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A PRODUÇÃO DE VÍDEOS DOCUMENTÁRIOS COMO ATIVIDADE 

INVESTIGATIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA POSSIBILIDADE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DOS PERFIS CONCEITUAIS NUMA APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA 

RESUMO 

Uma das Tecnologias de Informação e Comunicação produzidas pelas mídias de televisão e 

que merecem destaque no que se refere a índices de audiência, são os Vídeos Documentários 

por apresentarem características informativas, educativas e de entretenimento. Dentre as 

possibilidades da Produção de Vídeos Documentários Científicos destacamos a Pedagogia 

Audiovisual que corrobora numa metodologia que envolve os sujeitos participantes do projeto, 

inserindo e responsabilizando estes no desenvolvimento de cada etapa do processo. Nesta 

perspectiva da Pedagogia Audiovisual que compreende a importância do envolvimento do 

grupo de trabalho de modo crítico a respeito de uma temática, dentre outros aspectos, é possível 

observar a semelhança com o processo de Aprendizagem Colaborativa por Projetos, a qual tem 

como um dos principais aportes teóricos a teoria sociocultural de Vygotsky. Ainda sobre a 

contribuição da Aprendizagem Colaborativa por Projetos, foi possível utilizá-la como um 

instrumento que correlaciona a Pedagogia Audiovisual e o Ensino de Ciências por Investigação, 

as quais apresentam características que se complementam quando observadas na perspectiva da 

aprendizagem em grupos de estudantes. O processo de aprendizagem de conceitos científicos 

ocorre não somente na perspectiva da Aprendizagem Colaborativa a partir de um meio social, 

mas também no intelecto de cada estudante que pode ser compreendida a partir da análise das 

Zonas dos Perfis Conceituais e como ocorrem as mudanças destas no decorrer do 

desenvolvimento de uma atividade. Para investigar a contribuição da produção de um Vídeo 

Documentário Científico para o processo de aprendizagem individual e coletiva em uma 

atividade investigativa, foi desenvolvida uma Proposta Pedagógica baseada na Aprendizagem 

Colaborativa por Projetos, na Pedagogia Audiovisual e no Ensino de Ciências por Investigação. 

Para compreender como é desenvolvido o conhecimento científico individual e coletivo entre 

os alunos, foi aplicada uma sequência didática interdisciplinar baseada na proposta pedagógica 

com o tema “O Rio de Contas” escolhido pelo grupo de quinze alunos do segundo ano do ensino 

médio na cidade de Ubaitaba no estado da Bahia. Metodologicamente, as aulas dos grupos 

foram vídeo-gravadas e transcritas para realizar a análise da pesquisa com base na Análise 

Textual Discursiva (ATD).  Os resultados mostram que os conceitos científicos para cada aluno 

evoluíram em riqueza de detalhes e na relação entre contexto sociocultural e as suas implicações 

científicas. No que diz respeito ao vídeo documentário científico produzido pelos alunos, 

destaca-se a diversidade de linguagens que utilizaram para demonstrar os conceitos da ciência 

e reconhecendo o vídeo documentário científico como um trabalho coletivo, foi possível 

compreender o processo de aprendizagem colaborativa desde a pesquisa individual até a 

avaliação coletiva do projeto. 

Palavras-chave: Vídeo Documentário. Ensino de Ciências por Investigação. Pedagogia 

Audiovisual. Aprendizagem Colaborativa. Zonas do Perfil Conceitual. 
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PRODUCTION VIDEOS DOCUMENTARY AS INVESTIGATIVE ACTIVITY IN 

SCIENCE TEACHING: A POSSIBILITY FOR THE DEVELOPMENT OF CONCEPT 

PROFILES IN COLLABORATIVE LEARNING 

ABSTRACT 

One of the Information and Communication Technologies produced by television and media 

that are worth mentioning with regard to audience ratings are the videos Documentaries by 

presenting informative characteristics, education and entertainment. Among the possibilities of 

Video Production Scientific Documentaries highlight the Audiovisual pedagogy that supports 

a methodology that involves the subjects participating in the project, and responsible inserting 

these in the development of each stage of the process. In this perspective the Audiovisual 

Pedagogy that understands the importance of the involvement of critically workgroup about a 

subject, among other aspects, you can see the similarity with the process of Collaborative 

Learning by projects, which has as one of the main contributions theorists to sociocultural 

theory of Vygotsky. Still on the contribution of Collaborative Learning by projects, it was 

possible to use it as a tool that correlates the Audiovisual Education and Science Teaching for 

Research, which have characteristics that complement each other when viewed from the 

perspective of learning in student groups. The learning process of scientific concepts is not only 

from the perspective of Collaborative Learning from a social environment, but also the intellect 

of each student can be understood from the analysis of the Conceptual Profiles zones and how 

these changes occur during developing an activity. To investigate the contribution of the 

production of a Scientific Video Documentary to the process of individual and collective 

learning in an investigative activity, pedagogical proposal was developed based on the 

Collaborative Learning Projects for in Audiovisual Education and Science Teaching for 

Research. To understand how developed the individual and collective scientific knowledge 

among students, it was applied an interdisciplinary didactic sequence based on the pedagogical 

approach with the theme "Rio de Contas" chosen by fifteen students of the second year of high 

school group in the city of Ubaitaba in the state of Bahia. Methodologically, the lessons of the 

groups were video-recorded and transcribed to perform the analysis of the survey based on 

Discursive Textual Analysis (DTA). The results show that the scientific concepts for each 

student progressed in detail and the relationship between socio-cultural context and its scientific 

implications. With regard to scientific documentary video produced by students, there is the 

diversity of languages that used to demonstrate the concepts of science and recognizing 

scientific documentary video as a collective work made it possible to understand the process of 

collaborative learning from the individual research to the collective assessment of the project. 

 

Keywords: Documentary Video. Teaching Science by Research. Audiovisual Pedagogy. 

Collaborative Learning. Areas of conceptual profile. 
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INTRODUÇÃO 

No período em que vivemos o acesso à informação, através das TIC (Tecnologias da 

Informação e Comunicação), ocorre com muita rapidez, o que possibilita o acesso ao 

conhecimento científico em qualquer momento e em qualquer espaço, porém, quando se refere 

ao ensino e aprendizagem, existem ainda muitas barreiras a serem superadas. De acordo com 

Cruz e Fernandes (2013) o Vídeo Documentário Científico (VDC) como uma ferramenta para 

o ensino de Ciências chama atenção para o fato de que os alunos podem interagir com os 

conceitos e partilhar as suas emoções e ações mostradas no cenário proposto. Segundo estes 

mesmos autores, as experiências vêm de uma interação entre o ambiente de aprendizagem e a 

construção pessoal do conhecimento, ou seja, o conhecimento é concebido mais facilmente 

quando ocorre uma interação do aluno com a realidade. Os documentários científicos 

apresentam os conceitos de modo amplo e dinamizado, sendo este recurso uma possibilidade 

interessante para facilitar a construção do conhecimento nas aulas de Ciências. Neste sentido, 

o vídeo documentário pode ser empregado no intuito de estimular o aluno a ser o autor da 

escolha e pesquisa da temática do vídeo e consequentemente pode contribuir para o processo 

de aprendizagem da ciência a partir das etapas de pesquisa, aulas sobre os conceitos e 

elaboração do roteiro final.  

A produção de documentários na sala de aula, ou fora dela ocorre com considerável 

frequência nas escolas do Brasil, visto a diversidade de produções alocadas em repositórios de 

vídeos como o Youtube ou Pontociência. Além destes, existem algumas produções não 

divulgadas na internet como as do Projeto Ciência da Escola, em que Modonezi (2009) 

desenvolve algumas produções vídeo-documentais com alunos da 5ª série em uma escola de 

São Paulo, e as dos documentários analisados por Costa e Santana (2009), produzidos em várias 

escolas do Rio de Janeiro. Estes dois últimos trabalhos apresentados em forma de dissertação e 

artigo, respectivamente, demonstram a fácil motivação e desenvolvimento cognitivo dos alunos 

frente à uma problemática a ser discutida durante a produção de um roteiro e no 

desenvolvimento do vídeo-documentário. 

Se por um lado, a produção do vídeo documentário depende de uma organização prévia 

dos detalhes como, por exemplo, roteiro, pesquisa do tema e filmografia, esta ideia, por sua 

vez, somente será possível de ser realizada em ambiente escolar se forem determinadas etapas 

de organização de um trabalho de caráter pedagógico, que tem como sugestão para esta pesquisa 
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os do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) segundo Azevedo (2004) e Baptista 

portaria(2010). Visto as problemáticas da produção fílmica com alunos do ensino básico, tanto 

com relação à pesquisa de diversas vertentes que possa ter uma temática (interdisciplinaridade), 

quanto nas técnicas de filmagem, esta pesquisa busca investigar a contribuição do processo de 

produção de um Vídeo Documentário Científico para o processo de aprendizagem individual e 

coletivo em uma atividade investigativa no intuito de responder à pergunta: Como a produção 

de vídeo-documentários pode contribuir para o processo de aprendizagem colaborativa e 

compreensão de conceitos com alunos no ensino de Ciências? No âmbito desta problemática, 

emergiram quatro objetivos específicos, pelos quais são considerados necessários para um 

desenvolvimento significativo desta pesquisa: 

1) Analisar a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação, mais 

especificamente o vídeo documentário no processo de aprendizagem em Ciências; 

2) Investigar possibilidades de aproximação entre o processo de produção de 

documentários e o ensino de ciências por investigação; 

3) Elaborar uma proposta pedagógica com base no ENCI e no processo de Produção do 

Vídeo Documentário para ser aplicada em uma turma do segundo ano do ensino médio 

numa Escola Estadual da Bahia; 

4) Analisar o processo de aprendizagem colaborativa no decorrer da produção do vídeo 

documentário científico e a compreensão conceitual a partir da mudança dos perfis 

conceituais dos alunos. 

A partir da perspectiva metodológica desta pesquisa, é possível afirmar que esta 

apresenta características suficientes para determiná-la como uma Investigação-Ação, ou 

Pesquisa-Ação. Além do enfoque da prática e da reflexão, salientam-se as definições que 

segundo Coutinho et al (2009) especificam uma pesquisa-ação e que caracteriza esta dissertação 

como um todo: a) Participativa e colaborativa, no sentido de o investigador ser também um 

executor da ação pesquisada; b) Prática e interventiva, por haver intervenções teórica e 

observacional durante a análise de dados; c) Cíclica, por haver abertura à mudanças no decorrer 

da aplicação da proposta pedagógica; d) Crítica, por possibilitar aos participantes da pesquisa 

contribuir com o processo de intervenção; e e) Auto-avaliativa, por proporcionar a flexibilidade 

para modificações e surgimento de novos conhecimentos acerca do que foi analisado 

(COUTINHO et. al, 2009). 

A proposta de ensino é voltada para a educação em ciências, por isso poderá ser aplicada 

em qualquer nível de ensino e em qualquer localidade, desde que as matérias englobem uma 
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das ciências do Ensino Médio ou Ciências do Ensino Fundamental II e que seja adaptada ao 

contexto dos estudantes. Os alunos são o principal foco da pesquisa, sendo suas falas e produção 

textual e audiovisual analisadas durante a aplicação de uma proposta pedagógica que foi 

fundamentada pelas etapas do Ensino de Ciências por Investigação. Os alunos do segundo ano 

do ensino médio de uma escola pública na cidade de Ubaitaba-BA foram escolhidos por 

possibilitar verificar a contribuição do ENCI para o processo de ensino-aprendizagem do aluno 

em sala de aula, já que um dos objetivos específicos desta pesquisa trata da análise das Zonas 

do perfil Conceitual dos alunos e o processo de Aprendizagem Colaborativa a partir das falas, 

produções textuais e documentário produzido.  Logo, foi necessária a aplicação em sala de aula 

da proposta pedagógica e verificar através das falas e produções coletivas dos alunos o quanto 

esta pôde proporcionar o processo de aprendizagem individual e em grupos. 

Esta dissertação desenvolve inicialmente uma revisão acerca dos trabalhos voltados para 

as Tecnologias da Informação e da Comunicação, onde no primeiro capítulo, aborda estas 

tecnologias como instrumentos de mediação pedagógica com alto potencial para o processo 

ensino aprendizagem (MORÁN, 2002; SCHULUZEN, 2009). Alguns limites, no entanto, são 

pontuados por Morán (2002) e Schuluzen (2009) tanto no que se refere à aplicação quanto na 

formação do professor para o uso das TIC. Em outra perspectiva, existe uma distância entre a 

prática docente e as pesquisas sobre as TIC na educação básica, principalmente no que diz 

respeito ao audiovisual. Estas potencialidades e dificuldade sobre o uso do audiovisual no 

processo educativo (MORÁN, 2002; BRUZZO, 1999; ARROIO, 2010; SCHULUZEN, 2009; 

WOHLGEMUTH, 2005) apresentam elementos importantes para a construção de uma proposta 

pedagógica para a produção do vídeo documentário científico na sala de aula, bem como para 

compreender as contribuições e desafios durante o processo de análise. Ao final do primeiro 

capítulo são apresentados dois referenciais para compor a análise dos dados coletados nesta 

pesquisa: a mudança dos perfis conceituais (AMARAL, MORTIMER, 2007) e a aprendizagem 

colaborativa por projetos (BEHRENS, 2002; TORRES, IRALA, 2010). Embora sejam dois 

referenciais teóricos que a princípio não convergem, apresentam elementos que tanto podem 

ajudar a compreender o processo de aprendizagem em meio social quanto para entender a 

formação dos perfis conceituais dos estudantes neste contexto.    

No segundo capítulo desta pesquisa é apresentada uma proposta pedagógica, 

descrevendo o processo de produção do documentário partindo de uma Atividade Investigativa 

com uma temática de Ciências, cujo critério de escolha partiu dos alunos e dependeu do seu 

contexto social. A elaboração da proposta serviu como sugestão de produção de um vídeo 
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documentário, apresentando uma metodologia organizada em etapas alicerçadas pelas fases dos 

Projetos de Aprendizagem Colaborativa, pelas etapas da Pedagogia Audiovisual e 

principalmente pelas etapas do Ensino de Ciências por Investigação. 

O terceiro capítulo, apresenta a análise dos dados coletados na aplicação da proposta 

pedagógica com alunos do segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública da Cidade de 

Ubaitaba-BA. Sobre o tema proposto inicialmente foram trabalhados os conceitos de forma 

gradual, respeitando a ordem das etapas elaboradas na proposta, havendo discussões acerca do 

tema, o processo de pesquisa e estudo do tema, a elaboração do roteiro, esquema de filmagem 

e pós-produção. Foi necessário um mês letivo para haver o acompanhamento do período da 

produção fílmica até o término das filmagens, já as edições de vídeo dependeram de mais um 

mês para a conclusão do documentário. Como mencionado anteriormente, foram feitos estudos 

e pesquisas em sala de aula sobre o tema central “O Rio de Contas”, e o processo de elaboração 

do roteiro foi vídeo gravado em dois momentos de discussão sobre o conteúdo científico e no 

levantamento de hipóteses, a fim de poder analisar as falas individuais dos alunos. Para validar 

a proposta pedagógica e responder ao objetivo da pesquisa, foi utilizada a metodologia da  

Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2007). 
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1 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

A diversidade de recursos tecnológicos disponíveis atualmente mostra-se cada vez mais 

presente no cotidiano dos alunos, e segundo Moran (2002), confere grande potencial para o 

desenvolvimento de aulas que valorizem uma discussão construtiva e reflexiva pelos 

professores que optam por utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Ao 

apresentar a proposta de ensino para determinar diretrizes, delineamentos e objetivos concretos 

acerca da proposta de ensino a ser aplicada em sala de aula, apresentamos algumas ideias 

importantes e bem definidas sobre as TIC, ou mais amplamente sobre a produção do audiovisual 

com conteúdo de ciências. Ainda há uma distância entre os conhecimentos abordados pelos 

professores em sala de aula e os objetivos do ensino com o uso das TIC como instrumentos de 

mediação pedagógica. Assim como afirma Schlünzen (2009) sobre a clara despreocupação em 

introduzir matérias que apresentem as abordagens das metodologias de ensino com o uso das 

TIC, ou mesmos os que apresentam estas matérias, estas não passam do tratamento teórico-

técnico sobre as TIC. 

Neste capítulo serão discutidos os variados métodos e contribuições sobre a produção 

de vídeos em escolas da educação básca de diversos pesquisadores da área, cujos 

conhecimentos serão necessários para o desenvolvimento deste trabalho, ora para a construção 

da proposta de ensino, ora para o processo de análise de sua aplicação. 

1.1 A mediação pedagógica através das TIC 

Em muitos momentos da história do Ensino de Ciências, principalmente a partir de 

meados do século XX, as tecnologias foram vistas como um recurso promissor para uma melhor 

abordagem dos conteúdos, e consequentemente para acompanhar o impacto tecnológico 

iminente aos alunos de todas as classes sociais (BELLONI, 2012). Embora os métodos 

utilizados neste período fossem uma mera abordagem técnica para o manuseio dos aparelhos, 

ou para simplesmente resumir ou desenhar os conceitos apresentados nas aulas, as pesquisas 

em Educação evoluíram em conjunto com a crescente modernização tecnológica e social e hoje 

se apresentam em um vasto e rico acervo disponível a todos através da rede mundial de 

computadores (MORÁN, 2002). 
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As chamadas novas tecnologias como projetores, computador e celular apresentam-se 

como instrumentos de mediação pedagógica quando abordam de forma geral ou específica um 

assunto a ser ministrado em sala de aula, ou ainda de forma interdisciplinar. Essas tecnologias, 

que talvez não sejam tão novas pelo fato de terem presença na escola há mais de duas décadas, 

são por vezes criticadas negativamente por inúmeros motivos, ora como um substituto do 

professor (MORÁN, 2002), ora como um atenuador da perda do hábito da leitura ou da 

capacidade de interpretação de fatos (MASETTO, 2002). Morán (2002) afirma que a 

parcialidade da tecnologia a torna um mero instrumento que por si só não educa e ensina, já que 

a aprendizagem está intrinsicamente ligada à integração e relação entre diversas fontes de 

conhecimento como a leitura e a oralidade. Esta afirmação não transmite a ideia de que seja 

perda de tempo abordar conceitos usando tecnologias na educação, mas internaliza a 

responsabilidade do professor de usar estes recursos em conjunto com os conhecimentos 

pedagógicos e conhecimentos sobre o instrumento. Se o uso frequente das TIC é um cenário 

presente e quase unânime nas escolas brasileiras, a certeza de que há na sua aplicação uma 

abordagem didático-pedagógica eficaz já não é tão evidente (MACHADO e MENDES, 2013).  

Percebe-se a partir do que foi mencionado, que uma abordagem de conceitos com uso 

das tecnologias como recurso instrucional deve harmonizar os três conhecimentos necessários 

para a formação docente tanto inicial quanto continuada (CRUZ; FERNANDES, 2014). 

Embora este trabalho enfoque o processo ensino-aprendizagem dos alunos, é importante 

salientar sobre as habilidades dos professores sobre as TIC e a imprescindibilidade da apreensão 

de conhecimentos necessários aos quais serão base para a elaboração e planejamento da 

proposta pedagógica. Sinteticamente, as três bases de conhecimentos necessários para poder 

organizar um plano de ensino com TIC expressam-se e inter-relacionam-se como: 

Conhecimento didático-pedagógico; Conhecimento prático; e Conhecimento técnico. Estes três 

saberes são importantes quando a escolha de materiais incluem um recurso tecnológico 

apresentando uma relação de interdependência entre aluno-tecnologia-professor. Esta relação 

apresenta-se na figura 1, na qual é esquematizada a hierarquia entre estes saberes, que segundo 

este pensamento, o professor não poderá aplicar um recurso tecnológico sem saber antes como 

este pode influenciar no processo de aprendizagem dos alunos e sem saber como manipular o 

instrumento antes de interagir com o aluno afim de que haja uma atuação docente mais 

concernente a de um profissional indagador-reflexivo (MARCELO, 1992).  
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Figura 1: Relação entre os saberes necessários do professor referente ao uso das TIC na sala de aula. 

Fonte: CRUZ et al., 2014. 

Embora pareça existir uma evolução bastante expressiva da renovação curricular a 

respeito do uso das TIC, Schlünzen (2009) afirma que os professores ainda apresentam 

incertezas sobre as suas potencialidades e capacidades de lidar com as complexidades da 

tecnologia em prol da educação. É importante enfatizar que se a abordagem de metodologias 

no uso das TIC é desconsiderada na prática durante a formação inicial, esta poderá acarretar 

numa descaracterização do profissional reflexivo (FREITAS e VILLANI, 2006) sendo então 

substituído pelo profissional técnico ou desatualizado. Este educador-técnico, como um 

profissional treinado para executar uma função específica, fica ultrapassado com o tempo por 

não ter habilidades para um uso mais didático da tecnologia (SCHLÜNZEN JÚNIOR, 2009; 

MACHADO e MENDES, 2013).  

Alguns problemas e equívocos no uso de TIC no ensino de Ciências/Física são 

conhecidos na rede de pesquisas acadêmicas, através de alguns pesquisadores, e estes 

demonstram uma quebra entre as relações presentes na Figura 1, a exemplo de Cruz et al., 

(2014) e Morais e Paiva (2007). Cruz et al. (2014) afirmam que existe uma preocupação dos 

professores em saber manusear as tecnologias em prol de uma educação mais interativa, no 
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entanto ocorrem falhas implícitas quando se trata de estabelecer as pontes entre os três 

conhecimentos. 

