câmera 
que estabelece asserções sobre o mundo, na medida em que haja um 
espectador que receba essa narrativa como asserção sobre o mundo. A 
natureza das imagens-câmera e, principalmente, a dimensão da tomada 
através da qual as imagens são constituídas determinam a singularidade 
narrativa documentária em meio a outros enunciados assertivos, escritos ou 
falados. (RAMOS apud DIAS, p2, 2009) 
 

 

O documentário define-se por vários fatores. Nichols (2007) diz que o 

documentário costuma ser dividido em períodos, que separam os assuntos, as 

épocas e os personagens.  

 

A variação de cenas do documentário é mais frequente que nos filmes de 
ficção, que mostram cenas maiores com pouco corte para que o diálogo 
seja completamente compreendido. No documentário, o relato de um 
personagem, muitas vezes, tem que ser desmontado para gerar maior 
dinamismo ao produto. (NICHOLS, apud Thaïs Freire Martins Magalhães, p 
14, 2014) 

 

 Fernão (2009) explica diferença entre documentário e ficção.  
 

Por mais que a ficção possa utilizar elementos da narrativa documentária 
(como a locução), ficção e documentário se difereciam, segundo Fernão 



Ramos, porque a intenção do autor de uma ficção é unicamente a de 
entreter o espectador, ao passo que a intenção do autor de um 
documentário é a de fazer asserções sobre o mundo, ou seja, marcar 
posição frente a uma questão e não apenas entreter o espectador. (RAMOS 
apud DIAS, p2, 2009).  

 

 Considerando o desenvolvimento intelectual dos alunos, a promoção de 

práticas audiovisuais no âmbito educacional permite o exercício do pensamento 

reflexivo. Conforme Tardif (2002) atividades pedagógicas como essa conduzem os 

alunos à uma visão política de cidadania, buscando a integração com a arte, a 

cultura, os valores e a interação, propiciando, assim, a recuperação da autonomia 

dos sujeitos e de sua ocupação no mundo de forma significativa.    

 
 

2. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Como forma de colocar a Educomunicação em prática, nossa proposta foi 

tornar a Feira de Ciências do Colégio Estadual Jardim Gisele um produto 

jornalístico. Para isso, escolhemos esse evento e buscamos retratar a realidade por 

trás da maquete, aquilo que não é visto.  

O comum seria produzir um documentário explicando somente o tema 

“Cidade Sustentável”, expondo os conteúdos, a habilidade dos alunos na condução 

das apresentações, e se atenderam ou não a problemática proposta. 

No entanto, queríamos proporcionar aos alunos o exercício de reflexão. Que 

eles nos dissessem tudo aquilo que não seria mostrado para os visitantes: quais 

foram as dificuldades, o que foi mais difícil de fazer, qual era a expectativas deles e 

se essa mesma expectativa foi suprida. 

Para isso, fomos para trás da maquete e buscamos entender o processo que 

se deu e como chegou naquele resultado. 

Sabemos que durante a feira de ciências, com tantos experimentos 

diferentes e inovadores, as vezes os olhares não conseguem ver além do que é 

exposto. Assim, mais do que nunca, queríamos proporcionar algo diferente para a 

turma. Queríamos que eles dissessem o quanto foi trabalhoso elaborar aquele que 

trabalho que só seria exposto por uma manhã. 

 

3. METODOLOGIA 

 



Começamos as gravações na sexta-feira, 25 de setembro de 2015, dia 

anterior a feira de ciências. Nesse dia, os alunos estavam montando a maquete para 

que ficasse tudo pronto para a feira, que seria realizada no dia seguinte. Para que o 

documentário ficasse o mais próximo da linguagem e do contexto dos alunos, 

pedimos para que eles começassem apresentando o trabalho. Os alunos que 

estavam presentes explicaram cada uma das ideias apresentadas na cidade 

sustentável. 

Depois de apresentado o trabalho, pedimos para que eles nos contassem 

como foi a escolha do tema. A ideia partiu de dois colegas de classe, que percebiam 

que a sala era desunida e queriam, com a feira de ciências, acabar com os 

desentendimentos existentes. Foi quando fizeram a proposta para que todos juntos 

desenvolvessem um único projeto. Os alunos contaram que no início houve 

resistência, afinal o resultado do trabalho dependeria da união de todos. 

Eles explicaram que, até o projeto engrenar, levou um bom tempo. Eles não 

sabiam exatamente como começar e isso foi atrasando o trabalho. Com apenas uma 

prancha de MDF, como base do projeto, começaram a medir e desenvolver a 

maquete ainda no papel. Depois disso, pontuaram quais seriam as propostas que a 

cidade sustentável apresentaria para a comunidade.  Definidos os temas, a turma 

dividiu-se em grupos para que cada um se aprofundasse em determinado assunto. 

 Durante as aulas de química e em várias vezes na extraclasse os alunos se 

reuniram para fazer a pintura, a construção e confecção das peças que iriam compor 

a cidade e aos poucos, construindo o que ainda faltava.  A maquete inteira e 

completa foi vista apenas na sexta-feira, quando todos os pedaços se juntaram e os 

últimos ajustes foram feitos.     

Após o trabalho concluído, eles nos disseram que o resultado ficou ainda 

melhor do que eles imaginavam. A expectativa era então para que a apresentação 

para a comunidade saísse tudo conforme o programado.  