[...] os professores pouco utilizam os recursos tecnológicos de modo a auxiliar no 

processo de aprendizagem dos alunos. Ensinar a usar o computador não se encaixa na 

premissa de uma educação reflexiva, pelo contrário, desenvolve um alto nível de 

pragmatismo numa aula cujo objetivo seria apresentar um conceito novo ou um 

pensamento novo acerca de um conceito socialmente e culturalmente estabelecido 

(contextualização). Se por um lado existe uma preocupação do professor sobre a 

racionalidade técnica para com o uso das tecnologias pelos alunos, por outro existe a 

concepção de que o conhecimento técnico é suficiente para suprir seu 

desconhecimento acerca de práticas didático-pedagógicas com recursos tecnológicos, 

advindas de uma limitada formação inicial nesta área. (CRUZ et al., 2014, p. 11) 

A partir do que foi mencionado por Cruz et al., (2014), a apresentação de conhecimentos 

com tecnologia implica numa abordagem de conceitos contextualizados, não cabendo ao 

professor ensinar aos alunos sobre como manusear a tecnologia em sua totalidade técnica. 

Morais e Paiva (2007) comentam sobre a imprescindibilidade da intervenção do professor em 

seu trabalho sobre uma simulação de computador utilizado como recurso para a aprendizagem, 

bem como seu conhecimento sobre a ferramenta e como manuseá-la, tal como descritas na 

Figura 1. 

Outras limitações existem e prendem‑se com o grande número de alunos que, por 

dificuldades econômicas, não possuem computador, a falta de formação inicial e 

contínua dos professores para o uso das tecnologias e respectivo aproveitamento 

pedagógico, a falta de conhecimento sobre o impacto do uso das TIC em contexto 

educativo e a escassez de tempo, que é indispensável na aprendizagem das tecnologias 

e na preparação das aulas. Aliadas a estas limitações são de referir também a utilização 

inadequada de muito material tecnológico, tido como pedagogicamente enriquecedor, 

e a ausência de sites específicos para todos os conteúdos, promovendo a navegação 

livre pela Internet, a qual não sendo devidamente orientada poderá tornar‑se 

dispersiva. (MORAIS e PAIVA, 2007, p. 104) 

Os autores citados demonstram a necessidade de uma apreensão de conceitos e 

habilidades para com o uso das tecnologias na Educação que não se limitam ao conhecimento 

do conteúdo, ou ao conhecimento didático ou técnico, mas uma comunicação entre esses 

conhecimentos. Morais e Paiva (2007) ainda afirmam que as aulas desenvolvidas com TIC 

devem depender de um esforço do professor em sair de suas limitações tecnológicas, e perceber 

as possibilidades didáticas que estes recursos proporcionam em sala de aula.  

Compreender as necessidades docentes que refletem diretamente na mediação 

pedagógica com as TIC, direciona o professor a um panorama educacional mais voltado para 

“utilizá‑las como parte importante com o objetivo de apoiar uma disciplina ou conteúdo e não 

como um apêndice ou recurso periférico.” (MORAIS e PAIVA, 2007, p. 103). Nesta 

perspectiva, este trabalho que tem como foco o uso de tecnologias com estudantes do ensino 
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básico, deve harmonizar os conhecimentos docentes na sua construção, visto que para haver 

uma interação didático-pedagógica que valorize a construção de conhecimentos sobre o 

conceito, é necessário uma compreensão das potencialidades e objetivos das tecnologias em 

sala de aula. 

1.2 Competências e habilidades do professor tecnológico 

As TIC apresentam-se como recursos com alto potencial didático-pedagógico e estão 

em rápida evolução. Deste modo, o professor deve seguir os passos desta evolução quando se 

trata do desenvolvimento de estratégias que implicam no uso de tecnologias. O equívoco 

construído durante a vida profissional docente sobre as habilidades com o uso das TIC no ensino 

refere-se a um tratamento isolado do conhecimento técnico (Figura 1), que muitas vezes se trata 

de um conhecimento adquirido a partir de experiências de vida, ou em outras palavras, num 

aprendizado autodidata. Esse conhecimento apreendido isoladamente ou durante a vida 

profissional, equipara-se ao que Schön (1992) chama de ‘representação figurativa’ que trata-se 

de “[...] agrupamentos situacionais, contextualizados: as relações se estabelecem na maior 

proximidade possível das experiências quotidianas” (SCHÖN, 1992, p. 97).  

A representação figurativa no entanto, não deve ser desconsiderada, já que apresenta 

informações de experiências do professor, importantes para um curso de formação continuada 

que valorize o conhecimento-na-ação e reflexão-na-ação, e deve se apresentar como uma 

possibilidade que contribua com a formação durante a apropriação de novos saberes. Vale 

salientar que a crítica evidenciada anteriormente sobre os limites da formação inicial do 

professor não enfatiza a concepção de que este ofereça todo o conhecimento profissional, mas 

sim que uma abordagem mínima das práticas com o uso das TIC deixa de ser apresentada ou 

desenvolvida. Existem portanto, algumas vertentes no que diz respeito à formação continuada, 

em que se anexa mais uma variável, além das concepções do senso comum, no processo de 

apreensão de novas competências: a experiência do profissional (COCHRAN-SMITH e 

LYTLE, 1999; MACHADO e MENDES, 2013). 

Como afirma Morais e Paiva (2007), a apreensão das competências e habilidades quanto 

ao uso das TIC no ensino, é imprescindível não apenas pelo fato das tecnologias serem 

indispensáveis como recurso para o ensino e aprendizagem dos alunos nos dias atuais, mas 

como um modo de apresentar estratégias didático-pedagógicas mais dinâmicas e estimulantes, 

evitando que a tecnologia seja utilizada de modo pragmático.  
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Os conhecimentos necessários para os professores, elencados na Figura 1, determinam 

as três vertentes que embora apresentem características próprias, se relacionam e são 

interdependentes. No entanto, o processo de construção do conhecimento necessário para o 

planejamento e aplicação de uma aula com o uso das TIC apresentam maior complexidade 

quanto às competências e habilidades necessárias, levando-se em consideração todo o corpo de 

compreensões do Knowlage Base (base de conhecimento) (SHULMAN, 2009 apud 

MACHADO e MENDES, 2007). Baseando-se nos pressupostos da Knowlage Base, foram 

esquematizados os conhecimentos necessários na Figura 2 para a abordagem de conceitos 

através das TIC, segundo Almeida e Biajone (2007), Machado e Mendes (2013) e Moran 

(2002). 

De acordo com o esquema apresentado na Figura 2, tem-se um conjunto de 

competências necessárias à prática docente para o desenvolvimento e aplicação do conteúdo a 

favor da aprendizagem dos alunos. Esses conhecimentos não devem ser isolados, pois 

apresentam pressupostos de uma prática docente inversa à racionalidade técnica, valorizando a 

capacidade do professor em tomar decisões e refletir sobre a sua prática. 

 

Figura 2: Relação da base do conhecimento para o ensino segundo Shulman (2004 apud Almeida e Biajone, 2007) 

e os conhecimentos do ensino com as TIC segundo Machado e Mendes (2013) e Morán (2002). 

Dentre os conhecimentos necessários para a atuação profissional docente, segundo 

Almeida e Biajone (2007) o conhecimento do conteúdo refere-se ao conjunto de conceitos que 
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serão base do ensino, sendo este advindo do estudo literário da área ou compreensão crítico-

reflexiva do conteúdo e as suas implicações históricas e filosóficas no campo de estudo. Nesta 

perspectiva, de acordo Machado e Mendes (2013) as TIC apresentam-se flexíveis aos 

conteúdos, já que estas se moldam aos objetivos do ensino, porém alguns recursos tecnológicos 

são específicos de cada conteúdo, como os objetos virtuais de aprendizagem personalizados, e 

o professor deverá realizar uma seleção destes sempre que optar pelo seu uso. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo descrito por Almeida e Biajone (2007) aborda 

as competências e habilidades da prática em sala de aula acerca do conteúdo a ser aplicado, em 

outras palavras, o professor deverá apreender as estratégias de ensino que facilitem a 

aprendizagem, e saber realizar inclusive uma melhor formulação e apresentação (planejamento) 

possível do conteúdo. Machado e Mendes (2013) enfatizam a apreensão do conhecimento 

pedagógico com as TIC quando afirmam sobre a relevância das ferramentas tecnológicas para 

o ensino a partir unicamente de um esclarecimento sobre os ganhos educacionais que podem 

advir a partir delas. Neste sentido, se o professor não souber as metas a serem atingidas e como 

utilizar a ferramenta, não haverá bons resultados durante a prática, sendo inclusive catastrófica 

em termos de aprendizagem, já que as TIC, quando não bem delimitadas e delineadas pelo 

professor na sala de aula, acarretam em desatenção e desordem.  

Por fim, o conhecimento curricular refere-se “a conhecer a entidade currículo como o 

conjunto de programas elaborados para o ensino de assuntos e tópicos específicos em um dado 

nível, bem como a variedade de materiais instrucionais disponíveis relacionados àqueles 

programas.” (ALMEIDA e BIAJONE, 2007, p. 288). Logo, as TIC no ensino apresentam-se 

como um recurso instrucional importante no conhecimento curricular, necessário para o 

desenvolvimento de estratégias que favoreçam a prática da interdisciplinaridade, do resgate dos 

conteúdos sequenciais da matéria (conhecimento de estudos anteriores) e do ensino dos tópicos 

individualmente (MORAN, 2002). 

O grupo de conhecimentos apresentados na Figura 2, são necessários à prática reflexiva 

do docente de modo unívoco, ou seja, são competências e habilidades distintas que apenas serão 

proveitosas se forem consideradas em conjunto. Dentro deste modelo epistêmico do conteúdo 

a partir das TIC, evidenciam-se os conhecimentos necessários para a atuação do professor em 

sala de aula, numa perspectiva de delinear a base para uma aplicação do conteúdo mais eficaz 

e organizada durante o desenvolvimento e aplicação desta pesquisa. 
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1.3 A Produção do audiovisual amador na Escola 

O audiovisual como ferramenta voltada para a educação apresenta-se atualmente em 

dois aspectos quanto ao seu uso nas escolas: o aluno como espectador crítico-reflexivo e o aluno 

como produtor crítico-reflexivo. Embora sejam duas situações aparentemente semelhantes já 

que apresentam relações com o audiovisual, ambas exprimem particularidades quanto a 

aplicação e desenvolvimento das ideias. Arroio e Giordan (2006) afirmam que o audiovisual 

científico é um reflexo do meio cultural no qual foi elaborado e é então particular de uma certa 

realidade, tornando-se, possivelmente, pouco atrativo para quem o assiste, uma vez que este 

pertença a outra cultura. Os autores defendem por outro lado, que se tal recurso for utilizado 

para outra finalidade, como uma educação crítico-reflexiva, os objetivos informativos restritos 

atinentes ao audiovisual comercial serão paulatinamente desestruturados, considerando-se a 

priori as relações entre as matrizes culturais do recurso e dos alunos. Isso significa que o 

audiovisual pode ser polivalente quando aplicado ao ensino escolar, desde que o professor 

desenvolva habilidades para tratar os temas de modo que existam relações explícitas ou 

implícitas com o meio sociocultural dos seus alunos. 

Ainda no que concerne ao aluno-espectador, Arroio e Giordan (2006) apresentam a 

linguagem audiovisual como promotora de “formas sofisticadas e multidimensionais de 

comunicação sensorial, emocional e racional, superpondo linguagens e mensagens, que 

facilitam a interação com o público” (ARROIO e GIORDAN, 2006, p. 2). O vídeo e a televisão 

são então “armas poderosas” de informações com abrangentes direções críticas, mas moldadas 

ao objetivo de quem o produz por agregar o emocional e o apelativo. Os autores não veem esta 

característica como uma limitação do audiovisual, tampouco como um instrumento que 

promove a alienação ou a parcialidade perante um tema: 

Essas características do audiovisual nos fornecem pistas para organizar atividades em 

sala de aula que comecem pelo sensorial, pelo afetivo, pelo que toca o aluno, antes de 

falar de ideias, de conceitos, de teorias. Partir do concreto para o abstrato, do imediato 

para o mediato, da ação para a reflexão, da produção para a teorização [...]. Um filme 

ou programa multimídia tem um forte apelo emocional e, por isso, motiva a 

aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor. Ou seja, o sujeito 

compreende de maneira sensitiva, conhece por meio das sensações, reage diante dos 

estímulos dos sentidos, não apenas diante das argumentações da razão. Não se trata 

de uma simples transmissão de conhecimento, mas sim de aquisição de experiências 

de todo o tipo: conhecimento, emoções, atitudes, sensações, etc.  Além disso, a quebra 

de ritmo provocada pela apresentação de um audiovisual é saudável, pois altera a 

rotina da sala de aula e permite diversificar as atividades ali realizadas. Portanto, o 

produto audiovisual pode ser utilizado como motivador da aprendizagem e 

organizador do ensino na sala de aula. (ARROIO e GIORDAN, 2006, p. 3). 

De acordo com tal afirmação, é possível compreender as potencialidades do audiovisual 
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no processo de aprendizagem como um instrumento que pode promover um diálogo crítico-

reflexivo com e no aluno. Em uma situação em sala de aula por exemplo, caso seja escolhido 

um vídeo que expressa a teoria do Big Bang como algo efetivamente aceito e dito como verdade 

por toda a comunidade científica, é possível determinar em sala de aula discussões que 

permitam questionar tal afirmativa como ainda incompleta, demonstrando a subordinação de 

uma teoria ao método científico e a quebra da concepção da ciência como verdade imperiosa 

sobre os fenômenos da natureza. 

O uso do audiovisual na escola com o aluno-produtor envolve as mesmas características 

da estratégia do aluno-espectador no que diz respeito ao motivacional, sensorial, crítico, 

reflexivo. No entanto, Wohlgemuth (2005) enfatiza a perspectiva cultural, dialógica e sensorial 

da produção do audiovisual em outro significado para o ensino formal: quanto ao cultural, existe 

uma preocupação em expor ideias construídas e reconstruídas da realidade pelos interlocutores, 

a fim de proporcionar um intercâmbio destas com outros grupos sociais diferentes; quanto ao 

dialógico, a comunicação entre os interlocutores favorece uma visão pessoal da realidade, 

cabendo ao interlocutor especializado1 apresentar uma mensagem funcional que sensibilize o 

interlocutor massivo2; já a perspectiva sensorial refere-se à reflexão a partir do conhecimento 

afetivo do interlocutor massivo sobre o tema central do audiovisual para uma reflexão acerca 

da influência de suas atitudes perante o meio social. 

No âmbito da educação escolar formal, a partir das ideias de Wohlgemuth (2005), o 

interlocutor especializado é especificamente o professor, quanto ao seu conhecimento 

elaborado, mas pode ser o aluno, quanto às suas habilidades com os instrumentos tecnológicos. 

Já o interlocutor massivo é essencialmente o aluno, devido à sua importância como 

desenvolvedor e criador do conhecimento a ser mediado pelo professor. Embora Wohlgemuth 

(2005) determine competências e habilidades específicas aos interlocutores, a configuração dos 

níveis é indeterminada, já que ao final do processo, tanto o professor quanto os alunos terão 

ensinado e aprendido mutuamente (MORÁN, 2002). Essa interação professor-tecnologia-aluno 

está sintetizada na Figura 3 de acordo com Arroio e Giordan (2006) e na Figura 4 com base em 

Wohlgemuth (2005) e Morán (2002), elaboradas a partir dos saberes docentes necessários para 

o ensino com as tecnologias (Figura 1), que proporciona uma comparação entre as duas 

                                                           
1 O interlocutor especializado, segundo Wohlgmuth (2005) é representado pelo pedagogo audiovisual, o qual 

detém de um conhecimento científico mais desenvolvido e de um conhecimento hábil sobre o manuseio dos 

recursos audiovisuais. 
2 O interlocutor massivo, segundo Wohlgemuth (2005) representa aqueles que contribuem para o desenvolvimento 

das ideias do produto audiovisual como expositores de uma ou distintas realidades. Essa contribuição é 

posteriormente desenvolvida de modo abrangente pelo interlocutor especializado, que expõe minunciosamente a 

realidade a partir da interação interlocutor-mensagem-interlocutor. 
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perspectivas do ensino com o audiovisual e suas diferenças quanto a objetivos da aplicação em 

sala de aula. 

 

Figura 3: Esquema da articulação didática com o audiovisual adaptado de Arroio e Giordan (2006) 

 

Figura 4: Esquema da articulação didática para a produção do audiovisual adaptado deWohlgemuth (2005) e 

Morán (2002) 
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No que concerne ao processo de produção do Documentário, Wohlgemuth (2005) 

apresenta algumas características do que chamou de Pedagogia Audiovisual, cujo processo de 

criação do vídeo enfatiza a apresentação da linguagem acadêmica transposta para uma 

linguagem popular através do recurso midiático.  A Pedagogia Audiovisual (PA) apresenta um 

processo descritivo para desenvolver e construir um esquema de vídeo que tem como 

característica principal o teor documental do argumento temático presente no vídeo. Com o 

caráter dialógico do processo de produção do audiovisual, assim como descrito na Figura 4, a 

interação entre os sujeitos se dá entre o interlocutor especializado (I), o meio (M) e o 

interlocutor massivo (I), modelo este que Wohlgemuth (2005) chama de I-M-I, o qual promove 

a quebra de uma sequência de trabalho baseado no modelo Emissor (E)-Mensagem(M)-

Receptor (R), ou seja, a interação ocorre quando o especialista emite a mensagem e o receptor 

a recebe como um discurso incontestável. É esse modelo (I-M-I) que permitirá ao interlocutor 

massivo a compreensão dos conceitos apresentados em tela. Pode-se então, considerar o 

Interlocutor Massivo como aquele cujo objetivo seria o de apresentar os conceitos 

dialogicamente com o Interlocutor Especializado. Nessa perspectiva, o Interlocutor Massivo 

pode tanto fazer parte do processo de ensino quanto o de aprendizagem, permitindo a este a 

possibilidade de também ser o Interlocutor Especializado. Embora Wohlgemuth (2005) 

estabeleça que o Interlocutor Especializado, dentre outras características, seja aquele que detém 

a qualificação para estabelecer as pontes conceituais entre o contexto e o assunto central do 

vídeo, Morán (2002) enfatiza a perspectiva dialógica e não tradicionalista do processo de 

ensino, utilizando dentre outras estratégias a produção do vídeo. Ao versar sobre a educação 

com tecnologia,Morán (2002) explica que: 

Ensinar não é só falar, mas se comunicar com credibilidade. É falar de algo que 

conhecemos intelectual e vivencialmente e que, pela interação autêntica, contribua 

para que os outros e nós mesmos avancemos no grau de compreensão do que existe. 

[...] Na educação, escolar ou organizacional, precisamos de pessoas que sejam 

competentes em determinadas áreas de conhecimento, em comunicar esse conteúdo 

aos seus alunos, mas também que saibam interagir de forma mais rica, profunda, 

vivencial, facilitando a compreensão e a prática de formas autênticas de viver, de 

sentir, de aprender, de comunicar-se. Ao educar, facilitamos, num clima de confiança, 

interações pessoais e grupais que ultrapassam o conteúdo para, por meio dele, ajudar 

a construir um referencial rico de conhecimento, de noções e de práticas. (MORÁN, 

2002, p. 62-63) 

Nesse sentido, a PA se reconfigura para então compor a Articulação Didática presente 

na Figura 4, onde o aluno se torna de espectador para produtor da representação da sua 

realidade, o que proporciona um trabalho desenvolvido pela noção de mundo do aluno e sua 

capacidade reflexiva do tema abordado.  
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É possível perceber, nas Figuras 3 e 4, as similaridades e diferenças entre os tipos de 

estratégias que envolvem o audiovisual que vai além da nomenclatura dos atores do processo 

ensino-aprendizagem. Percebe-se que a importância dada ao diálogo, ao resgate das matrizes 

culturais e a abordagem do conhecimento científico dos alunos são peças importantes em todas 

as articulações didáticas organizadas a partir das ideias dos autores citados, em contrapartida, 

os diálogos durante os processos são distintos: Enquanto na Figura 3 o diálogo baseia-se no 

tema abordado pelo audiovisual e pode expandir para temas mais amplos, na Figura 4 o diálogo 

emerge de temas variados e amplos para o estudo de um tema específico. No que concerne a 

abordagem das matrizes culturais, a articulação didática da Figura 3 limita-se a um resgate dos 

fenômenos apresentados no audiovisual para poder elencar elementos similares com as matrizes 

culturais dos alunos, já na Figura 4 o tema do vídeo emerge das matrizes culturais e das 

contradições sociais para então importar os conceitos estruturados para melhor compreendê-

los. Não obstante, o conhecimento científico a ser desenvolvido a partir da articulação didática 

da Figura 3 exige do professor uma linearidade metódica, já que o condensado de conceitos 

presentes no audiovisual pode perpassar um tratamento mais amplo do tema, logo, na Figura 4, 

o conhecimento científico a ser abordado no audiovisual exige do professor o cuidado com a 

amplitude dos conceitos, principalmente os interdisciplinares, para evitar incoerências e 

interpretações equivocadas do tema a ser desenvolvido. 

Embora este trabalho esteja voltado exclusivamente para a produção de um audiovisual 

amador em sala de aula, especificamente um vídeo-documentário, é importante apresentar o 

audiovisual como um recurso a ser utilizado em sala de aula para levantamento de discussões e 

interpretações dos fenômenos e conceitos científicos. Os motivos para tal externam a 

necessidade dos alunos de visualizarem modelos diferenciados de produções audiovisuais, da 

importância em apresentar os conceitos científicos no decorrer das propostas de produção 

audiovisual e da importância do produto final como objeto de divulgação científica. 

1.4 A Mudança no Perfil Conceitual: Possíveis indicadores para o processo de 

aprendizagem 

Uma atividade investigativa no intuito de desenvolver um audiovisual que contemple a 

aprendizagem de conceitos, a partir de um olhar crítico e reflexivo dos fenômenos científicos 

e/ou sociais, pode prender a atenção dos alunos, devido, dentre outros fatores, ao avanço 

tecnológico acentuado atualmente (MORÁN, 2002; MASETTO, 2002). A produção do vídeo, 

baseado numa metodologia para o ensino, é um recurso didático em potencial para o 



29 
 

desenvolvimento de conceitos científicos em sala de aula que pode proporcionar um melhor 

aprendizado de forma direta ou indireta, ou seja, havendo a produção direta de um conteúdo 

específico, ou o desenvolvimento de um tema que depreende-se em vários tópicos 

interdisciplinares (CRUZ; FERNANDES, 2013).  

O momento de reflexão, no qual os estudantes exprimem suas opiniões ou ideias a 

respeito do conceito científico durante todo o processo,pode ocorrer a partir do que Mortimer 

(1993) chama de Mudança do Perfil Conceitual (MPC), a qual representa a reestruturação do 

conceito pré-estabelecido culturalmente (concepções espontâneas) a partir das ideias mais 

definidas do conhecimento científico. Neste caso, durante o processo de apreensão dos 

conceitos não há uma substituição do conhecimento popular por outro, e tampouco uma 

superposição, o que ocorre seria uma nova perspectiva sobre o conhecimento prévio. Assim, o 

aluno não substitui um conhecimento pelo outro de forma instantânea, este compreenderia as 

relações plausíveis entre as ideias de modo a compreender algo que está sendo estudado e 

momentaneamente aceito pela comunidade científica. 

Existem neste processo de MPC etapas que discorrem a respeito da análise das reflexões 

e ações dos alunos e professores que participam do processo de apreensão do conceito 

científico. No caso do professor, Amaral e Mortimer (2007) determinam as Intervenções do 

Professor ou a Intenção do Professor no decorrer da aplicação de uma estratégia didática como 

importantes para a análise das Zonas do Perfil Conceitual (ZPC), já que, dependendo da atuação 

do professor, sendo dialógica ou de autoridade, pode-se identificar as ZPC e definir os objetivos 

em cada etapa de uma determinada atividade didático-pedagógica. 

O perfil conceitual é uma estrutura de conhecimentos específicos a um sujeito que 

determinam o meio ao qual este está inserido e, em outras palavras, Mortimer (1993) explica 

que o perfil conceitual é um sistema restrito e individual das várias formas de pensamento de 

um indivíduo sobre o contexto. As delimitações do perfil conceitual, chamadas de Zonas de 

Perfil Conceitual são expressas em quatro categorias (AMARAL; MORTIMER, 2007): A Zona 

Perceptiva/Intuitiva (P) relaciona-se aos conceitos pré-estabelecidos socialmente e 

historicamente pelos alunos; A Zona Empírica (E) refere-se à exposição de ideias científicas 

básicas para a análise dos fenômenos sobre as condições físicas; Na Zona Formalista (F), as 

ideias são baseadas no uso de algoritmos e fórmulas matemáticas para o processo de análise; e 

na Zona Racionalista (R) as ideias são relacionadas aos conceitos e ao formalismo científico.  

Nesta perspectiva, a Mudança do Perfil Conceitual proposta por Mortimer (1993) para 

alunos que estão em processo de apreensão dos conceitos científicos ocorre durante as 

mudanças dos seus pensamentos individuais como resultado do processo de ensino e 
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aprendizagem, em outras palavras, a MPC ocorre quando o aluno desenvolve uma perspectiva 

complementar às ZPC compreendidas num momento anterior à intervenção didático-

pedagógica. Amaral e Mortimer (2007) definem uma metodologia de análise para a dinâmica 

entre as zonas de um perfil conceitual em sala de aula, a qual explica o modo como o diálogo e 

interações entre os alunos podem demonstrar indícios de aprendizagem dos conceitos a partir 

de levantamento de concepções espontâneas e uma posterior significação dos conceitos com 

base neste. 

1.5 A Aprendizagem Colaborativa baseada em Projetos 

Além da definição dos Perfis Conceituais para a compreensão do processo de ensino e 

aprendizagem dos conceitos de ciências, a Aprendizagem Colaborativa (AC) compreende este 

processo no âmbito de uma construção coletiva do conhecimento, através de uma atividade que 

tem como princípio educativo a descoberta de novos conceitos, o ato de pensar em novas 

possibilidades sobre ciências e a reflexão destas (BEHRENS, 2002). A Aprendizagem 

Colaborativa é definida por Torres e Irala (2014) como uma apreensão de habilidades, técnicas 

e competências sobre um determinado assunto estudado em coletivo, em outras palavras, “é 

uma situação de aprendizagem na qual duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo 

juntas” (TORRES, IRALA, 2014). Segundo estes autores, a AC pode ser desenvolvida de 

diversas formas: 

[...] o número de sujeitos pode sofrer grande variação, podendo ser duas ou milhares 

de pessoas; aprender algo também é um conceito muito amplo, pois pode significar o 

acompanhamento de um curso ou ainda a participação em diversas atividades como, 

por exemplo, as de resolução de problemas; o aprender “em conjunto” pode ser 

interpretado de diversas maneiras, como situações de aprendizagem presenciais ou 

virtuais, síncronas ou assíncronas, esforço totalmente em conjunto ou com divisões 

de tarefas. (TORRES, IRALA, 2014, pg. 65) 

Assim sendo, as atividades desenvolvidas que objetivam uma AC podem assumir 

múltiplas configurações, seja com TIC, leitura dinâmica, experiências em laboratório de 

ciências ou debates e depende do contexto em que o professor e alunos se encontram. Spagnolo 

e Montovani (2013) enfatizam sobre as potencialidades da AC na educação escolar, que 

promove a apreensão de conceitos entre pares de modo interdependente para a resolução de um 

problema. Deste modo, os alunos que trabalham em grupos compartilham o conhecimento entre 

si, aprofundam seus conhecimentos e melhoraram seus pensamentos acerca do que é estudado 

(TORRES, IRALA, 2014). 
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No que concerne à origem pedagógica da Aprendizagem Colaborativa, a respeito de sua 

base teórica, Torres e Irala (2014) destacam a forte influência da Teoria Sociocultural de 

Vygostky a respeito da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Essa teoria de Vygotsky 

segundo Torres e Irala (2014) explica como ocorre a interação social relacionado com o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano, ou seja, o conhecimento é gradativamente 

estabelecido a cada interação dos sujeitos com o meio e com outros indivíduos e são nessas 

interações que ocorre o processo de aprendizagem. Nesse sentido, o homem desde seu 

nascimento pode ser considerado um ser social que tem forte influência de outros seres sociais 

quanto ao seu comportamento e a construção de seu conhecimento de acordo com seu 

desenvolvimento biológico e psicológico. 

Qualquer forma de apreensão do conhecimento e desenvolvimento humanos, para 

Vygotsky, é um processo ativo que pode ser mediado a partir de qualquer instrumento que 

possibilite a interação social (TORRES, IRALA, 2014). A linguagem, segundo Torres e Irala 

(2014) é o instrumento de maior destaque neste âmbito, já que compreende todo o conjunto de 

signos - passíveis de convertibilidade recíproca - que faz parte da intelectualidade humana. 

Nesse contexto, o intelecto humano se desenvolve inicialmente na interação social que utiliza 

da linguagem, nesse sentido, 

[...] a inteligência tem origem social e a aprendizagem acontece inicialmente de forma 

interpsíquica, isto é, no coletivo, para depois haver a construção intrapsíquica. Dessa 

forma, para que ocorra a aprendizagem, há a necessidade de uma interação entre duas 

ou mais pessoas, cooperando em uma atividade interpessoal e possibilitando uma 

reelaboração intrapessoal. (TORRES, IRALA, 2014, p. 73) 

Destaca-se, portanto, a organização do pensamento humano decorrente da interação 

com outros sujeitos e este compreende uma série de informações a respeito da inteligência 

intrapsíquica de cada indivíduo que participa deste meio. Estas informações conforme Torres e 

Irala (2014) seriam relacionadas às ações, reflexões, os contatos e realizações do indivíduo 

durante o processo de aprendizagem pela qual estabelece-se o processo de maturação. Esta 

perspectiva é constituída pela Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que, nas palavras de 

Vygotsky, significa: 

ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1991, p.112)   

Vygotsky (1991) identifica o processo de aprendizagem como tendo dois níveis de 

desenvolvimento (real e potencial), os quais enfatizam que a intelectualidade humana decorre 

de conceitos já apreendidos e os que ainda serão orientados, sendo o processo transitório entre 

os dois níveis identificados como ZDP. Ainda no que representa a transição entre o 



32 
 

conhecimento iminente do sujeito para outro mais elaborado, Vygotsky (1991) indica por Zona 

de Desenvolvimento Real as aptidões e conhecimentos que o estudante já apreendeu e 

problemas que ele pode resolver sem ajuda de um outro sujeito mais capaz, já na ZDP, 

encontram-se os conhecimentos ainda imaturos, necessitando de um sujeito mais capaz para 

orientar o aluno.  

Torres e Irala (2014) expressam que a ZDP é considerada “[...]o ponto central da 

aprendizagem, onde encontram as funções em processo de maturação (p. 73)” e é na interação 

entre os sujeitos que essa maturidade é construída.Isto é, Vygotsky (1991) desenvolve o 

conceito de ZDP a partir do pressuposto de que a intelectualidade humana tem origem 

sociocultural. Assim, quando a mudança cognitiva ocorre, dentro da ZDP, a partir de uma 

atividade coletiva no que se refere às execuções interpsíquicas, emerge uma função psicológica 

independente, ou seja, o conhecimento e técnicas compreendidos entre as pessoas na ZDP são 

internalizados por cada indivíduo (TORRES, IRALA, 2014). 

Na perspectiva da teoria sociocultural de Vygotsky, com relação ao trabalho 

colaborativo, a interação com o “sujeito capaz” pode propiciar ao estudante o uso de técnicas e 

conhecimentos que foram aprendidos, já que, uma vez compreendido o conceito, o estudante 

poderá resolver problemas similares a este. Nesse sentido, é possível afirmar que pode haver 

uma troca de conhecimentos entre alunos com diferentes Zonas de Desenvolvimento Reais 

durante uma atividade em grupos, reduzindo a distância entre o nível de desenvolvimento real 

e o nível de desenvolvimento potencial entre os alunos. Isso decorre que cada aluno possui uma 

inteligência distinta, já que cada um apresenta uma experiência social diferente, o que 

possibilita o trabalho colaborativo e consequentemente a troca de conhecimentos e técnicas. 

(SPAGNOLO, MONTOVANI, 2013; TORRES, IRALA, 2014; MELLO, TEIXEIRA, 2012). 

Segundo Mello e Teixeira (2012), nas relações entre os sujeitos (professor e alunos), na 

troca de conhecimentos e a relação destes com um conhecimento mais elaborado, é que são 

estabelecidas novas visões sobre um determinado conceito. Estas autoras afirmam em 

consonância com a teoria de Vygotsky que os sujeitos: 

[...] estabelecem conexões conforme as necessidades do grupo, dinâmica natural uma 

vez que todos os processos biológicos e sociais se organizam em uma lógica reticular, 

assumindo-se como uma pessoa que se comunica com outras e que, com estas, 

estabelece relações conforme seu interesse. O ser humano não vive isolado, ele 

participa de diferentes ambientes. Os grupos reúnem seus integrantes em torno de um 

objetivo comum e as pessoas geralmente participam desses porque se sentem 

acolhidas, porque percebem que naquele grupo sua presença é importante, então, 

pode-se afirmar que a comunicação cria vínculos e é fundamental para que os 

indivíduos se efetivem como ser social. (MELLO, TEIXEIRA, 2012, p. 3)  
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Para estas autoras, o processo de aprendizagem colaborativa em atividades em grupos 

de alunos com a orientação de professores é decorrente da expressão linguística com a iminente 

origem social compartilhada entre seus pares. Esse afirmação expressa que os sujeitos do 

processo de aprendizagem estão amadurecendo seus conhecimentos a medida que estes criam 

vínculos entre suas experiências socialmente determinadas. De forma a complementar esta 

ideia, Torres e Irala (2014) compreendem o conhecimento de origem social resultado do 

contexto sociocultural dos alunos: 

O conhecimento está vinculado ao contexto sociocultural dos aprendizes, uma 

situação social definida, em que o que os indivíduos realizaram é igualmente 

importantes ao como eles o realizaram. A mudança cognitiva ocorre quando, dentro 

da ZDP, meta concepções evoluem em conceitos aprendidos depois de um período de 

interações sociais. (TORRES, IRALA, 2014, p. 74) 

É então por meio desta evolução de concepções que ocorre o processo de aprendizagem 

colaborativa, a qual pode ser determinada a partir da ZDP, compreendida nas diferentes formas 

de linguagem representando o sistema semiótico que é a base do intelecto humano. É baseando-

se nesta teoria, dentre outras, que Torres e Irala (2014) e Behrens (2002) consideram o uso de 

recursos tecnológicos como potenciais desencadeadores de novos conflitos cognitivos em uma 

atividade em grupo de alunos. Segundo Behrens (2002) o tipo de recurso tecnológico utilizado 

pode variar de acordo com os objetivos educacionais do professor, mas Torres e Irala (2014) 

ainda apresentam os Ambientes Virtuais de Aprendizagem3 como uma forma de Aprendizagem 

Colaborativa por Computador como exemplo de ferramenta para o trabalho em grupo. 

Behrens (2002) enfatiza que embora tenha grande potencial, a tecnologia deve ser 

tratada como recurso complementar em sala de aula, cabendo ao professor compor de forma 

crítica o planejamento para que a sua prática pedagógica seja de fato inovadora. No que diz 

respeito à tecnologia como ferramenta para a Aprendizagem Colaborativa, os professores e 

alunos tem à disposição as tecnologias da informação, os programas tutoriais, os aplicativos de 

computador, os programas de autoria, os jogos, as simulações de computador em vídeo ou 

aplicativo e a internet (BEHRENS, 2002). É importante salientar que nesta pesquisa será 

apresentada nos capítulos seguintes uma atividade investigativa com grupos de alunos, a partir 

de um projeto de pesquisa que pode se caracterizar como um programa de autoria. Para 

Behrens (2002) o Programa de Autoria refere-se a uma produção digital feita por alunos sem 

utilizar conhecimentos avançados sobre o funcionamento do sistema de programação, 

apresentando uma interface de fácil manuseio. 

                                                           
3 O AVA de acordo com Torres e Irala (2010) são todos os ambientes de Aprendizagem Colaborativa apoiados 
por computador, os quais são exemplificados por chats e fóruns de discussão, nos quais os alunos comunicam-
se em tempo real de forma síncrona. 
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Sobre a AC a partir de projetos, Behrens (2002) e Torres e Irala (2014), embora 

apresentem metodologias de atividades colaborativas que focam respectivamente no estudante 

universitário e estudante de escola básica, estas apresentam convergências entre suas ideias a 

respeito das suas propostas de ensino. A princípio, Behrens (2002) e Torres e Irala (2014) 

defendem que o desenvolvimento de um trabalho colaborativo no que tange ao aluno deve 

apresentar: a) um processo aberto pelo qual os componentes interagem entre si para atingir um 

objetivo em comum; b) tarefas divididas mas com envolvimento mútuo dos componentes do 

grupo nestas para a resolução do problema; c) avaliação do trabalho ao fim das atividades para 

verificar se os objetivos foram alcançados ou não e as formas de resolvê-los posteriormente. 

No que se refere ao papel do professor no trabalho colaborativo: a) há a responsabilidade em 

solicitar a divisão dos grupos de modo que os próprios alunos escolham o papel de cada um; 

b) o monitoramento de cada grupo é menos ativo e limita-se a instigar os alunos com perguntas 

importantes para complementação ou continuidade do pensamento; c) o modo de trabalho deve 

ser livre de padronizações, permitindo aos alunos a perceberem a melhor forma de como 

trabalhar com o grupo (BEHRENS, 2002; TORRES, IRALA, 2014). 

Compreendendo estes parâmetros que caracterizam uma atividade colaborativa, pode-

se descrever os processos da AC baseada em projetos que contemple a interação sociocultural 

entre os estudantes e professor/facilitador, a pesquisa coletiva de informações e a avaliação de 

forma interpsíquica ao final da pesquisa. Para Behrens (2002) o projeto de AC deve iniciar com 

a apropriação pelo professor dos referenciais base que serão utilizados dentro da sala de aula e 

fora dela, não apenas sobre o contexto do projeto, mas também sobre os potenciais recursos que 

a instituição de ensino pode dispor para a sua execução. Outro aspecto da AC, segundo Behrens 

(2002) é que esta demanda uma postura cooperativa: 

Depreende-se que uma postura cooperativa exige colaboração dos sujeitos envolvidos 

no projeto, tomada de decisões em grupo, troca e conflitos sociocognitivos, 

consciência social, reflexão individual e coletiva, tolerância e convivência com as 

diferenças, responsabilidade do aprendiz pelo seu aprendizado e pelo do grupo, 

constantes negociações e ações conjuntas e coordenadas. A negociação conjunta das 

atividades a serem realizadas pressupões que os alunos terão voz e voto e que o 

consenso deverá ser atingido pelo grupo com o intuito de responsabilizá-lo pelo 

sucesso ou pelo fracasso da proposta. (BEHRENS, 2002, p. 106) 

Uma vez que o trabalho colaborativo deve apresentar posturas de cooperação entre os 

estudantes, sua característica de atividade que busca uma atuação mais autônoma do grupo 

ainda é incisiva, no entanto, assim como apresentado por Behrens (2002), é importante que a 

intervenção do professor esteja presente na postura durante a execução da atividade em grupo, 

evitando possíveis polarizações nas discussões sobre o projeto. Já no que se refere ao processo 

metodológico da AC, Behrens (2002) e Torres e Irala (2014) apresentam fases de execução da 
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atividade colaborativa que assemelha-se às atividades investigativas4, pelas quais foram 

organizadas na Figura 5. 

Na Figura 5 é esquematizada a inter-relação entre as fases da Aprendizagem 

Colaborativa baseada em projetos, em que as setas com duplo sentido retrata o caráter não rígido 

de uma fase a outra, cabendo ao professor compor a sequência didática de acordo com suas 

necessidades e as de seus alunos. É importante salientar que tanto Behrens (2002) quanto Torres 

e Irala (2014) compreendem a necessidade da pesquisa de conceitos dentre as fases de uma 

atividade coletiva por projetos e ainda, defendem a participação do professor como facilitador 

do aprendizado destes conceitos, desde que a forma de explanar os conceitos esteja de acordo 

com a característica do ensino para uma aprendizagem colaborativa.  

 

 

Figura 5: Fases do Projeto de Aprendizagem Colaborativa 

Fonte: Behrens,2002, p. 108. 

No Quadro 1, foram detalhadas as fases descritas por Behrens (2002) enfatizando o 

caráter investigativo e colaborativo para projetos que corroboram numa aprendizagem em meio 

coletivo. Estas fases foram reelaboradas compreendendo o trabalho de Torres e Irala (2014) 

para a AC para estudantes ainda no ensino básico, já que Behrens (2002) apresenta seus estudos 

para a construção das fases voltadas para o ensino superior. 

                                                           
4 O aprofundamento das atividades de ensino por investigação será detalhado no Capítulo 3 desta pesquisa. 
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QUADRO 1: Descrição das Fases do Projeto de Aprendizagem Colaborativa. 

  (continua) 

Fase Descrição Objetivo 

1ª Fase: 

Apresentação e 

Discussão do 

Projeto 

 A temática deve ser construída a partir de uma disciplina 

ou pelo conjunto de disciplinas; 

 O professor discutirá cada fase do projeto de 

aprendizagem, valorizando a participação e contribuição dos 

alunos numa relação dialógica; 

 O professor disporá ao aluno algumas fontes 

bibliográficas para iniciar a pesquisa e que podem auxiliar para que 

haja uma visão do todo sobre a proposta metodológica. 

Ampliar o projeto 

proposto a partir do 

envolvimento dos 

alunos. 

2ª Fase: 

Problematização 

do Tema 

 É uma importante fase para a aprendizagem; 

 Dependerá da criatividade e competência do professor 

para a elaboração do problema; 

 Durante o processo de reflexão acerca do projeto, os 

alunos serão instigados a levantar problemas relacionados ao tema; 

 Deverá ser propiciado aos alunos um momento de busca 

das soluções sobre as problemáticas levantadas; 

 O professor deverá ter a habilidade e competência de 

propor aos alunos o levantamento de problemas ou perguntas de 

pesquisa em conjunto a respeito do tema, aproximando os 

conceitos elencados às suas realidades cotidianas; 

Apresentar 

problemas e instigar 

novos problemas 

sobre o tema do 

projeto, buscando 

resolvê-los. 

3ª Fase: 

Contextualização 
 Os alunos irão explorar o tema como um todo, inserindo-

se historicamente diante da temática proposta; 

 Levar em consideração as sugestões pertinentes e 

relevantes dos alunos, podendo haver uma reestruturação do 

projeto e suas fases; 

 Nesta fase, não se busca uma homogeneidade dos 

pensamentos individuais dos alunos, mas proporciona o incentivo 

e valorização de suas inteligências múltiplas, buscando as 

diferenças com criatividade e criticidade; 

 Instigar os alunos a refletirem sobre os questionamentos e 

as possíveis solução para o desenvolvimento de seus 

conhecimentos individuais e coletivos. 