No sábado, a Feira de Ciências começou logo cedo. Durante a manhã, a 

comunidade e os professores passaram fazer as visitas, prestigiavam o trabalho e a 

apresentação dos alunos. 

Captamos então o depoimento dos professores e das pessoas envolvidas na 

elaboração do trabalho. A professora de Química, Gabriele, contou que o diferencial 

foi a união da turma. Ela auxiliou nas explicações referentes ao conteúdo, no 

entanto, toda a parte física do trabalho foi feito pelos alunos. 



Os alunos do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência) participaram da feira. Eles foram responsáveis por fazer a inscrição dos 

alunos, auxiliar na escolha do tema e orientar nos conteúdos. No depoimento deles, 

procuramos expor a importância da promoção de eventos como  a feira de ciência e 

também, como é importância essa integração da universidade com a escola. 

 O depoimento da Bruna, uma das alunos que propôs que o trabalho fosse 

em equipe também compôs o documentário. Procuramos retratar a preocupação 

dela em tornar a sala mais unida e coletivamente mais produtiva. 

Por fim, pedimos para uma aluna contar qual foi a reação da comunidade 

enquanto ela apresentava o trabalho. Tainá relata que as pessoas ficavam 

admiradas com a possibilidade de tornar a cidade e o mundo mais sustentável, com 

atitudes que estão no alcance de todos. 

A maquete da cidade será apresentada na Feira de Ciências da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, tendo a oportunidade de 

atingir a um número muito maior de pessoas, propagando essa notícia de forma 

ainda maior. 

Em suma, o documentário mostrou o que a comunidade que passou visitar 

acabou não percebendo: as dificuldades, as aflições, a preocupação com os 

detalhes, o texto mastigado e decorado, na ponta da língua. Retratamos, em forma 

de vídeo, alguns sentimentos.  

O documentário buscou seguir a linguagem deles. Foi feito naturalmente, 

sem a preocupação com o que falar ou deixar de falar. Queríamos que eles se 

sentissem a vontade para nos contar como foi a construção desse trabalho da forma 

como eles contariam para sua família, para os seus amigos, do jeito deles. 

 

4. RESULTADO 

 

 Como avisamos previamente aos alunos que realizaríamos um documentário, 

houve certa resistência. Na verdade, ao mesmo tempo em que ficaram felizes com a 

oportunidade de participar e construir um trabalho sobre eles, o fato de ter que 

aparecer na frente das câmeras foi o que os deixou inseguros. 

 Durante as gravações, procuramos deixá-los confortáveis, lembrando que os 

discursos precisavam ser naturais. Nada de ensaio, nada de palavras bonitas ou de 

expressões que eles não costumavam usar.   



 Aos poucos, vendo os colegas falaram, os outros foram se encorajando. 

Entenderam tão bem a proposta que foram conduzindo o trabalho por si só.  

 No dia da feira captamos imagens dos alunos apresentando, da comunidade 

prestigiando e também, das reações de quem foi visitar. Os depoimentos que 

também fizeram parte do material enfatizaram o trabalho em equipe, a importância 

da cooperação e também, a excelência do resultado. 

 Eles responderam a proposta inicial de criar uma maquete e com isso, 

receberam a maior nota na avaliação. O trabalho também foi escolhido para 

participar da Feira de Ciências da UNIOESTE, o que deixou os alunos ainda mais 

felizes em razão de ter visto uma “recompensa” por tanto esforço. 

 O documentário, para eles, foi uma forma de propagar o trabalho e levá-lo 

ainda mais longe, para mais pessoas. O resultado do trabalho bastante dinâmico, 

divertido. As imagens ficaram bonitas e a naturalidade dos alunos tornou o 

documentário ainda mais próximo da realidade.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O mais interessante do trabalho foi que, apesar dos alunos estarem dispostos 

a impressionar com o trabalho e também obter a melhor nota, eles mostraram o 

comprometimento em trazer, definitivamente, formas reais e possíveis para que o 

projeto da cidade sustentável fosse real. O sucesso do projeto não se deu apenas 

pelo êxito do trabalho em grupo, mas na ânsia de fazer diferente. 

 Embora todos os temas apresentados existam, o inovador foi a maneira como 

eles se preocuparam em compor uma cidade inteira de forma sustentável.  

  

 

REFERÊNCIAS 

 

Thaïs Freire Martins Magalhães. “EU NÃO SOU LOUCO” Documentário sobre os 
pacientes do CAPS do Paranoá. Disponível em: 
http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/5423/1/21118360.pdf. Acesso em 
22/10/2015 às 21:20. 
 
Rodrigo Pessoa Ramos. Em Busca Da Definição: Mas Afinal... O Que É Mesmo 
Documentário? De Fernão Pessoa Ramos. Disponível em: 



http://www.revistafenix.pro.br/PDF19/Resenha_1_Rodrigo_Francisco_Dias.pdf. 
Acesso em: 23/10/2015 às 11:00.  
 
Márcio Regis Fernandes e Maria Nahir Batista Ferreira. Video Documentário: Um 
Instrumento Do Ensino-Aprendizagem De História. Disponível em: 
http://www.ce.anpuh.org/1341026093_ARQUIVO_ArtigoVideodocumentarioAnpuh.p
pd. Acesso em: 25/10/2015 às 22:47. 