Buscar a relação do 

tema do projeto à 

realidade dos alunos 

no âmbito histórico, 

social, cultural, 

econômico entre 

outros aspectos. 

4ª Fase: Aulas 

Teóricas 

Exploratórias 

 A temática deve ser construída a partir de uma disciplina 

ou pelo conjunto de disciplinas; 

 Dois ou três encontros são suficientes para haver a 

instrumentalização e a exploração dos conceitos com os alunos 

referente ao tema proposto no projeto; 

 O esclarecimento para o aluno sobre a temática evita que 

demande muito tempo para a pesquisa dos assuntos no processo 

investigativo; 

 Ao apresentar os tópicos e subtópicos a serem 

pesquisados, o professor desencadeia um processo de investigação, 

que vai alicerçar o estudo independente do aluno. 

 

Estruturar e 

encaminhar os 

conteúdos 

envolvidos no 

projeto; 

Clarear e 

instrumentalizar os 

estudantes sobre os 

componentes do 

tema proposto pela 

problematicação. 

Fonte: Adaptado de Behrens, 2002.  
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QUADRO 1: Descrição das Fases do Projeto de Aprendizagem Colaborativa 

  (conclusão) 

Fase Descrição Objetivo 

5ª Fase: Pesquisa 

Individual 
 Contempla a ação efetiva do aluno no processo de 

investigação, através de busca em internet, livros, revistas e vídeos 

de todos os tipos; 

 Neste processo de pesquisa individual, o professor pode 

utilizar a internet para fornecer aos alunos web pages de origem 

confiável,das quais poderão partir as suas buscas pelo 

conhecimento e permitirá aos alunos a procurarem sites e caso não 

sejam confiáveis poderão compreender a partir dos sites fornecidos 

e aulas anteriores sobre o tema. Poderá utilizar ainda os chats 

(mensageiros instantâneos como Outlook Messenger, Facebook e 

Whatsapp) e fóruns de debates; 

 O professor pode criar uma home page com as 

informações do projeto e os endereços de busca para ajudar os 

alunos no processo de pesquisa; 

 Os alunos levarão os textos ou vídeos pesquisados em 

diversas fontes de informação ou elaborados por eles mesmos a 

partir de conclusões acerca de suas pesquisas individuais. 

Contemplar a ação 

efetiva do aluno e a 

sua inserção na 

sociedade do 

conhecimento. 

6ª Fase:Produção 

Individual 
 Os alunos poderão utilizar de programas de edição de 

texto ou editores de planilha para produzirem um texto a respeito 

do que foi pesquisado individualmente e também das pesquisas 

apresentadas pelo grupo; 

Redigir um texto 

produzido 

individualmente 

pelo aluno. 

7ª Fase: 

Discussão 

Coletiva Crítica e 

Reflexiva 

 O professor instiga discussões coletivas acerca dos 

trabalhos elaborados individualmente e provoca a discussão sobre 

a problemática levantada e pesquisada; 

 Os alunos poderão expor suas dúvidas e defender suas 

ideias a respeito do que pesquisou; 

Oferecer situações 

de discussão crítica 

e reflexiva a 

respeito da 

temática, levando o 

aluno a pensar sobre 

o seu papel como 

cidadão. 

8ª Fase: Produção 

Coletiva 
 Proporciona aos alunos as habilidades para o trabalho em 

grupo ao solicitar a produção de um texto que tenha a contribuição 

de todos os componentes do grupo; 

 A produção coletiva deve incluir a organização textual 

(início, meio e fim) compreendendo as conclusões do grupo 

elencadas na fase 7 como ideias em comum a todos do grupo. 

Propor a elaboração 

de um texto coletivo 

tendo por base as 

produções 

individuais e as 

reflexões e 

contribuições da 

discussão coletiva. 

9ª Fase: Produção 

Final (Prática 

Social) 

 Nesta fase os alunos irão decidir como realizar e aplicar o 

trabalho textual produzido na fase 8. Neste caso, os alunos poderão 

pensar como realizar a aplicação do trabalho desde o início do 

projeto, seja como forma de publicação do texto, ou como 

realização de uma atividade de campo, ou como uma dramatização, 

dependendo do tipo de trabalho e da criatividade dos alunos em 

executá-la. 

Executar o projeto 

desenvolvido 

proporcionando aos 

alunos a 

criatividade e a 

responsabilidade 

para realiza-lo. 

10ª Fase: 

Avaliação 

Coletiva do 

Projeto 

 A avaliação coletiva deve compor os alunos e professor 

para que estes reflitam e discutam sobre a participação de cada um 

em cada fase do projeto. 

Propor a auto 

avaliação, a 

avaliação pessoal 

sobre o grupo em 

cada fase e a 

avaliação do projeto 

como um todo. 

Fonte: Adaptado de Behrens, 2002.  
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A produção de audiovisual, neste caso da AC por Projetos (ACP) de acordo com o 

Quadro 1, pode compreender algumas similaridades com a Articulação Didática da Figura 4, 

na qual descreve o processo de produção do vídeo. A partir da Figura 4, a etapa 1 compreende 

a interação do professor com os alunos em diálogos coletivos entre estes, o que corresponde às 

Fases 1, 2, 3 e 4 da ACP, já que são nestas fases que os alunos terão maior contato com o 

professor em discussões contextualizadas e conceituais a respeito do tema. A etapa 2 na Figura 

4, corresponde a interação do professor com os alunos já na elaboração do plano de trabalho e 

inclusive o processo de pesquisa, produção textual e execução do projeto, o que, para a ACP, 

esta característica engloba as Fases 5, 6, 7, 8 e 9. Por fim, na etapa 3, os estudantes expressam 

suas conclusões a respeito de todo o trabalho desenvolvido e executado, o que tanto pode ser 

feito de modo individual ou coletivo, nesse sentido, a ACP tem como aporte a Fase 10, embora 

Morán (2002) e Wohlgemuth (2005) enfatizem a importância da avaliação em todo o processo. 

Ao estabelecer a relação entre as duas propostas de ACP (TORRES, IRALA, 2014; 

BEHRENS, 2002) e Produção de Vídeos (WOHLGEMUTH, 2005; MORÁN, 2002), pode-se 

compreender que é possível a produção de vídeos se caracterizar como um projeto que 

desenvolva o processo de aprendizagem colaborativa. Ainda no âmbito da ACP observada no 

Quadro 1, o estudo de conceitos é importante para haver o aprofundamento de ideias, e são nos 

momentos de pesquisa e produção individuais e discussões coletivas que se torna possível a 

compreensão das zonas dos perfis conceituais de cada aluno e estas são potencialmente 

importantes para entender a aprendizagem em grupos de estudantes. 
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2 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO VÍDEO DOCUMENTÁRIO E O ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

2.1 Contribuições da Estética Vídeo-Documental para o ensino de ciências 

Este subcapítulo discute os passos da produção do documentário profissional, elencando 

as técnicas e processos advindos de uma estrutura que pode ser promissora para a adoção das 

práticas do professor como uma atividade que promova a capacidade criativa e de investigação 

científica com alunos do ensino básico. Para tal reflexão, utilizamos referenciais da área de 

educação que trabalham com produção ou o uso de vídeos (WOHLGEMUTH, 2005; MORAN, 

2000; ARROIO, 2006; SILVA, 2010) que expressam suas ideias sobre metodologias e a 

aprendizagem com o audiovisual documental (vídeo-documentário) como estratégia didática, e 

referenciais da produção de documentários (LUCENA, 2012; PUCCINI, 2013; NICHOLS, 

2005) para levantar analogias existentes entre a linguagem documental e o desenvolvimento 

crítico e reflexivo para alunos-documentaristas.  

A produção do audiovisual é comum entre os jovens estudantes, já que é uma forma de 

expressarem suas ideias utilizando a criatividade, a opinião própria e a relação entre seus pares, 

possibilitando a promoção da criticidade e a compreensão efetiva do fenômeno estudado 

(MORÁN, 2000; SILVA, 2010). Exemplos de projetos de produção audiovisual como o do 

projeto Tecnologias e Mídias Interativas na Escola (TIME), comprova o potencial deste recurso 

e o interesse dos estudantes de ensino fundamental para a aprendizagem e o tratamento 

dialógico de um tema controverso que envolve a sociedade. A estrutura deste projeto tem como 

base o currículo escolar, o contexto sociocultural do entorno da escola e a história da cidade, o 

que, segundo Silva (2010), estimula os alunos a desenvolverem uma pesquisa que permita uma 

discussão sobre as problemáticas do tema proposto. A exemplo da aplicação deste projeto, as 

crianças desenvolveram uma pesquisa sobre o tema “Meio Ambiente”: realizaram discussões 

sobre a realidade da comunidade, dos rios, flora e fauna, participaram de eventos sobre o tema 

promovidos pela escola, produziram um roteiro com base nesta discussão e observações, 

realizaram coleta dos dados com imagens e entrevistas, discutiram o que era relevante mostrar 

no vídeo e por fim, apresentaram seu vídeo à comunidade. A estrutura destas etapas, seguidas 

de acordo com um planejamento prévio do professor com o grupo do TIME, resultou na 

melhora da escrita, do panorama social e ambiental e da atuação crítica e reflexiva das crianças 

em comparação às suas concepções prévias. Esta estrutura organizacional da aplicação da 

atividade de produção de um vídeo é semelhante à de Wohlgemuth (2005), que propõe uma 
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metodologia de produção de vídeos pedagógicos para profissionais ou educadores, mas com 

ênfase na informação para o telespectador e não no produtor. 

A proposta da Pedagogia Audiovisual (WOHLGEMUTH, 2005) para a produção de 

vídeos sociais que permitam uma clara relação entre o Interlocutor Massivo (aquele que é objeto 

ou personagem do audiovisual) e o Interlocutor Especializado (aquele que detém do 

conhecimento aprofundado sobre o tema pesquisado), descreve uma sequência que inclui 

etapas: a definição do tema, a elaboração do planejamento técnico e financeiro do trabalho, a 

produção do material pedagógico e a capacitação audiovisual. Estas etapas são descritas no 

decorrer das fases da metodologia da produção audiovisual, presentes no Quadro 2, que 

representa uma síntese da elaboração de um vídeo com fins educativos. 

 

QUADRO 2: Etapas da Produção do Audiovisual baseada na Pedagogia Audiovisual 

(WOHLGEMUTH, 2005). 

 (continua) 

Fase Descrição 

1. Produção 

pedagógica dos 

cursos 

audiovisuais 

Nesta fase, são definidos os procedimentos importantes para a produção do audiovisual, 

como a disponibilidade financeira e do material necessário para o trabalho, bem como a 

definição das pessoas que farão parte da equipe e da população pela qual se deseja dirigir 

o conteúdo do vídeo.  

2. Determinação 

do tema do curso 

audiovisual 

Wohlgemuth (2005) define dois tipos de temas que podem emergir das discussões para a 

produção de um audiovisual:  

O “tema interno” é definido a partir da problemática de uma certa região e é desenvolvido 

pelo pedagogo audiovisual e interlocutores massivos. Esse tipo de tema apresenta três 

passos: A determinação dos problemas (apresentar quais são as problemáticas da região); 

A priorização do problema (selecionar uma problemática); A Determinação do Tema 

(formalização da temática do audiovisual). 

O “tema externo” é definido quando a pedagogia audiovisual parte de um tema 

encomendado por alguma organização nacional ou internacional, governos, acadêmicos 

entre outros. Esse tipo de tema apresenta três fases: A Definição do objetivo geral e dos 

interlocutores (como será desenvolvido o tema e quais os sujeitos para os quais o vídeo 

será direcionado); Determinação da problemática (definição de uma ou mais questões a 

serem respondidas pelo audiovisual); Redefinição do tema (objetivo geral em função dos 

resultados esperados). 

3. Pesquisa sobre 

o tema 

Nesta fase é utilizado o modelo I-M-I (interlocutor especializado - meio (metodologia) - 

interlocutor massivo) e é organizada em três passos: 

INFORMAÇÃO GERAL: Este passo refere-se à pesquisa da literatura apresentada pelo 

interlocutor especializado, permitindo o cruzamento entre as informações teóricas oficiais 

com o conhecimento prévio dos interlocutores massivos. 

PESQUISA DE CAMPO: Realização de pesquisa na comunidade local sobre o tema do 

audiovisual, para a busca de informações complementares aos conceitos formais 

estudados. Estas pesquisas são realizadas a partir de entrevistas de curto prazo para uma 

análise imediata dos dados. 

INFORMAÇÃO COM O INTERLOCUTOR ESPECIALIZADO: Neste passo, o 

interlocutor especializado fornecerá possibilidades para a complementação das 

informações levantadas pelos interlocutores massivos, mantendo um alto nível das 

informações, porém, compreensível para todos. 
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QUADRO 2: Etapas da Produção do Audiovisual baseada na Pedagogia Audiovisual 

(WOHLGEMUTH, 2005). 

(conclusão) 

Fase Descrição 

4. Determinação 

dos conteúdos e 

tratamento 

pedagógico 

Nesta fase é desenvolvida a análise dos dados coletados, com o objetivo de tornar a 

realidade mais compreensível para o interlocutor massivo, para que este seja capaz de gerir 

o seu próprio processo produtivo. Esta fase é ainda composta por quatro passos: 

ESTRUTURAÇÃO DE CONTEÚDOS: Neste passo, os interlocutores irão selecionar os 

conteúdos que permitirão a obtenção dos resultados. O interlocutor massivo precisa saber 

“o porquê” do novo conhecimento e não simplesmente em “como” fazer. 

DETERMINAÇÃO DOS MÓDULOS: Refere-se à segmentação do tema em módulos. 

ELABORAÇÃO DO ARGUMENTO AUDIOVISUAL: Refere-se à explicitação e a 

ordem dos conteúdos por escrito, que serão apresentados em cada módulo. 

DETERMINAÇÃO DO MEIO E DO GUIA PEDAGÓGICO: O meio refere-se em como 

será apresentado o tema, o que nesta proposta trata-se do vídeo. O guia pedagógico é um 

material gráfico que será utilizado para os educandos que assistirão o audiovisual, sendo 

portanto, imprescindível para as aulas que utilizarão este tipo de recurso. 

5. Tratamento 

audiovisual 

Refere-se ao tratamento dos elementos específicos do vídeo após a organização dos 

conteúdos, guias e discussões sobre o tema. Esta fase está dividida em cinco passos: 

ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DO VÍDEO DE CAPACITAÇÃO: Refere-se à escrita 

dos elementos gráficos-literários que estarão no trabalho finalizado. Serão descritos os 

detalhes estéticos e as informações como falas do narrador, personagens e imagens de 

situações. 

DECUPAGEM E PLANIFICAÇÃO: Refere-se basicamente à classificação das cenas que 

estarão no audiovisual: o que, como e onde ocorrerá a primeira e as gravações posteriores. 

PRODUÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO AUDIOVISUAL: Refere-se à inserção de 

imagens, letreiros, símbolos entre outros elementos necessários para uma melhor 

compreensão do tema. 

CAPTAÇÕES DE SONS E IMAGENS (GRAVAÇÃO): É o processo de organização do 

material para as gravações, para o início da captação das imagens e sons planejados de 

acordo com o que foi esquematizado no roteiro. 

EDIÇÃO E COPIAGEM: Refere-se à montagem do audiovisual, seguindo a ordem 

presente no roteiro, possibilitando, inclusive, uma nova ordem que não está presente no 

roteiro mas que foi idealizado no momento da edição. 

 

Todo o processo elencado neste modelo de produção audiovisual apresenta 

equivalências com a produção do vídeo-documentário quanto ao desenvolvimento de um tema 

com objetivo de compreender a realidade e a relação desta com os sujeitos (LUCENA, 2012; 

NICHOLS, 2005). A realização de um documentário é descrito por Lucena (2012) e Puccini 

(2013) como um trabalho lucrativo, voltando-se mais especificamente para definir modelos de 

produção que visem o retorno financeiro e a economia de tempo do documentarista. A ideia 

sempre expressa pelos profissionais em documentários é a de que será produzido um filme 

documental com determinado tema sem que haja relação direta do produtor com o assunto 

abordado, ou seja, o foco não é no documentarista e sim no espectador. Existem, no entanto, 

algumas evidências da exigência da intepretação e análise do tema do filme no momento da 

pesquisa e aprofundamento teórico sobre o tema do documentário, realizado de modo 

individualizado por cada documentarista. 
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O vídeo-documentário e seus processos de produção são quase excludentes para a 

atuação, reflexão e pensamento crítico da realidade por parte dos produtores (interlocutores 

especializado e massivo), mas os modelos de produção exigem uma atuação reflexiva deste 

para conduzir a um filme que permita expressar a verdade e a riqueza de detalhes informativos. 

Os modelos de produção de documentário baseiam-se em pré-produção, produção e pós-

produção, que são em outros termos, o planejamento, a pesquisa de campo e a finalização e 

edição. Na pré-produção, Lucena (2012) apresenta como primeira etapa o Trabalho com as 

ideias, a qual seria o recolhimento de informações em livros, vídeos e pré-entrevistas com os 

sujeitos de uma comunidade: é basicamente o processo de organização, aprofundamento e 

definição do tema a ser documentado. Após a definição e a aquisição de conhecimento a 

respeito do tema, os produtores elaboram uma sinopse para em seguida elaborar um pré-roteiro 

o qual deverá constar todos os processos técnicos (planos de enquadramento) e argumentos para 

a compreensão dos conceitos pesquisados, além de perguntas semiestruturadas para as 

entrevistas. A Produção trata-se da aplicação do plano de trabalho (roteiro) e o início das 

filmagens de situações e entrevistas. São as entrevistas e filmagens de locais e modelos que 

possibilitarão a confirmação das ideias iniciais e da pesquisa bibliográfica e de campo, e ainda, 

permitir que o tema seja tratado como uma representação da realidade. A Pós-produção é o 

momento de edição e adaptação do roteiro para os possíveis novos conhecimentos. É nesta 

última etapa que os documentaristas realizam a reflexão sobre todas as entrevistas e situações 

contraditórias da pesquisa inicial presentes nas imagens e depoimentos gravados, além da 

estilização e finalização do documentário com elementos gráficos para contribuir na explicação 

do tema proposto. 

Estas propostas de construção do documentário ou “representação real através do 

audiovisual”, permitem um grau de abertura para o desenvolvimento de diversas situações da 

realidade. Nichols (2005) afirma que é possível que um documentário possa corroborar em 

técnicas distintas, desde que não haja um distanciamento do real para o imaginário, o que pode 

descaracterizar um filme deste tipo. Neste sentido, o processo de produção proposto por 

Wohlgemuth (2005), bem como a do Projeto TIME, podem se caracterizar como modelos de 

produção de vídeo-documentários, já que os elementos processuais específicos do 

documentário estão presentes na estrutura procedimental de ambas as propostas como discussão 

inicial, definição de um tema, pesquisa de campo e bibliográfica sobre o tema, roteirização, 

gravação (coleta de dados) e edição. Outra característica importante destes modelos é a 

possibilidade do documentário ser uma atividade investigativa para os alunos, permitindo a 
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estes o tratamento de um tema de modo reflexivo e instrumentalizado em argumentos que 

podem ser confirmados ou complementados ao final da pesquisa.  

O ensino por investigação é uma proposta de renovação curricular que será discutido 

posteriormente, para que possibilite a reconfiguração da proposta de produção do documentário 

profissional e da Pedagogia Audiovisual para os objetivos e limitações de uma equipe de 

estudantes do ensino básico. 

2.2 O Ensino por Investigação nas Aulas de Ciências 

O Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) representa uma atividade inovadora no 

ensino de ciências, quebrando os parâmetros de uma prática educativa tradicional do professor 

para uma atuação mais dialógica com os alunos (BAPTISTA, 2010). Estes diálogos, segundo 

Baptista (2010) desenvolvidos durante os questionamentos iniciais, o planejamento, a recolha 

de evidências, as explicações sobre estas evidências e a apresentação dos resultados, são 

características primordiais do ensino por investigação, proporcionando ao aluno uma visão mais 

ampla da ciência e da prática científica. Embora o ENCI seja uma abordagem inovadora, sua 

prática ocorre desde o início do século XIX, especificamente durante a inserção das disciplinas 

de ciências na grade curricular das escolas de inúmeros países, que até então tinham a 

matemática e a gramática como fundamentais para a formação escolar. A integração das 

ciências no currículo ocorreu através de sua particularidade filosófica: os alunos aprendem 

como observar o mundo natural, e desta observação tiram suas próprias conclusões. Esta 

característica difundiu a ideia de um ensino de ciências promissor, baseado no trabalho 

laboratorial e nas investigações para o desenvolvimento do raciocínio dos alunos, no entanto, 

as escolas no final do século XIX ainda apresentavam a ciência como um conhecimento linear 

e finalizado, baseado na explanação de leis e fatos desconexos com a realidade. De acordo com 

Baptista (2010), a importância dada às atividades laboratoriais no ensino de ciências surgiu 

após a Segunda Guerra Mundial em meados do século XX, pelo qual o desenvolvimento 

industrial e tecnológico dos países vencedores acarretaram numa preocupação imediata sobre 

o currículo das ciências, visando deter o poder bélico e econômico. A reorganização curricular 

ocorrida neste período visava essencialmente o ensino por investigação, buscando envolver os 

alunos em atividades que se assemelhavam à prática dos cientistas. Surgem então no final da 

década de 50 os projetos curriculares baseados na investigação e nos processos da ciência: 

Physical Science Study Curriculum (PSSC) para o ensino de física, o Chemical Bond Approach 
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(CBA), para o ensino de química e o Biological Science Curriculum Study (BSCS) para o ensino 

de biologia.  

Estas propostas de renovação curricular proporcionavam aos alunos a descoberta da 

informação, no lugar de concebê-la pronta pelo professor, cabendo a este o papel de mediador 

da aprendizagem, que até então tinha como metodologia de ensino a explanação do conceito 

científico baseado em leis e fatos prontos e acabados. Segundo Baptista (2010) há: 

[...] várias razões para o desenvolvimento de trabalho laboratorial nas aulas de 

ciências: desenvolver técnicas simples de laboratório; estabelecer os princípios da 

ciência já especificados e aceites; adquirir familiaridades com os objetos da ciência; 

fomentar o uso de processos científicos para a resolução de problemas. [...] Tinha 

subjacente a consistência do ensino por investigação, que promove o questionamento 

e o envolvimento ativo dos alunos, se centra na recolha e uso de evidências, enfatiza 

a perspectiva histórica, fomenta o trabalho de grupo, estabelece o conhecimento e os 

resultados obtidos, e não enfatiza a memorização do vocabulário técnico (p. 81) 

Esta metodologia de ensino, é então promissora quanto à diversidade de finalidades e 

objetivos atinentes às aulas de física, química ou biologia, a respeito tanto das finalidades de 

aprendizagem em ciências quanto dos instrumentos de formação cidadã. Nesse sentido, o ENCI 

pode ser encarado como um procedimento metodológico inovador, o qual seria possível 

promover competências sobre ciências que possibilitariam a relação entre ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente junto aos alunos do ensino básico, bem como à literacia científica 

(BAPTISTA, 2010). O ENCI teria como finalidades gerais a autonomia do conhecimento 

científico pelos alunos, o desenvolvimento de ideias para a solução pertinente e eficaz de várias 

situações e ainda permitir que este conhecimento tenha sentido e relação direta com suas 

experiências cotidianas (AZEVEDO, 2004; BAPTISTA, 2010). 

As propostas de reorganização curricular, a partir dessas finalidades teriam que enfatizar 

o desenvolvimento de estratégias metodológicas que tinham como estrutura procedimental com 

menor ênfase no ensino por conteúdo ou ensino tradicional e maior ênfase no papel ativo do 

aluno a partir da apresentação do conhecimento científico através dos processos da ciência. 

Essa perspectiva é então o que Baptista (2010) e Azevedo (2004) tratam como “ensino por 

investigação”, que é, em poucas palavras, o ensino de conceitos das ciências a partir de como 

os cientistas fazem ciências. Embora possa existir uma concepção de que o ENCI é basicamente 

uma aula com uma atividade laboratorial, não existem limites para procedimentos 

metodológicos se caracterizarem como uma investigação para a aprendizagem das ciências, 

desde que as etapas da aula sejam concatenadas à tarefas de: 

[...] realização de observações; a colocação de questões; a pesquisa em livros e outras 

fontes de informação; o planejamento de investigações; a revisão do que já se sabe 

sobre a experiência; a utilização de ferramentas para analisar e interpretar dados; a 

exploração, a previsão e a resposta à questão; e a comunicação dos resultados. 
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(BAPTISTA, 2010, p. 88) 

Estas tarefas, das quais são base para as etapas de qualquer proposta pedagógica baseada 

no ENCI, devem buscar atingir os objetivos pedagógicos de uma atividade investigativa, 

citados por Azevedo (2004) em cinco grupos: 

Habilidades – de manipular, questionar, investigar, organizar, comunicar; Conceitos  

- por exemplo: hipótese, modelo teórico, categoria taxionômica; Habilidades 

cognitivas – pensamento crítico, solução de problemas, aplicação, síntese; 

Compreensão da natureza da ciência – empreendimento científico, cientistas e como 

eles trabalham, a existência de uma multiplicidade de métodos científicos, inter-

relações entre ciência e tecnologia e entre várias disciplinas científicas; Atitudes – por 

exemplo: curiosidade, correr o risco, objetividade, precisão, perseverança, satisfação, 

responsabilidade, consenso, colaboração, gostar da ciência. (AZEVEDO. 2004, p. 24) 

Embora Azevedo (2004) apresente esses objetivos para uma atividade investigativa com 

um grau de abertura mais estreito para o aluno quanto à elaboração de questões, métodos e 

soluções da proposta de ensino, Baptista (2010) traz uma concepção de ENCI voltada para uma 

atuação dos alunos mais autônoma, chamadas de “atividades investigativas abertas” (AIA). A 

AIA encontra-se dentre os níveis de classificação quanto ao grau de abertura das atividades 

investigadas, organizadas no QUADRO 3, baseado em Baptista (2010). 

 

QUADRO 3: Tipo de atividades de investigação considerando o seu grau de abertura. 

Nível Os alunos tem 

conhecimento da questão 

previamente. 

Os alunos conhecem o 

método para chegar à 

solução. 

Os alunos conhecem os 

resultados da atividade 

investigativa. 

Confirmação (AIC) Sim Sim Sim 

Estruturada (AIE) Sim Sim Não  

Guiada (AIG) Sim Não Não 

Aberta (AIA) Não Não Não 

Fonte: Adaptado de Baptista, 2010, p. 96. 

 

No Quadro 3 os níveis são graduais e mostram as atividades investigativas como um 

contínuo, pelo qual os alunos podem progredir de uma AIC para uma AIA, levando-os a 

atuarem de forma que atendam às finalidades do Ensino por Investigação segundo Baptista 

(2010). Esta autora ainda defende o ensino por investigação a partir de uma perspectiva mais 

voltada para a multiplicidade do currículo, deste modo, a atividade considera não somente um 

conceito, mas todos os que já foram trabalhados em aulas anteriores, levando-se em 

consideração o diálogo com outras disciplinas. O ENCI, nesse sentido, pode possuir uma outra 

configuração metodológica, já que há uma relevância de um ensino mais aberto para a 

apreensão de habilidades e competências que resultem no desenvolvimento do papel ativo dos 

alunos e professor. 
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As estruturas procedimentais ou modelos de ENCI possuem a mesma característica para 

aulas investigativas, ou seja, baseadas nos processos de obtenção de conhecimento dos 

cientistas, porém, elas podem diferir quanto ao grau de abertura e na ênfase ao conteúdo. Um 

dos modelos apresentados por Baptista (2010), refere-se à proposta de ENCI do National 

Science Teacher Association (NSTA), a qual engloba as finalidades, objetivos e características 

de uma AIA. Neste modelo, os alunos definem o problema e tentam levantar hipóteses para 

resolvê-los, o professor levantaria novos problemas que auxiliem os alunos a desenvolverem 

ideias sobre o assunto abordado. Logo em seguida, os estudantes organizam o material para a 

execução da atividade para então a testar, analisam os resultados e se estes puderam responder 

ao problema, caso contrário, os alunos podem repensar as hipóteses iniciais e testá-las 

novamente. O professor em todas as etapas da execução da atividade pode recolher informações 

que serão utilizadas para a avaliação e frequentemente informadas aos alunos, a respeito do 

desenvolvimento da investigação, bem como da sua aplicação, organização, uso de informações 

científicas e análises dos resultados.  

Outra estrutura procedimental baseada no ensino por investigação apresentada por 

Baptista (2010), refere-se ao modelo construtivista desenvolvido pelo Biological Science 

Curriculum Study (BSCS), que consistia em cinco fases: Envolver, Explorar, Explicar, Elaborar 

e Avaliar, das quais estão organizadas no Quadro 4. 

 

QUADRO 4:  Descrição das fases do modelo de Atividade Investigativa do BSCS 

(continua) 

Fase Objetivo Aplicação Atuações do professor 

Envolver Motivar os alunos para o estudo 

de um tópico específico. 

Estimular o raciocínio dos alunos 

frente a uma situação 

problemática para a elaboração 

de problemas. 

Identificar as ideias que os 

alunos já possuem a partir 

de suas concepções 

alternativas e o que sabem 

de aulas ministradas 

anteriormente. 

Explorar Oportunizar o trabalho em 

grupo para promover os 

conflitos existentes entre os 

alunos. 

Estimular os questionamentos, a 

colocação de hipóteses, o 

planejamento para um modo de 

testá-las e em seguida executar a 

atividade, anotar as observações 

e debater em grupo os resultados 

observados. 

Nesta fase, o professor não 

terá interação direta com 

os alunos, deixando-os 

desenvolverem suas 

ideias, hipóteses e modos 

de executar a atividade 

com autonomia. 

Explicar Articular as ideias entre o que 

foi observado, as ideias que 

foram discutidas inicialmente, 

os questionamentos primários e 

e as hipóteses. 

Estimular os alunos para 

explicarem suas conclusões com 

suas palavras, embasadas nos 

dados coletados da investigação 

(observações e medições), e 

participar criticamente das 

discussões com o professor e 

outros alunos. 

Definir os conceitos que 

envolvem a atividade, 

apresentando os textos 

respectivos e discutindo 

paralelamente com os 

resultados obtidos. 
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QUADRO 4: Descrição das fases do modelo de Atividade Investigativa do BSCS 

(conclusão) 

Fase Objetivo Aplicação Atuações do professor 

Elaborar Relacionar os conceitos 

estudados na investigação em 

novas situações. 

Estimular a capacidade dos 

alunos para a articulação dos 

fenômenos investigados com 

uma nova situação, utilizando 

todos os conceitos e situações 

testadas na atividade com uma 

linguagem mais formal. 

Nesta fase, o professor 

interagirá com os alunos 

de modo a instigá-los a 

apresentarem suas ideias, 

possibilitando ainda o 

resgate das concepções 

prévias para uma nova 

exploração do tópico.  

Avaliar Permitir a reflexão dos alunos 

sobre todas as discussões da 

atividade proposta. 

Estimular os alunos a 

desenvolverem uma ideia 

conclusiva a respeito do 

planejamento, da investigação, 

das leituras realizadas e 

resultados (tabelas, gráficos, 

cálculos, etc). 

O professor buscará nos 

alunos habilidades para a 

explanação de conceitos 

de modo democrático e 

autônomo.  

 

O modelo5 apresentado por Baptista (2010) sintetizado no Quadro 4, também apresenta 

característica de uma AIA, já que em todos os cinco processos ou fases desta proposta os alunos 

atuam de forma quase autônoma, exceto talvez, na fase Elaborar, já que existe uma atuação do 

professor mais presente quanto à explicação e definição dos conceitos, mesmo que de modo 

dialógico. 

Outras propostas de ENCI podem apresentar um grau de abertura mais estreito para o 

desenvolvimento de habilidades e competências que internalizem as finalidades de uma 

atividade por investigação, no entanto, quando aplicadas de modo que valorize o diálogo, as 

concepções alternativas, a criticidade e a liberdade de escolha dos materiais pelos alunos, a 

investigação deixa sua característica de “método” para “processo” científico. Uma das 

propostas de Azevedo (2010), a qual denomina-se de “Laboratório Aberto” sintetizado no 

Quadro 5, apresenta a característica de Atividade Investigativa Guiada(AIG), já que o problema 

da atividade é previamente elaborado pelo professor, seguida de procedimentos como método 

e conhecimento dos resultados mais a cargo dos alunos no decorrer da investigação. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 O Modelo do Biological Science Curriculum Study refere-se a uma metodologia de atividade investigativa criada 

em meados do século XX e embora já existam sequências de ENCI mais elaboradas e modernas, ao mostrarmos 

este modelo nesta pesquisa propomos apresentar a evolução metodológica do ensino por investigação, no entanto, 

este não será utilizado como estrutura de organização da proposta pedagógica base deste trabalho. 
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QUADRO 5: Momentos da Atividade Investigativa Laboratório Aberto 

Momento Objetivo Aplicação Exemplo 

Proposta do 

Problema 

Desenvolver 

um problema/ 

questão de 

cunho 

sociocultural 

centrado no 

conhecimento 

científico. 

Buscar desenvolver um problema que 

estimule a curiosidade científica dos 

alunos apresentando um problema não 

muito específico sobre alguma 

situação da ciência, como o 

aquecimento da água, a poluição em 

diferentes estações do ano ou a 

velocidade de uma bolha de ar num 

tubo com água.  

O que acontece com a temperatura 

da água quando nós a aquecemos 

por um longo tempo? 

Levantamento 

de Hipóteses 

Propor o 

problema para 

o levantamento 

de hipóteses. 

Estimular os alunos a responderem as 

possíveis respostas ao problema 

através de uma discussão. 

Possíveis hipóteses: “A energia 

fornecida à água causa o aumento 

da temperatura constante até que 

cesse o fornecimento”; “o 

aquecimento da água através de 

uma fonte de calor faz com que a 

temperatura aumente” 

Elaboração do 

plano de 

Trabalho 

Planejar a 

execução da 

atividade 

investigativa. 

Discutir os possíveis métodos para 

testar as hipóteses. Os alunos 

elaboram um plano de trabalho com os 

procedimentos, materiais utilizados, 

como será a montagem do material e 

como os dados serão coletados e 

analisados. É importante ter em vista a 

multiplicidade das hipóteses que serão 

levantadas, assim, o professor poderá 

separar a turma em grupos e cada 

hipótese poderá ser testada por um dos 

diferentes grupos em sala de aula. 

Resumo de um plano: 

Material: garrafa de vidro, água, 

bico de Bunsen, termômetro. 

Montagem: Furar e vedar a tampa 

da garrafa para em seguida inserir 

o termômetro. 

Coleta de dados: serão anotados o 

tempo a cada variação de 10ºC. 

Análise: Elaborar um gráfico 

tempo versus temperatura e 

observar o que ocorre com a 

reta/curva.  

Montagem do 

arranjo 

experimental 

e coleta de 

dados 

Executar a 

montagem dos 

materiais 

organizados e a 

coleta dos 

dados. 

Os alunos deverão estar com o 

material em mãos para a montagem do 

experimento e em seguida, iniciar a 

coleta dos dados segundo o plano de 

trabalho elaborado. O professor 

observará a montagem e coleta de 

dados para garantir uma boa 

organização da atividade. 

Seguindo o plano de trabalho, o 

grupo realizará a montagem para o 

aquecimento da água. A coleta dos 

dados resultou numa variação de 

temperatura de 20ºC a 100ºC para 

a água líquida, com a variação do 

tempo aumentando a cada 10ºC. 

Análise dos 

dados 

Analisar os 

dados para 

responder ao 

problema 

inicial 

Após a coleta dos dados, os alunos 

utilizarão os resultados para analisar a 

situação, averiguando se é confirmada 

ou não a hipótese inicial de cada 

grupo. Essa análise é o tratamento 

matemático da investigação e o 

professor deverá tomar cuidado com o 

tempo e organização, já que os alunos 

podem apresentar dificuldades nas 

interpretações gráficas e algébricas. 

Análise do grupo: O gráfico 

construído resultou numa curva 

característica de uma função 

logarítmica, e se torna uma reta 

paralela ao eixo do tempo após 

100ºC quando a água começa e 

virar vapor. 

Conclusão Formalizar 

uma resposta 

ao problema 

inicial. 

Neste momento, os alunos utilizarão 

dos resultados e análise para 

formalizar a resposta para o problema 

da investigação, bem como para 

validar ou contrapor as hipóteses 

iniciais, entre outras observações que 

poderão surgir. 

Conclusão: Ao contrário da 

hipótese inicial, não houve o 

aumento da temperatura da água 

líquida infinitamente, já que o 

aumento cessa em 100ºC. A 

temperatura permanece constante 

durante a ebulição, e podemos 

concluir que podem haver limites 

de temperatura para a ebulição de 

cada tipo de matéria. 

Fonte: Adaptado de Azevedo (2004) 
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O modelo “Laboratório Aberto” caracteriza-se como uma atividade experimental em 

laboratório, apresentando equivalências com as propostas apresentadas por Baptista (2010), o 

BSCS e o NTSA, que apresentam um grau de abertura mais voltado para a participação dos 

alunos, contribuindo para pensarem em grupos, elaborar raciocínios, verbalizar, escrever e 

trocar e justificar suas ideias. A perspectiva do ENCI a partir dos modelos apresentados, entre 

outros que se apresentam na vasta literatura sobre o tema, exige do aluno a sua capacidade 

criativa e criticidade frente às atividades investigadas, mas destaca a importância do 

aprofundamento teórico sem perder o caráter dialógico e reflexivo (AZEVEDO, 2004; 

BAPTISTA, 2010; MUNFORD, LIMA, 2008). Embora existam características aqui 

apresentadas que definem um modelo para uma Atividade Investigativa, a maleabilidade de 

adaptações para o ENCI é indiscutível, a partir de inúmeros modelos e propostas de 

reorganização curriculares que apresentam algumas características epistemológicas distintas, 

com graus de abertura para cada etapa do processo de investigação dos cientistas. 

2.3 Contribuições da estética vídeo-documental para o ensino de ciências por 

investigação 

A produção e exibição de documentários por emissoras como a Discovery Channel e a 

TV Escola, tem se mostrado constante nas televisões brasileiras, em sua maioria, com temas 

referentes às práticas científicas, descobertas científicas ou história da ciência. A escolha deste 

tipo de produção fílmica por essas e outras emissoras de televisão, deve-se ao fato de o vídeo 

documentário apresentar uma linguagem descomplicada, voltada para temas que são de 

interesse e curiosidade das pessoas de todas as classes e de várias regiões, com foco 

principalmente no entretenimento e aprendizagem. (MACHADO; MENDES, 2013; MORAN, 

2002). Assim, como os filmes, imagens, animações e diversos Objetos Virtuais de 

Aprendizagem (OVA), o documentário também tem o potencial de auxiliar as aulas das 

Ciências, podendo ser utilizado pelo professor como uma ferramenta que, segundo Cruz e 

Fernandes (2012) auxilia o ensino, possibilitando, inclusive, motivar a participação dos alunos 

no sentido de estimulá-los a interpretar os fenômenos que são exibidos em tela. Vale salientar, 

que a utilização de vídeos em aulas de ciências é bem vinda pela grande maioria dos alunos, 

ficando a cargo do professor, utilizar-se de metodologias de ensino eficazes que permita a 

interação professor-vídeo-aluno. 

Essas metodologias são especificadas como Proposta Pedagógica e Sequência Didática.  

A Proposta Pedagógica, que no caso desta pesquisa refere-se primariamente ao Ensino de 
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Ciências/Física, trata-se de um documento que apresenta orientações abrangentes, pelas quais 

o professor irá seguir no decorrer de sua aplicação e pode apresentar-se em etapas e instruções 

que serão especificadas e contextualizadas na elaboração de uma Sequência Didática. Já quando 

o professor desenvolve uma estratégia de ensino com base em uma turma específica, este estará 

elaborando uma Sequência Didática que refere-se a um: 

Conjunto de atividades, estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo 

docente para que o entendimento do conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos 

discentes. Lembra um plano de aula, entretanto é mais amplo que este por abordar 

várias estratégias de ensino e aprendizagem e por ser uma sequência de vários dias. 

(LEAL, 2013, p. 7) 

Nessa perspectiva, as etapas presentes no Quadro 6 se caracterizam como uma Proposta 

Pedagógica, já que é desenvolvida seguindo preceitos teóricos da área de Educação. Estas 

etapas são apresentadas na aplicação desta proposta como uma Sequência Didática, pois foram 

delineadas as informações características do grupo de alunos quanto ao contexto sociocultural. 

A planificação de uma proposta para a produção de um documentário científico com 

base nos processos do ENCI, ocorre a partir da reorganização das etapas de elaboração do vídeo 

pedagógico segundo Wholgemuth (2005) adaptadas às etapas do ensino por investigação, 

segundo Azevedo (2010) e Baptista (2004). É importante ressaltar que a pedagogia audiovisual 

analisada no subcapítulo 3.1 não é caracterizada como um documentário em toda a obra de 

Wholgemuth (2005), no entanto, as suas fases (Quadro 2) apresentam similaridades com as 

etapas de produção do documentário, além do tratamento de uma situação real ser objetivo de 

ambos. Pode-se então, utilizar o modelo de Wholgemuth (2005) (Quadro 2) adaptado para os 

modelos de metodologias de ENCI segundo Azevedo (2010) e Baptista (2004). O Quadro 6 

apresenta a reorganização das etapas de produção do documentário adaptadas para as etapas do 

ENCI sem que haja a descaracterização dos objetivos de ambos os processos metodológicos. 

 

QUADRO 6: Adaptação do Ensino de Ciências por Investigação (AZEVEDO, 2004) às fases 

de produção do documentário (WOHLGEMUTH, 2005) 

(continua) 

Momento Etapa Descrição Tipo de 

Produção 

Proposta do 

problema 

Planejamento 

do tema 

O professor desenvolverá seu plano de aula para 

motivar a produção de um documentário em sala de 

aula. Deverá ser definido neste planejamento: a 

abrangência do conteúdo, o foco (a ênfase – do 

documentário - será no conteúdo ou no contexto?), se 

o problema será desenvolvido pelo aluno ou 

professor, se haverá necessidade de um curso de 

fotografia básico e se o material de filmagem será do 

aluno ou da escola. 

Plano de ensino 

para o primeiro 

encontro. 
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QUADRO 6: Adaptação do Ensino de Ciências por Investigação (AZEVEDO, 2004) às fases 

de produção do documentário (WOHLGEMUTH, 2005) 

   (continua) 

 
Determinação 

do problema 

Em sala de aula, o professor lançará uma situação 

como um “tema interno” (WHOLGEMUTH, 2005), 

que possibilite os alunos a realizarem 

questionamentos acerca do tema. Um problema 

deverá ser escolhido através da decisão unânime dos 

alunos, que então, definirão o tema geral do 

documentário. 

Problema da 

pesquisa 

Levantamento de 

hipóteses 
--------- 

Estimular os alunos a apresentarem suas respostas ao 

problema da pesquisa na intenção de explica-la 

através dos preceitos da ciência. 

Determinação de 

uma ou duas 

hipóteses. 

Elaboração do 

plano de trabalho 

Aprofunda-

mento teórico 

É o momento em que os alunos utilizarão de várias 

fontes de conhecimento, como livros, revistas, 

páginas da internet e vídeos para buscar informações 

que ajudem a responder à pergunta e à afirmação das 

hipóteses. Para este momento, os alunos poderão ir à 

biblioteca ou ao laboratório de informática. 

Anotações sobre o 

conceito 

científico 

Pesquisa de 

campo 

Trata da realização de uma pesquisa fora da escola. 

Os estudantes poderão pesquisar elementos de sua 

própria comunidade que se aproximem com o tema 

como profissionais de determinada área técnica, 

cientistas e professores. 

Entrevistas e 

anotações sobre a 

pesquisa 

Elaboração do 

plano de trabalho 

Informação 

com o locutor 

especializado 

Nesse momento os alunos podem possuir um amplo 

conhecimento sobre o tema e caberá ao professor 

buscar uma melhor compreensão dos conhecimentos. 

O professor aprofundará o conhecimento observando 

as possíveis concepções alternativas que 

possivelmente surgirão e serão testadas. Neste 

momento dialógico, os alunos poderão apresentar 

novos questionamentos e hipóteses, sendo estes 

igualmente importantes para o processo de 

investigação. 

Aulas expositivas 

sobre os conceitos 

relacionados ao 

tema. 

Elaboração do 

roteiro do 

documentário 

Após a exposição dos dados pesquisados e discutidos 

com o professor, os alunos montarão o roteiro para a 

execução organizada e descritiva das filmagens. No 

roteiro deverá constar: i) A descrição do local que será 

filmado; ii) os personagens que contribuirão com a 

informação científica; iii) O conhecimento científico 

que será trabalhado em cada cena; iv) Possível 

inclusão de elementos gráficos como mapas, gráficos 

de linha, animações, título, créditos finais ou recorte 

de outros vídeos (desde que esteja de acordo com a lei 

de direitos autorais caso seja um trabalho de 

divulgação em massa). 

Roteiro descritivo 

para a coleta de 

dados (Pré-

roteiro) 

Montagem dos 

instrumentos e 

coleta de dados 

Decupagem e 

planificação 

Neste momento, o professor ficará livre para 

determinar se há necessidade de ensinar técnicas de 

fotografia, como o manuseio da câmera, tipos de 

enquadramento de paisagens e pessoas e ângulo e 

altura para a filmagem. Caso escolha pelo ensino 

dessas técnicas, o professor poderá ele próprio ensinar 

os seus alunos ou buscar um profissional da área. 

Plano de aula com 

a descrição de 

uma aula sobre 

técnicas básicas 

de fotografia 

Captação de 

sons e 

imagens 

Os estudantes iniciarão a coleta de dados, seguindo o 

roteiro para a realização das filmagens. O professor 

poderá ou não estar próximo dos alunos neste 

momento, já que o processo de produção do roteiro já 

determina uma avaliação sobre como os alunos 

organizaram os passos das filmagens. 

Anotações e 

vídeos das 

situações e 

personagens do 

documentário. 
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QUADRO 6: Adaptação do Ensino de Ciências por Investigação (AZEVEDO, 2004) às fases 

de produção do documentário (WOHLGEMUTH, 2005) 

   (conclusão) 

Análise dos dados ------------ 

A análise será desenvolvida pelos alunos e professor, 

numa discussão aberta na qual todos assistirão os 

vídeos para determinar o que é importante para o 

documentário tanto para a estética (excluindo 

filmagens desfocadas e/ou cortando partes 

desnecessárias do vídeo) quanto para o conteúdo 

(avaliando se existe uma relação entre as hipóteses 

iniciais e os vídeos, se as hipóteses são verdadeiras ou 

não e se as argumentações e situações das filmagens 

possibilitam responder à pergunta inicial). 

Anotações das 

conclusões 

resultantes da 

análise.  

Conclusão 

Finalização do 

roteiro 

Reorganização do roteiro com base nos dados 

coletados, inserindo um novo item na organização do 

roteiro: O timeline (a linha de tempo para cada 

cena/vídeo gravado) 

Elaboração do 

roteiro definitivo 

Edição e 

copiagem 

Segue como está no roteiro em todos os detalhes. Será 

necessário um software de edição de vídeos gratuito 

como o Windows Movie Maker. 

Vídeo-

Documentário  

 

O tratamento do tema no quadro 6 se dá a partir da proposição de um problema 

sociocientífico, gerado por uma problemática que se relacione com o contexto dos alunos e que 

possibilite o uso da ciência para sua resolução. É possível perceber em alguns momentos a falta 

de congruência entre as duas metodologias, já que o em “Levantamento de hipóteses” a 

Pedagogia Audiovisual não determinava que os interlocutores apresentem hipóteses para a 

resolução, sendo neste considerado apenas os critérios do ENCI. 

Uma nova metodologia que facilita a abordagem do conteúdo científico, trata-se da 

produção de vídeos pelos alunos com materiais do dia a dia. Inúmeros trabalhos postados em 

sites como o www.pontociência.org.br ou no youtube.com.br, são exemplos de como os alunos 

se mobilizam facilmente para a produção de vídeos científicos, e tentam, mesmo com limites 

de produção, desenvolver um trabalho de qualidade. Segundo Moran (2002), o vídeo, quando 

apresentado pelo professor, deve literalmente valorizar a participação ativa do aluno, sendo em 

mesmo sentido, quando se trata da produção de um vídeo educativo em sala de aula. 

As crianças adoram fazer vídeo e a escola precisa incentivar o máximo possível a 

produção de pesquisas em vídeo pelos alunos. A produção em vídeo tem uma 

dimensão moderna, lúdica. Moderna, como um meio contemporâneo, novo e que 

integra linguagens. Lúdica, pela miniaturização da câmera, que permite brincar com 

a realidade, levá-la junto para qualquer lugar. Filmar é uma das experiências mais 

envolventes tanto para as crianças como para os adultos. Os alunos podem ser 

incentivados a produzir dentro de uma determinada matéria, ou dentro de um trabalho 

interdisciplinar. E também produzir programas informativos, feitos por eles mesmos 

e colocá-los em lugares visíveis dentro da escola e em horários onde muitas crianças 

possam assisti-los (MORAN, 2002, p. 41). 
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Nesse sentido, Moran (2002) afirma que a produção de vídeos pode contribuir para 

enaltecer atitudes de pesquisador, estabelecer pontes entre disciplinas, possibilitar comparações 

do conteúdo com o cotidiano e ao mesmo tempo ser uma atividade agradável.  

Compreende-se que o vídeo documentário científico como um recurso audiovisual, seja 

elaborado segundo uma temática ou tema central, e desta, determina-se um aglomerado de 

conceitos que devem, por caracterização desta produção fílmica, conter elementos regionais, 

interdisciplinares, técnico-científicos, históricos e atuais (MACHADO; MENDES, 2013). 

Logo, o desenvolvimento em sala de aula da produção de vídeos, elaborado segundo uma 

temática ou tema central, pode ser sistematizado seguindo uma metodologia investigativa para 

produção de vídeos-documentários nas aulas de ciências. 

O processo inicial de aplicação e desenvolvimento de uma estratégia em sala de aula, 

deve levar em consideração o processo de planejamento (pré-aplicação), ou seja, elementos 

necessários para instrumentalizar todo o projeto e viabilizá-lo frente à realidade da escola, que 

serão organizados em Planejamento Pedagógico e Planejamento Técnico. O Planejamento 

Pedagógico é descrito no Quadro 6 como “Planejamento do Tema” e propõe inicialmente que 

o professor investigue a viabilidade de temáticas que podem ser desenvolvidas na escola de 

acordo com o contexto do aluno, para em seguida, determinar as pontes conceituais curriculares. 

Vale salientar que os conceitos podem ser diversos e inevitavelmente interdisciplinares ou até 

transdisciplinares, o que incorre que o professor poderá agrupar diversos conhecimentos de 

outras disciplinas, sendo importante uma leitura sobre estes. É neste processo de planejamento 

que o professor definirá o grau de abertura para a atividade investigativa, definindo se haverá 

elaboração de perguntas para que os alunos respondam e determinar se será informado ou não 

o procedimento para coleta de dados. 

É importante inclusive, que caso prefira que a temática seja elencada pelos próprios 

alunos, o professor organize o tempo necessário para adequar a sequência didática. O 

Planejamento Técnico refere-se a uma organização da sequência de instrumentos físicos e 

didáticos para o manuseio dos recursos audiovisuais. Assim, o professor deverá familiarizar-se 

com os instrumentos (que não necessitam ser profissionais) e elaborar minicursos para que os 

alunos possam habituar-se a estes (WOHLGEMUTH, 2005; MACHADO e MENDES, 2013; 

MODONEZI, 2008; COSTA e SANTANA, 2009). A segunda etapa da proposta pedagógica 

trata-se dos momentos do ENCI adaptadas ao contexto da produção do vídeo documentário que 

se apresentam como descrito no Quadro 6.  
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3 O PROCESSO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA 

PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO METODOLÓGICA DO ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo apresentamos os aspectos empíricos da pesquisa realizada em uma sala 

de aula a partir da proposta didático-pedagógica que tem como base a produção de um vídeo 

documentário científico como atividade investigativa.  Destaca-se a análise das falas dos alunos, 

de suas produções textuais em grupos e o vídeo documentário finalizado como resultado das 

concepções dos alunos ao final da aula proposta, buscando compreender o processo de 

aprendizagem a partir da evolução dos conceitos etapa por etapa. Para este procedimento, 

utilizamos a proposta de análise da mudança dos perfis conceituais (AMARAL; MORTIMER, 

2007), determinadas a partir das zonas de um perfil conceitual de cada etapa da proposta desta 

pesquisa. Ainda neste capítulo, explicitamos o tipo de metodologia da análise, os instrumentos 

utilizados para obtenção dos dados, a ferramenta de análise e os sujeitos da pesquisa. 

3.1 Características da Pesquisa 

A pesquisa decorrente caracteriza-se como qualitativa, já que segundo Ludke e Andre 

(2013) é um estudo de uma situação pela qual o pesquisador apresenta um maior contato com 

o ambiente e a situação investigada, sendo os dados coletados descritos minunciosamente a 

partir das mais variadas fontes possíveis como transcrição de falas e atitudes, imagens 

fotografadas, vídeos, entrevistas, produções textuais dos sujeitos. Uma pesquisa qualitativa 

considera ainda, o estudo de como a situação investigada se manifesta no decorrer das 

observações, deste modo, é levado em consideração o processo investigativo e não somente o 

resultado final.   

O tipo de pesquisa que caracteriza este trabalho é Pesquisa Ação, a qual, segundo 

Coutinho, et al (2009) apresenta um enfoque na prática e na reflexão sobre a prática, sendo 

nesse sentido uma investigação que contempla a execução participativa do pesquisador, 

considerando as mudanças que poderão ocorrer no decorrer da aplicação da situação vigente. 

Ainda no que concerne este tipo de pesquisa, é importante a aceitação de mudanças no decorrer 

da aplicação, a possibilidade dos participantes contribuírem com o processo de intervenção e 

que permita a flexibilidade para modificações e surgimento de novos conhecimentos acerca do 

que foi analisado. 
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A justificativa pela Pesquisa Qualitativa do tipo Pesquisa Ação, se sustenta a partir da 

característica dos processos metodológicos deste trabalho e do referencial teórico adotado, uma 

vez que o processo de aplicação de uma sequência de aulas para a produção investigativa de 

um vídeo-documentário contempla uma investigação processual da situação concatenada à ação 

do pesquisador junto aos participantes. Nesse sentido, o estudo do contexto dos alunos e os 

diálogos, bem como os textos e o documentário desenvolvidos são considerados para análise 

dos dados empíricos coletados. 

3.2 Etapas da pesquisa 

A perspectiva metodológica desta pesquisa teve como base as etapas da aplicação da 

proposta didático-pedagógica da produção de um vídeo documentário como atividade 

investigativa, detendo de todos os processos de planejamento e aplicação: 

 

Figura 6: Etapas da proposta de produção de um vídeo documentário com conceitos de ciências detalhadas no 

Quadro 6 

 Para a coleta de dados, consideramos incialmente a observação do contexto da cidade 

em que a escola está situada para o desenvolvimento de temas e conteúdos de Física 

relacionados (APÊNDICE A).  

A proposta de uma situação problemática que envolvesse as questões científicas foi 

desenvolvida a partir da pesquisa de observação, como a análise do espaço da escola, o perfil 

metodológico das aulas da professora de Física, as relações professora-alunos e alunos-alunos, 

os projetos sociais e culturais da escola e como os alunos interagem com esses projetos, o perfil 

cultural da cidade de Ubaitaba e a escolha da turma para aplicação do projeto. De acordo com 

as observações, a turma do segundo ano do Colégio Estadual Octacílio Manoel Gomes 

apresenta uma fácil propensão a assumir e tomar frente dos diversos projetos sociais e culturais 

da escola como a Feira de Literatura, Feira de Ciências, Passeata do Meio Ambiente, Feira e 

Passeata da Consciência Negra, entre outros, os quais se destacam das outras turmas cuja 

participação é devida unicamente à obrigatoriedade e notas do boletim das várias disciplinas. 

As relações entre a professora de Física com os alunos são intercoletivas já que existe uma 
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‘troca’ de saberes entre eles, pelo qual a problematização para um posterior diálogo com os 

alunos é parte em destaque da metodologia da professora, logo, há uma interação efetivamente 

positiva neste momento da metodologia da professora. No momento posterior à 

problematização, ocorre o desvio de atenção por grande parte dos alunos no momento em que 

suas opiniões e saberes eram ignorados em detrimento do conhecimento Físico 

descontextualizado. A organização da escola e sua estrutura foram vistas nas observações como 

promissoras para o bom andamento dos projetos determinados no projeto político pedagógico, 

bem como oportuniza o professor a aplicar inúmeras metodologias com diversos recursos, já 

que apresenta sala de informática em funcionamento, laboratório de ciências e sala de vídeo, 

além de uma quadra de esportes e área de recreação amplas. Com relação aos elementos da 

cultura ubaitabense, a cidade foi originária da cultura do cacau, da qual se destacou nas compras 

e vendas deste subproduto o que proporcionou o desenvolvimento do comércio local. A cidade 

apresenta um evento cultural principal, o São João, e alguns eventos principalmente escolares 

que enfatizam a cultura afro-brasileira. O esporte principal em destaque, inclusive 

internacional, é a canoagem. O rio da cidade, o Rio de Contas, é parte principal da cultura de 

Ubaitaba, além de ter proporcionado a difusão da canoagem, proporciona a pesca, a navegação 

por barcos tradicionalmente artesanais e distribuição de energia elétrica através da Hidrelétrica 

do Funil.  

Nestas perspectivas encontradas sobre a escola, os alunos, a professora e o contexto 

social e cultural da cidade, foram delineadas as situações que serão apresentadas aos alunos. A 

professora deixou claro que a relação com o currículo vigente deve ser predominante nesta 

atividade e que não seria dada uma nota quantitativa por ela, já que já havia realizado a Feira 

de Ciências anual. As situações definidas foram “A Hidrelétrica do Funil”, “Os benefícios e o 

Funcionamento do Rio” e “Impactos Ambientais na Cidade de Ubaitaba”. 

Em seguida, foi aplicada a proposta detalhada no Quadro 6 numa turma do 2º Ano do 

Ensino Médio de uma escola Estadual da cidade de Ubaitaba/BA, da qual foi possível selecionar 

os diálogos realizados, as produções textuais como pré-roteiro, esquema de trabalho e roteiro 

final e o vídeo documentário finalizado. A última etapa trata da análise de todos os dados 

coletados para determinar as possíveis zonas de um perfil conceitual (AMARAL; MORTIMER, 

2007) e caracterizar os elementos de expressão linguística (vídeo produzido, roteiro e esquema 

de trabalho) no processo de aprendizagem colaborativa. 
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3.3 Sujeitos da Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola 

Estadual do Município de Ubaitaba com o próprio pesquisador colocando-se no papel principal 

de docente, mas em parceria com o professor de física oficial da escola. Embora houvesse outras 

turmas de alunos, o motivo da escolha ocorreu porque a professora de Física definiu como 

critério para aceitar a aplicação da pesquisa em sua turma como a mais avançada em relação 

aos assuntos da disciplina do ano letivo, sendo portanto excluídos os outros sujeitos. Os 

estudantes tinham idades entre 15 e 18 anos e formavam 35 alunos matriculados, embora em 

toda a proposta comparecessem no máximo 30 alunos, sendo este o número de alunos 

participantes desta pesquisa inicialmente. Durante a aplicação da pesquisa, a turma foi dividida 

em dois grupos de quinze alunos, porém, o segundo grupo decidiu por unanimidade deixar o 

projeto desta pesquisa por terem ocorrido divergências pessoais entre os estudantes. Como a 

participação da pesquisa era facultativa, foi concedida a desvinculação dos estudantes e foi-lhes 

garantido pela professora de Física e pesquisador que não iriam ser prejudicados no rendimento 

escolar.                                                                                    

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

Os dados foram coletados no decorrer da aplicação da aula, sendo apenas as produções 

dos alunos e os diálogos realizados como fontes para a análise. Estes dados foram selecionados 

como:  

a) Esquema primário de trabalho: corresponde ao organograma criado pelos alunos que 

apresentam todos os assuntos do cotidiano que escolheram para explicar o conceito científico. 

Este esquema contém uma descrição simplificada das cenas para cada assunto, apresentando 

uma visão preliminar dos alunos aos conceitos que serão compreendidos durante as gravações 

de depoimentos e paisagens;  

c) Diálogos transcritos: São as falas transcritas dos alunos que foram gravadas em vídeo 

durante os momentos da aula;  

d) Roteiro final: Trata-se do roteiro finalizado após a análise dos vídeos pelos alunos;  

e) Vídeo-Documentário: será considerado o filme finalizado para considerar as 

concepções dos alunos a partir da análise das imagens mostradas no filme. 
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3.5 O instrumento de análise: A Análise Textual Discursiva 

Para validar a proposta pedagógica e responder o objetivo da pesquisa, foi utilizada a 

análise textual discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2007;MORAES, 2003).De posse dos 

dados, trabalhamos num ciclo de análise constituído de três etapas: unitarização (desmontagens 

dos textos transcritos das falas dos alunos), categorização (estabelecimentos de relações entre 

as unidades de base evidenciadas nas narrativas dos alunos) e comunicação (comunicação das 

compreensões atingidas ao longo dos dois estágios anteriores concretizados em forma de 

metatextos6). A Figura 7 apresenta um esquema do processo de ATD com base em Moraes 

(2003). 

 

 

Figura 7: Esquema das etapas da ATD com base em Moraes (2003). 

O processo de categorização, neste trabalho, ocorreu a partir de um processo norteado 

pela elaboração das categorias a priori, selecionando as falas, produções textuais e imagens do 

documentário mais relevantes (unitarização) do corpus da pesquisa. Este tipo de escolha de 

categorias antes mesmo de analisar o corpus é chamado por Moaraes e Galiazzi (2007) de 

Método Dedutivo, que é definido neste trabalho pelas categorias de Zonas de um Perfil 

Conceitual (AMARAL; MORTIMER, 2006). Estas falas, textos e imagens foram organizadas 

em quadros, e cada um destes dados foram representados nestes em sequências de categorias, 

que serão definidas após a análise de cada elemento coletado. Também estão identificados os 

                                                           
6Segundo Moraes (2003), um metatexto refere-se à construção de um novo texto, que tem sua origem nos textos 

originais, expressando um olhar do pesquisador sobre os significados e sentidos percebidos nesses textos (que para 

o nosso caso seriam os textos provenientes dos diálogos e produções dos alunos). 
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sujeitos da pesquisa (alunos), a produção textual (esquema de trabalho, pré-roteiro e roteiro) e 

o “mediador”, o qual representa àquele quem aplicou a sequência didática e suas respectivas 

falas. O processo de ATD realizado com as informações coletadas está organizada no Quadro 

7, que descreve resumidamente o processo de análise. 

QUADRO 7: Organização metodológica das etapas do processo de análise segundo a Análise 

Textual Discursiva sobre a proposta didático-pedagógica de produção de vídeo documentário 

por alunos do ensino médio 

Corpus Unitarização Categorização Metatexto 

Falas transcritas 

dos alunos 

Aspectos das falas dos 

estudantes que definam 

alguma zona do perfil 

conceitual, sendo 

analisados os perfis de 

um mesmo aluno no 

decorrer da elaboração 

do documentário. 

As categorias que farão 

parte da análise das 

concepções e processos 

de aprendizagem 

individual são: Zona 

perceptiva/intuitiva, 

Zona Racionalista, Zona 

Empírica e Zona 

Formalista 

Os dados serão utilizados para 

análise segundo os referenciais 

indicados para a seleção de indícios 

do processo de aprendizagem em 

ciências no decorrer dos tipos de 

produção dos alunos, sejam nas 

suas falas ou nas produções 

textuais e audiovisuais. Assim, 

nesta etapa da análise, serão 

definidos os elementos necessários 

para possibilitar responder ao 

objetivo final desta pesquisa. Produção textual Destacam-se os termos 

científicos 

contextualizados ou não 

que os alunos exprimem 

nos grupos durante a 

construção da ideia das 

cenas. 

Para as atividades 

realizadas em grupos, 

serão descritas como 

categoria 

“aprendizagem 

colaborativa”, serão 

discutidas a partir das 

produções em grupo, 

como o roteiro, o pré-

roteiro e o vídeo 

documentário. 

Imagens coletadas 

de momentos do 

vídeo-

documentário 

Seleciona-se os 

momentos em imagens 

em que os estudantes 

exprimem concepções 

que não estão 

compreendidas no 

roteiro finalizado do 

documentário. 

3.6 Análise do processo de produção do Documentário Científico baseado no Ensino 

de Ciências por Investigação 

Nesta seção, apresentaremos o processo de análise da atividade realizada com os alunos 

em cada um dos momentos desenvolvidos a partir da proposta de produção do documentário 

científico baseados nas etapas do ENCI. Nos momentos, definimos as zonas do perfil conceitual 

(AMARAL; MORTIMER, 2007) para cada produção ou falas dos alunos, para na próxima 

seção analisarmos o processo de aprendizagem colaborativa segundo a perspectiva 
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sociocultural (TORRES; IRALA, 2010; VYGOTSKY, 1978) e as Possíveis Mudanças dos 

Perfis Conceituais. 

3.6.1 Proposta do Problema e Levantamento de Hipóteses 

Nos dois primeiros momentos que correspondem às atividades de escolha do tema, do 

problema e do levantamento de hipóteses, determinamos o processo dialógico como uma busca 

pelas concepções espontâneas e do cotidiano dos estudantes, levando-os a compreender a 

atividade como um estudo que relaciona o contexto socioambiental com os conceitos da ciência. 

A escolha pelo tema “Os benefícios e o Funcionamento do Rio” proporcionou aos alunos uma 

ampla oportunidade de trabalhar com alguns conceitos das ciências Físicas, Químicas e 

Biológicas, dando a estes inclusive, uma responsabilidade maior pela diversidade de conceitos 

que podem ser trabalhados com esse tema. Em seguida, os alunos foram instigados a elaborar 

um problema com base neste tema, realizando o levantamento de diversos problemas para que 

pudessem escolher um deles para guiar o processo de produção do documentário. Durante os 

momentos de diálogo os alunos aceitaram sem questionamentos sobre a escolha do problema. 

Até então não houve um momento de expressão dos conceitos da ciência que fosse 

significativo para seleção e análise, mas no processo de elaboração das hipóteses surgiram 

algumas falas que foram observados alguns conceitos científicos dos quais pudemos determinar 

as Zonas do Perfil Conceitual (ZPC) de cada fala dos alunos. O Quadro 8 apresenta as ZPC 

relacionada a cada fala que apresenta alguma discussão sobre conceitos científicos. 

 

QUADRO 8: Seleção das falas dos alunos com suas respectivas Zonas do perfil Conceitual nos 

momentos 1 e 2. 

(continua) 

Item Tipo Fala transcrita 

Zona do 

Perfil 

Conceitual 

identificado 

Observação 

1 Hipótese 

levantada 

pelo 

Aluno 1 

A hidrelétrica funciona a 

partir da força da água 

Zona 

Perceptiva 

 
 

Identificação da relação entre forças da 

água com a produção de energia elétrica 

sem haver detalhes de como de fato 

ocorre esse processo. 

2 Hipótese 

levantada 

pelo 

Aluno 6 

A seca em algumas áreas da 

Bahia e de São Paulo 

acontece por causa da falta 

de chuva. 

Zona 

Perceptiva/Int

uitiva/ 

Zona Empírica 

Tentativa da de compreensão da seca a 

partir das informações noticiadas na 

mídia. 

3 Hipótese 

levantada 

pelo 

Aluno 9 

Os barcos flutuam por que a 

madeira não é sólida. 

Zona 

Perceptiva/Int

uitiva 

Especulação do funcionamento físico do 

barco. 
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Quadro 8 - Seleção das falas dos alunos com suas respectivas Zonas do perfil Conceitual nos 

momentos 1 e 2. 

(conclusão) 

Item Tipo Fala transcrita 

Zona do Perfil 

Conceitual 

identificado 

Observação 

4 Fala do 

Aluno 2 

É a densidade [...] Mesma 

coisa que explica por que 

uma chave afunda e um 

navio não afunda 

Zona Empírica O aluno não apresenta uma explicação 

formal do assunto densidade ou empuxo, 

mas tenta explicar o que representam a 

partir de exemplos como a chave afunda e 

o barco não. A formação do conceito está 

sendo formada na concepção do aluno, 

mas sem definir conceitos e definições 

teóricas a respeito.  

5 Fala do 

Aluno 2 

Flutua porque existe 

espaços em que é 

preenchido pelo ar [...] No 

caso submarinos, existem 

espaços que são 

preenchidos por ar quando 

eles vão flutuar. E na hora 

de afundar é deixado entrar 

água. A densidade vai ser 

maior que a água e ele vai 

afundar 

Zona 

Formalista/ 

Empírica 

Este é um caso em que o aluno faz 

analogias com uma outra situação para 

compreender o porquê do barco (canoa) 

flutuar quando em cima da água. Pode-se 

determinar esta fala como uma possível 

zona formalista, já que o aluno faz 

relações entre as grandezas para afirmar 

suas concepções. 

6 Fala do 

Aluno 4 

A água evapora a 100 graus 

né? [...] 100 graus é muito 

quente. E porque quando a 

gente entra no Rio e no mar 

a água evapora sem estar 

quente assim?? [...]Tipo, a 

água diminui o grau de 

ebulição quando a altitude 

aumenta. Mas aí tá a nível 

do mar. Não tem lógica 

Zona 

Empírica/ 

Zona 

Perceptiva/Int

uitiva 

O aluno utiliza dos conceitos que conhece 

a respeito da evaporação da água, que a 

nível do mar, evapora a 100 graus Celsius. 

Assim, este utiliza-se de dados para tentar 

responder um questionamento próprio  

7 Fala do 

aluno 4 

O grande problema é que 

elas se reproduzem muito 

rápido. Isso está sendo um 

problema porque está 

chegando a Itacaré galhos, 

animais mortos. 

Zona 

Perceptiva/Int

uitiva 

O aluno explica que todas as baronesas e 

animais mortos do curso do Rio chegam 

na foz, prejudicando o mesmo e 

possivelmente o cotidiano da população 

de Itacaré que depende do Rio. 

8 Fala do 

Aluno 7 

Para o rio é aliada, para a 

hidrelétrica é inimiga. 

Zona 

Perceptiva/int

uitiva 

O aluno explica que as baronesas são 

benéficas para o rio, mas são prejudiciais 

para as hidrelétricas. 

9 Fala do 

Aluno 5 

[...] é o fato das coisas 

ficarem mais leves na água 

do que na terra. [...] 

Zona Empírica O aluno tenta dar uma definição sobre o 

que seria Empuxo, porém não apresenta 

relação direta com Força. Essa concepção 

compreende duas observações sobre um 

fenômeno físico que necessitaria de uma 

explicação mais aprofundada para 

explicar o conceito de Empuxo. 

 

Apesar de que os alunos pesquisavam conceitos em livros da biblioteca e na internet que 

pudessem ser relacionados ao problema real imposto por eles, houveram questões que 

apresentavam características de uma Zona Perceptiva/Intuitiva, ou seja, algumas afirmações 
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eram desenvolvidas para explicações imediatas a partir de suas intuições e sensações 

(AMARAL e MORTIMER, 2007). O Quadro 8 apresenta quatro casos de Zona 

Perceptiva/Intuitiva nos itens 1, 2, 3, 6, 7 e 8 que demonstram uma tentativa de explicação 

informal e espontânea do conceito científico, sendo considerado portanto, uma abordagem do 

conteúdo para o desenvolvimento de generalizações empíricas e teóricas, o que caracteriza o 

primeiro e segundo momentos do ENCI. 

3.6.2 Elaboração do Plano de Trabalho e Preparação do Equipamento de Trabalho e Coleta 

de Dados 

O momento de Elaboração do Plano de Trabalho foi completamente baseado numa 

atividade de organização de um organograma que continha todas as cenas do documentário. Foi 

dado um modelo de organograma no quadro e posteriormente, na sala de informática foi 

solicitado aos alunos que preenchessem de modo que um aluno digitava e os outros alunos 

discutiam sobre o que seria desenvolvido em cada cena. Como o documentário é uma 

reprodução da realidade, os subtemas de cada organograma foi baseado nas situações reais e 

destas foram trabalhados os conceitos das ciências. Após a elaboração do organograma, os 

alunos foram solicitados a elaborarem um pré-roteiro em casa com base neste, para que no 

momento posterior, pudéssemos discutir sobre cada afirmação imposta nos pré-roteiros. A 

produção dos alunos neste momento é o que foi analisado para determinar as ZPC existentes. 

No momento de coleta de dados, os alunos realizaram as filmagens de modo a seguir o pré-

roteiro, não havendo indícios que possibilitem a determinação das ZPC durante esse processo. 

 

QUADRO 9: Análise das ZPC na Elaboração do Plano de Trabalho. 

(continua) 

Item Tipo Informações escritas pelo grupo ZPC Observação 

1 

Esquema de 

trabalho do 

Documentário 

Falar a quilometragem (colocar um 

mapa da extensão do rio sinalizando 

as cidades que ele corta - colocar 

uma foto do rio em marca d'água 

atrás do mapa); Comentar sobre 

trajetória e deslocamento ao falar 

sobre as cidades que o rio passa 

mostrando ao mesmo tempo fotos ou 

vídeos dessas. 

 

Zona 

Empírica 

Neste caso, os alunos 

pretenderam realizar a coleta 

de dados em mapas para 

comentar sobre os conceitos 

de trajetória e deslocamento 

desde a nascente do rio, até a 

foz. 
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QUADRO 9: Análise das ZPC na Elaboração do Plano de Trabalho 

(conclusão) 

Item Tipo Informações escritas pelo grupo ZPC Observação 

2 

Esquema de 

trabalho do 

Documentário 

Física que explica a nascente  

Percolação e gravidade para 

entender como os rios nascem 

Zona 

Perceptiva/ 

Intuitiva 

Esta descrição compreende 

uma ideia de percepção do 

que representa o significado 

de percolação e gravidade. 

Aqui, os alunos não 

compreendem o que 

significa cientificamente 

percolação ou gravidade, 

apenas concebem-nas como 

conceitos científicos que 

podem explicar o surgimento 

da nascente do rio. 

3 Pré-roteiro 

A cerca de 1500 metros de altura, a 

água que chegou ao lençol freático 

por meio da percolação, sofre com a 

pressão interna, sendo assim, 

“expulsa” para brotar nos cumes da 

Serra da Tromba e formar um dos 

rios mais bonitos de toda Bahia. 

Zona 

Perceptiva/ 

Intuitiva 

Este exemplo, ainda se 

caracteriza como uma zona 

perceptiva/intuitiva, quando 

o conceito de percolação 

(purificação da água através 

de materiais porosos) não é 

definido, considerando ainda 

nesse sentido que a origem 

da “pressão interna” não é 

explicada. 

4 Pré-roteiro 

Como a canoagem é um esporte de 

força, ou seja, quanto mais força o 

atleta aplicar, melhor ele vai se sair 

no esporte, porque a ação que o remo 

aplica sobre a água irá transmitir a 

força de volta na mesma intensidade, 

porém em direção oposta fazendo a 

canoa ser impulsionada. 

Zona 

Empírica 

Embora as analogias à lei de 

ação e reação (terceira lei de 

Newton) seja bem 

exemplificada neste item, 

não houve relação desta com 

as informações oficiais 

(enunciações das leis).  

 

É importante ressaltar que neste caso, a análise é voltada para o coletivo de alunos, 

considerando as produções textuais presentes no esquema de trabalho e pré-roteiro (Apêndices 

B e C) como as opiniões de todos os componentes do grupo. A teoria sociocultural de Vygotsky 

permite defender o trabalho colaborativo como produção interpsíquica, decorrente dos vários 

conhecimentos individuais que entraram em um consenso a respeito de cada subtema. Os dois 

momentos da atividade de investigação dos conceitos científicos relacionados ao contexto 

sociocultural, apresentaram explicações mais voltadas à Zona Perceptiva/Intuitiva (itens 2 e 3), 

já que expressam significados dos conceitos mais pessoais do que cientificamente relacionados 

à realidade como apresentado no Quadro 9. Os itens 1 e 4 do Quadro 9 apresentam uma Zona 

Empírica, que seria, segundo Amaral e Mortimer (2007) a análise dos fenômenos científicos 

sobre as condições físicas, em outras palavras, uma afirmação científica com bases em dados 

empíricos observados. 
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3.6.3 Análise dos Dados e Conclusão 

O processo de análise foi iniciado em sala de aula, a partir de todas as informações 

coletadas. Todos os vídeos e entrevistas foram analisados de forma técnica e crítico-reflexiva, 

ou seja, de modo que fossem excluídos os vídeos com imagens desfocadas e sem utilidade 

devido aos momentos em que haviam diálogos cuja gravação da voz era imperceptível. Foi 

solicitado aos alunos que realizassem uma análise dos dados coletado, tanto de vídeos de 

situação7 quanto do conteúdo das entrevistas.  

No que concerne à análise das falas dos alunos durante o momento Análise dos Dados 

foram selecionadas algumas falas que apresentaram reflexões a respeito do conhecimento 

científico presentes nas gravações das entrevistas e vídeos de situações. No Apêndice A estão 

transcritas as falas dos alunos na íntegra, das quais foram selecionadas no Quadro 10 para 

análise das Zonas de um Perfil Conceitual. 

 

QUADRO 10: Zonas de um Perfil Conceitual nas falas dos alunos no momento Análise dos 

Dados 

(continua) 

Item Tipo Falas Transcritas ZPC Observação 

1 Fala do 

Aluno 4 

A energia potencial é a energia gerada 

pela influência da gravidade 

Zona 

Racionalista 

O aluno explica de modo 

sintetizado o conceito de 

Energia Potencial 

Gravitacional. Apresenta uma 

explicação mais formal deste 

tipo de energia. 

2 Fala do 

Aluno 1 

Porque a água tem uma altura muito 

grande com relação ao solo o que irá dar 

uma energia potencial gravitacional 

muito maior 

Zona 

Racionalista 

O aluno explica que quanto 

maior a altura, maior será a 

energia potencial 

gravitacional. 

3 Fala do 

Aluno 4 

O empuxo eu sei que é equivalente ao 

peso do volume de fluido deslocado 

pelo objeto 

Zona 

Racionalista 

O aluno explica 

resumidamente o conceito de 

empuxo, porém o faz a partir 

de consulta nas suas 

anotações pessoais. 

4 Fala do 

aluno 1 

A gente vai explicar o processo das 

chuvas que infiltram no solo e se 

acumula no lençol freático. 

Zona 

Empírica 

O aluno apresenta o 

fenômeno chuva no processo 

de formação de lençóis 

freáticos, mas não explica 

como ocorre este processo, 

apresentando apenas 

conceitos para serem 

estudados posteriormente. 

                                                           
7 Os vídeos de situações correspondem às gravações dos fenômenos da natureza ou de construções feitos pelo 

homem. No documentário elaborado pelos alunos tem-se a filmagem da Hidrelétrica do Funil, as pontes sobre o 

Rio de Contas em Itacaré e Ubaitaba e as embarcações dos pescadores. Já com relação aos fenômenos da natureza, 

tem-se a água corrente, os peixes e plantas do Rio e nas margens do Rio.   
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QUADRO 10: Zonas de um Perfil Conceitual nas falas dos alunos no momento Análise dos 

Dados 

(conclusão) 

Item Tipo Falas Transcritas ZPC Observação 

5 Fala do 

Aluno 2 

É assim Andreus: Chove, a água bate no 

solo e começa a entrar. Com isso vai 

filtrando ela até chegar no lençol 

freático. Acho que porque vai ter uma 

grande quantidade de água no lençol, o 

lençol não vai conseguir manter a água 

dentro por causa da pressão e vai ter que 

de algum jeito expulsar a água. Então o 

Rio nasce 

Zona 

Racionalista 

O aluno tenta explicar como 

ocorre a percolação. Embora 

ainda apresente dúvidas sobre 

o processo, este compreendeu 

as etapas do processo de 

infiltração da água em solos 

permeáveis.  

6 Fala do 

Aluno 7 

Lugares planos também pode nascer. 

Vai depender se dentro do lençol tem 

pressão suficiente pra colocar a água pra 

fora. 

Zona 

Racionalista 

O aluno explica que as 

nascentes dos rios podem 

surgir em locais não 

montanhosos. Tenta explicar 

inclusive sobre a formação 

das nascentes, quando o 

acúmulo de água provoca um 

aumento de pressão o que 

ocasiona o brotar da água.  

7 Fala do 

Aluno 2 

Mesma coisa da nascente, só que lá a 

energia é transformada em cinética e na 

hidrelétrica, começa com gravitacional, 

que com a velocidade que desce faz as 

turbinas girarem pra transformar em 

eletricidade 

Zona 

Racionalista 

O aluno explica sobre as 

transformações de energia 

potencial em cinética dentro 

do contexto da nascente do 

rio. Explica em seguida que 

no caso da hidrelétrica a 

energia potencial se 

transforma em energia 

elétrica. 

8 Fala do 

Aluno 5 

O que eu entendi da hidrelétrica é que 

quando chove, as comportas se abrem e 

a água entra pelas comportas. A energia 

inicial é a energia potencial 

gravitacional que é transformada em 

cinética, as pás se movem gerando 

energia mecânica. O transformador 

aumenta a potência da energia, nesse 

momento ela é transformada em elétrica 

e chega nas casas 

Zona 

Racionalista 

Neste caso o aluno acrescenta 

a energia cinética do 

movimento das turbinas de 

uma hidrelétrica como 

também pertencente ao 

processo de produção de 

energia elétrica. Descreve 

uma síntese de como funciona 

a hidrelétrica até chegar na 

sua residência. 

 

É possível perceber nas falas isoladas dos alunos, destacadas no Quadro 10, como foram 

explicados os conceitos científicos de alguns processos analisados a partir dos vídeos de 

situações e entrevistas. No que diz respeito ao grupo de alunos, embora não houvesse o 

envolvimento nos diálogos de boa parte destes, as informações tenderam para uma explicação 

formal do fenômeno físico, já que houve em maior parte a Zona Racionalista.  Neste caso, é 

possível afirmar ainda que houve uma compreensão dos fenômenos no contexto da temática 

proposta inicialmente, o que pode indicar algum progresso para o processo de compreensão dos 

conceitos científicos. 



66 
 

Nesta etapa pôde-se definir alguns momentos que contribuem para compreender a 

aprendizagem colaborativa presente no processo de produção do documentário. Para esta 

análise, foram destacados três períodos do documentário que apresentam alguns conceitos da 

ciência mais expressivos: Como Funciona a hidrelétrica (imagens de situação); Benefícios do 

Rio: A Pesca (simulação de computador); e O Ciclo da Água (simulação de computador). Cada 

uma destas cenas do documentário foram organizadas na Figura 9, Figura 10 e Figura 11 cada 

uma com quatro imagens estáticas acompanhadas de sua respectiva descrição presente no 

Roteiro (Apêndice C). 

 

Figura 8: Simulação elaborada pelos alunos sobre o Ciclo da Água para o vídeo documentário com as falas do 

narrador presentes no Roteiro (Apêndice C) 

Na Figura 8 pode-se compreender como os alunos conseguem expressar vários 

conceitos científicos: a ideia de vaporização que pode ter origem nas árvores, oceano, rios e 
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terra; a ideia de condensação, quando desenham a queda d’água em forma de chuva; a ideia de 

percolação, quando explicam como ocorre a infiltração da água nas altas altitudes; a ideia de 

pressão, quando explicam como a água brota do alto das montanhas a partir dos lençóis 

freáticos; e a ideia de energia potencial gravitacional, quando explicam como os rios nascem 

no continente e deságuam no oceano. Nesse sentido, os alunos puderam descrever a partir de 

uma linguagem de animação interativa como compreenderam o processo de nascimento e foz 

do Rio de Contas. Se o processo de edição do vídeo proporcionou aos alunos desenvolverem 

em grupo a elaboração de uma animação simples, porém rica em detalhes, é possível 

compreender este momento da produção do Vídeo Documentário como um processo de análise 

dos dados, já que, segundo Torres e Irala (2014), há diversas formas de linguagem para a 

promoção da aprendizagem colaborativa. É importante salientar, que a edição foi realizada 

pelos alunos 5 e 10, mas que os outros componentes participaram deste momento, debatendo 

dialogicamente os detalhes estéticos da apresentação do vídeo. Nesta perspectiva, os conceitos 

destacados na Figura 8 puderam demonstrar a estreita distância entre os Níveis de 

Desenvolvimento Real e o Nível de Desenvolvimento Potencial dos alunos, quando se observa 

a narrativa conceitual expressa num contexto sociocultural. 

Em outra perspectiva conceitual, os alunos desenvolveram a cena do Vídeo 

Documentário a respeito da Hidrelétrica e seu funcionamento a partir de imagens gravadas na 

Hidrelétrica do Funil em Ubaitaba-BA. Na sequência de imagens da Figura 9 é possível 

identificar outro conceito científico apresentado no vídeo documentário, relacionado à 

Hidrelétrica: a ideia de transformação de energia potencial gravitacional em energia elétrica, 

quando explica sobre a queda d’água fazer girar a turbina; e a indução eletromagnética, que 

não apresentou uma definição de como ocorre. Neste caso, a aprendizagem colaborativa sobre 

a hidrelétrica ocorreu parcialmente, pois os alunos conseguiram definir como as turbinas giram 

e pra que servem, mas não explicaram como surge a energia elétrica no gerador. A partir desta 

análise, é possível definir que houve o processo de aprendizagem colaborativa no momento em 

que o nível de desenvolvimento real se aproxima do novo conhecimento (nível de 

desenvolvimento potencial) quando os alunos conseguem descrever com detalhes o 

funcionamento da Hidrelétrica. No entanto, estes não conseguem elaborar uma sequência que 

defina a indução eletromagnética e como ela está correlacionada com o gerador, permanecendo 

no nível de desenvolvimento real para este assunto em específico. 
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Figura 9: Sequência das imagens do documentário na cena que explica o funcionamento da Hidrelétrica a partir 

das filmagens da Hidrelétrica de Funil e das falas do Narrador presentes no Roteiro (Apêndice C) 

Como último objeto de análise com relação do vídeo documentário, destacamos na 

Figura 10 a cena correspondente aos conceitos da Física na pescaria, que embora os alunos 

pudessem envolver outros conceitos da Física na simulação elaborada, conseguiram observar a 

situação física da Ação e Reação (Terceira Lei de Newton) e da influência da área de apoio para 

haver o equilíbrio do centro de gravidade. Nesta simulação muito criativa, descrita na Figura 

10, há um personagem vestido como pescador que lança sua vara de pesca no rio em um dia 

chuvoso. Em seguida, um peixe fisga a isca e o pescador precisa puxar a vara utilizando sua 

força corporal e no fim o peixe é conquistado. 
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Figura 10: Sequência da animação desenvolvida pelo grupo de alunos que apresenta as forças envolvidas numa 

pescaria com vara. 

Nesta cena do documentário, os alunos puderam expressar de forma contextualizada os 

conceitos vistos no primeiro ano do ensino médio sobre Dinâmica. Os conceitos que foram 

apresentados nesta cena foram: Lei da Ação e Reação, quando explicam sobre as forças 

aplicadas em sentidos diferentes pelo peixe e pescador; e equilíbrio de corpos, quando explica 

que é necessário o pescador alterar a sua base de apoio para que o sistema de forças esteja em 

equilíbrio. Nestes dois casos o grupo de estudantes não expressaram detalhes sobre as forças 

envolvidas e centro de massa do pescador, porém, a explicação através das imagens em 

movimento permite complementar e ilustrar os conceitos dos quais o grupo tinha intenção em 

abordar na animação. 
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A partir dos três casos analisados nas Figuras 8, 9 e 10 é possível apresentar o processo 

de aprendizagem colaborativa de acordo com a descrição do vídeo documentário como recurso 

final de uma atividade coletiva. As três formas de expressão das ideias nos dados coletados 

(textos, vídeo e falas transcritas) mostram a forma como os conceitos são quase sempre 

demonstrados a partir do contexto do tema principal, o que pode permitir afirmar que houve a 

mudança de um perfil conceitual para os estudantes do grupo, já que houve participação de 

todos os alunos na elaboração e aplicação do projeto de elaboração do vídeo documentário. 

Destaca-se que as etapas de produção do vídeo documentário como atividade 

investigativa possa contribuir como uma proposta de projeto que promova uma aprendizagem 

colaborativa vinculada à uma prática pedagógica critico-reflexiva. Não se trata é claro de uma 

“receita de bolo” para os professores, mas uma estratégia que estimule a prática sociocultural 

nas atividades em grupos e que busque relacionar o contexto dos estudantes com os conceitos 

científicos através do uso de recursos tecnológicos para a produção de um vídeo documentário 

científico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo geral, investigar como a produção de vídeo-

documentários pode contribuir para o processo de aprendizagem colaborativa e compreensão 

de conceitos com alunos no ensino de Ciências. No decorrer da pesquisa, foram identificados 

os pré-requisitos para a atuação do professor frente a uma atividade inovadora com TIC, 

compreendendo ao final, que este necessita entender o funcionamento básico dos materiais 

tecnológicos e como serão utilizados para desenvolver os conceitos da ciência, bem como 

apreender sobre os saberes docentes determinados pela síntese da Base de Conhecimentos 

(Knowladge Base) na Figura 2. A ideia da atuação docente refletiu diretamente no 

desenvolvimento da proposta de ensino, já que foi inserido no primeiro momento da Proposta 

didático-Pedagógica a “proposta do problema”, relativo ao Planejamento Técnico e 

Planejamento Pedagógico. 

A proposta Pedagógica desenvolvida no Capítulo 2 estabelece algumas considerações 

para um projeto em grupos de alunos, como a concepção de que a produção de um vídeo-

documentário necessita incluir a preparação técnica e didática que este tipo de trabalho 

necessita para desenvolver a concepção crítica e reflexiva a respeito da temática. Além desta 

perspectiva, a proposta pedagógica engloba aspectos da aprendizagem colaborativa quanto à 

importância dada a elementos do cotidiano dos estudantes tratados como conhecimentos 

socioculturais, dos quais são importantes para desenvolver novos conceitos mais elaborados 

como os conceitos científicos. 

Em síntese, a abordagem de conceitos científicos compreendidos no contexto 

sociocultural dos estudantes compreende tanto na perspectiva da mudança das Zonas de um 

Perfil Conceitual quanto para a Aprendizagem Colaborativa por Projetos e para o Ensino de 

Ciências por Investigação. Essa possibilidade é apresentada pelo fato de que as etapas da 

aprendizagem colaborativa viabilizam uma compreensão do conceito científico a partir de um 

sujeito mais capaz que participa da atividade em grupo. Esta visão não compreende uma 

redução da atividade investigativa a uma aprendizagem mais conceitual, mas sim um processo 

de aprendizagem que internaliza a importância das atividades em grupos de estudantes através 

do processo de investigação no ensino de ciências, com o objetivo de que o aluno possa 

compreender a ciência a partir de situações do dia-a-dia.  

No que se refere aos resultados da análise das falas dos alunos e a produção textual e 

audiovisual do grupo de estudantes, constatou-se que as mudanças do perfil conceitual de cada 

aluno ocorreu significativamente, já que no primeiro momento do projeto os alunos 
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apresentavam suas hipóteses sobre os conceitos científicos mais voltados para uma visão 

pessoal e intuitiva. Foi possível ainda identificar a existência das Zonas do Perfil Conceitual 

dos alunos mesmo não realizando o agrupamento de significados a respeito das intenções do 

professor e a abordagem comunicativa e a definição dos padrões de interação, como defende o 

processo sistemático de análise dos Perfis Conceituais (AMARAL, MORTIMER, 2007). Pôde-

se compreender os indicativos da MPC através da evolução do perfil conceitual durante os 

diálogos entre professor e alunos e na produção textual e audiovisual desenvolvidos pelo grupo. 

Desses indicativos, as falas dos diálogos que apresentavam uma Zona Perceptiva/Intuitiva se 

aproximaram das Zonas Racionalista e Empírica, quando a compreensão sobre o conceito 

científico ficaram mais evidentes nas falas dos alunos no momento de Análise dos Dados. Esta 

aproximação pode ser compreendida a partir do estreitamento entre o Nível de 

Desenvolvimento Real de cada estudante e o Nível de Desenvolvimento Potencial, quando estes 

compreendem a ciência a partir de suas visões pessoais e culturais sobre a temática central que 

após pesquisas e debates em grupos, os alunos puderam descrever os processos das ciências 

mais formais e relacionados com o seu contexto sociocultural. 

Durante o processo de produção do roteiro, os alunos puderam ter um contato maior 

com os conceitos científicos formais através de pesquisas na internet, em livros da escola e nos 

momentos de discussão sobre o tema. Ao analisar os indicativos de aprendizagem colaborativa 

no ensino de ciências, pôde-se compreender a perspectiva sociocultural de cada sujeito a partir 

dos dados coletados para promover conclusões coletivas que adentrem nas situações científicas. 

Nesse sentido, devido à diversidade de recursos que podem ser utilizados para desenvolver o 

trabalho investigativo-colaborativo, o processo de produção do documentário no ensino de 

ciências pode contribuir para a diversificação da expressão linguística, possibilitando aos 

alunos que demonstrem o que aprenderam a partir do recurso que mais tem afinidade. Isto é 

possível afirmar a partir das análises das cenas do vídeo documentário, uma vez que apresentam 

explicações relacionadas com o jogo de imagens de situação e animações com a narração 

descrita no roteiro. 

Quanto aos trabalhos futuros relacionados ao processo de produção do documentário na 

perspectiva do ensino de ciências por investigação e da aprendizagem colaborativa, é necessário 

aprofundar as etapas de elaboração no processo de Mudança de um Perfil Conceitual que 

envolva não só os perfis conceituais dos alunos, mas as intervenções e intenções do professor 

no processo de aprendizagem. Depreende-se ainda da possibilidade de desenvolver um estudo 

de produção de um documentário científico que esteja voltado para questões socioambientais e 

difundido para a educação de sujeitos da comunidade como um todo. 
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APÊNDICE A  

ANOTAÇÕES OBSERVACIONAIS E MOMENTOS DA PESQUISA 

Primeiro Momento: Proposta do Problema 

A proposta de uma situação problemática que envolvesse as questões científicas foi 

desenvolvida a partir da pesquisa de observação, como a análise do espaço da escola, o perfil 

metodológico das aulas da professora de Física, as relações professora-alunos e alunos-alunos, 

os projetos sociais e culturais da escola e como os alunos interagem com esses projetos, o perfil 

cultural da cidade de Ubaitaba e a escolha da turma para aplicação do projeto. De acordo com 

as observações, a turma do segundo ano do Colégio Estadual Octacílio Manoel Gomes 

apresenta uma fácil propensão a assumir e tomar frente dos diversos projetos sociais e culturais 

da escola como a Feira de Literatura, Feira de Ciências, Passeata do Meio Ambiente, Feira e 

Passeata da Consciência Negra, entre outros, os quais se destacam das outras turmas cuja 

participação é devida unicamente à obrigatoriedade e notas do boletim das várias disciplinas. 

As relações entre a professora de Física com os alunos são intercoletivas já que existe uma 

‘troca’ de saberes entre eles, pelo qual a problematização para um posterior diálogo com os 

alunos é parte em destaque da metodologia da professora, logo, há uma interação efetivamente 

positiva neste momento da metodologia da professora. No momento posterior à 

problematização, ocorre o desvio de atenção por grande parte dos alunos no momento em que 

suas opiniões e saberes eram ignorados em detrimento do conhecimento Físico 

descontextualizado. A organização da escola e sua estrutura foram vistas nas observações como 

promissoras para o bom andamento dos projetos determinados no projeto político pedagógico, 

bem como oportuniza o professor a aplicar inúmeras metodologias com diversos recursos, já 

que apresenta sala de informática em funcionamento, laboratório de ciências e sala de vídeo, 

além de uma quadra de esportes e área de recreação amplas. Com relação aos elementos da 

cultura ubaitabense, a cidade foi originária da cultura do cacau, da qual se destacou nas compras 

e vendas deste subproduto o que proporcionou o desenvolvimento do comércio local. A cidade 

apresenta um evento cultural principal, o São João, e alguns eventos principalmente escolares 

que enfatizam a cultura afro-brasileira. O esporte principal em destaque, inclusive 

internacional, é a canoagem. O rio da cidade, o Rio de Contas, é parte principal da cultura de 

Ubaitaba, além de ter proporcionado a difusão da canoagem, proporciona a pesca, a navegação 

por barcos tradicionalmente artesanais e distribuição de energia elétrica através da Hidrelétrica 

do Funil.  

Nestas perspectivas encontradas sobre a escola, os alunos, a professora e o contexto social e 

cultural da cidade, foram delineadas as situações que serão apresentadas aos alunos. A 

professora deixou claro que a relação com o currículo vigente deve ser predominante nesta 

atividade e que não seria pontuado por ela, já que já havia realizado a Feira de Ciências anual. 

As situações definidas foram “A Hidrelétrica do Funil”, “Os benefícios e o Funcionamento do 

Rio” e “Impactos Ambientais na Cidade de Ubaitaba”. 

No primeiro momento em sala de aula, apresentei aos alunos as propostas temáticas para a 

definição de um problema. Foi apresentada toda a estrutura da proposta de produção de um 
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vídeo documentário, tendo uma presença de 30 alunos. Os alunos se mostraram motivados em 

participar do projeto de produção de um vídeo-documentário que tinha como pressuposto uma 

situação real da cidade de Ubaitaba utilizando dos conceitos das ciências, em específico a Física 

para explicar as situações diversas que ocorrem no dia-a-dia. Os alunos em maioria, escolheram 

a pesquisa “Os Benefícios e o Funcionamento do Rio”, sendo que as duas equipes de 15 alunos 

cada escolheram o mesmo tema. Pedi para que os alunos fossem pesquisando termos científicos 

que estivessem relacionados com esta temática para o próximo encontro. 

No segundo momento, já com o Grupo 1, os alunos foram instigados a elaborar um problema 

para orientar os rumos da pesquisa. Esta pergunta, foi delineada através de muitos problemas, 

mas havia um tratamento mais voltado para as questões históricas e sociais do Rio de Contas e 

não para um futuro tratamento da ciência relativo ao tema. Foi preciso evoluir a problemática 

para que estivesse mais relacionado à ciência assim, foi permitido aos alunos que pesquisassem 

em vídeos, textos e sites na internet os assuntos que podem ser trabalhados sobre rio.   

Problemas realizados pelos alunos do GRUPO 1: 

1) O que ocorre para a água nascer, seguir, se manter e desaguar no mar? 

2) O Rio de Contas é importante para a população? 

3) Como o rio é tratado em todo o decurso?  

4) Como o rio nasce e deságua? 

5) Porque os rios nascem em montanhas? 

6) Porque os rios não seguem em linha reta? 

7) Como funcionam as hidrelétricas, os barcos e o curso do rio? 

8) A ponte que será construída entre Ubaitaba e Aurelino leal será prejudicial para os 

canoístas? 

 

A escolha da pergunta foi discutida com os alunos de modo que pudessem perceber qual se 

aproximava mais da proposta de desenvolvimento dos conceitos científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Alunos do Grupo 1 discutindo o problema principal do documentário 

Logo, foi definido o problema 1: Como funcionam as hidrelétricas, os barcos e o curso do rio? 
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DESCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO PRIMEIRO ENCONTRO PARA DEFINIÇÃO DO 

PROBLEMA 

Aluno 1 Precisamos de dicas pra entender onde a física entra no rio. 

Mediador 
está bem, vou selecionar, mas mesmo assim vocês tem que formular sobre a 

pergunta que a gente vai responder no documentário. 

Aluno 2 Tá 

Aluno 1 “Uhuu” 

Aluno 2 Tem um documentário no YouTube sobre a história do Rio Tietê. Vou ver aqui. 

--------- 
[...] Momento em que os alunos estão descontraídos, pesquisando e buscando 

ideias para definir o problema. 

Aluno 2 
Olha aqui. Expedição Rio Uberabinha: a importância dos afluentes. Tem que ser 

igual esse documentário. Tá massa. Só que está curto. São 6 minutos. 

Mediador Não tem problema a parte dos minutos 

Aluno 1 Isso aí. Só pra dar uma ideia 

Aluno 2 É, nesse vídeo, aparece a mulher fazendo algumas perguntas também. 

Mediador Sim, começa falando de enchentes né? 

Aluno 2 É sim. Sobre a importância da Mata ciliar a um especialista. 

Mediador 
Pode ser um assunto que vocês podem tratar também, apesar que não temos mais 

enchentes por aqui por causa do rio, não com frequência. 

Aluno 2 
A última foi em 1914, esse documentário é dividido em vários sub-temas. São 

vários vídeos. Vi agora. Isso é por causa dos bueiros não? Uma das nascentes. 

Aluno 1 De onde? Pensei que era do mar. 

Aluno 2 
Encontrei em um site desses caras que sobem montanhas. Essas coisas, vou salvar 

o link. Tudo que for pesquisando vou salvando os links 

Mediador Eles sobem montanhas? E isso está dentro do tema? 

Aluno 1 Não. Tá fora, mas lá eles dão várias informações 

Aluno 2 O cara do site tira fotos das trilhas dele e tem foto de uma das nascentes do rio. 

Mediador 

Pelo que eu sei, esse episódio não se caracteriza como um documentário, apesar de 

que há trechos que parecem documentário como na entrevista, parece uma matéria 

jornalística, mas se tirasse a pessoa que entrevista ia ficar muito igual a um 

documentário. 

Aluno 2 É só pra ter uma base. 

Mediador 
Mas é muito bom, guarda esse aí no pendrive que você pode usar a estética. Ok, já 

podemos definir os problemas? Falem os que vocês já pensaram. 

(...) Alguns alunos leem o que escreveram. 

Aluno 4 O que ocorre para a água nascer, seguir, se manter e desaguar e no mar? 

Aluno 3 O Rio de Contas é importante para a população? 

Aluno 5 Como o rio é tratado em todo o decurso?  

Aluno 6 Como o rio nasce e deságua? 

Aluno 2 Porque os rios nascem em montanhas? 

Aluno 1 Porque os rios não seguem em linha reta? 
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Aluno 3 Como funcionam as hidrelétricas, os barcos e o curso do rio? 

Aluno 7 
A ponte que será construída entre Ubaitaba e Aurelino leal será prejudicial para os 

canoístas? 

Mediador 

Ok, mas algumas perguntas não dá pra trabalhar os conceitos da ciência mais 

diretamente. Gostaria que a gente definisse uma só para trabalhar no 

documentário. 

Aluno 1 Certo. 

Aluno 3 Eu acho que a gente deve escolher o que a gente mais tiver como usar a física. 

Mediador 
Não, a gente pode trabalhar outros também, a biologia e a química, não tem 

problema.  

Aluno 7 
Essa pergunta que “Aluno 4” disse de como funciona a hidrelétrica, dos barcos, do 

curso do rio acho que é melhor pra ter a física, o que vocês acham? 

Aluno 2 Mas esse vai ser o título que vai aparecer no documentário? 

Mediador 
Não, é só uma pergunta pra a gente trabalhar melhor, focar mais. Então, o que 

vocês acham da pergunta de “Aluno 4” pode ser o problema da nossa pesquisa? 

Aluno 4 Pode ser. 

Aluno 3 Por mim tudo bem. 

Aluno 7 
Tá, mas como a gente vai saber os assuntos de física que podem ajudar com esses 

assuntos? 

Mediador 
Vocês podem continuar a pesquisa em casa e depois a gente discute e define os 

assuntos na próxima aula. 

Aluno 7 E você poderia adiantar pra gente alguns assuntos? 

Mediador 

Tá bom então, mas me tragam outros assuntos também tá? Pesquisem sobre 

empuxo, densidade dos líquidos e viscosidade, energia potencial gravitacional, 

pressão dos fluidos, vaporização, geradores elétricos. Pesquisem e façam as 

ligações entre os assuntos e o conhecimento físico, depois vocês veem o que vai 

colocar no documentário. 

Aluno 4 
Eu acho que já vi esse assunto de gravidade, né. Tem  a ver com Newton, ação e 

reação. 

Mediador 
Hum... vocês podem tentar lembrar do que já viram com a professora nesse ano e 

no ano passado também. 

Aluno 1 Podemos ir? 

Mediador Podem sim. 

Aluno 1 Beleza. 

 

 

Segundo Momento:  Levantamento de Hipóteses 

No segundo momento os alunos foram instigados a pensarem em como poderão responder à 

pergunta através de algumas especulações sobre o funcionamento da hidrelétrica, de como o rio 

percorre desde a nascente até a sua foz, como ocorre o ciclo da água, como os barcos podem 

flutuar com pesos tão grandes, etc. Cada perspectiva da hipótese deveria originar de uma 

característica da região. Assim, foi explicado que, se os alunos forem falar de hidrelétrica, 

deveriam relacionar este assunto com a realidade, com o seu cotidiano. 
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Foi perguntado aos alunos quais eram as suas concepções frente ao contexto da hidrelétrica, 

curso do rio e funcionamento dos barcos e as hipóteses que surgiram foram: 

Conceito geral Hipótese 

Hidrelétrica A hidrelétrica prejudica a vida no rio. 

A poluição prejudica o funcionamento da 

hidrelétrica. 

A hidrelétrica funciona a partir da força da 

água 

Curso do rio Baronesas podem ser aliadas e inimigas 

também dos rios. 

O uso da areia do rio das contas para a 

construção civil é prejudicial para o curso do 

rio. 

A seca em algumas áreas da Bahia e de São 

Paulo acontece por causa da falta de chuva. 

Embarcações (balsas e canoas) Possibilita a formação de atletas. 

Beneficia famílias carentes. 

Os barcos flutuam por que a madeira não é 

sólida. 

Os barcos flutuam por causa do formato dele 

Outras hipóteses com ênfase no contexto 

sócio-cultural 

O rio das contas é historicamente importante 

para a cultura e o desenvolvimento social de 

Ubaitaba. 

As pessoas do Bairro da Ruinha são 

conscientes por isso o rio não é poluído nesse 

trecho. 

 

Após o levantamento de hipóteses, os estudantes realizaram um breve debate sobre os assuntos 

científicos relacionados às hipóteses com objetivo em questioná-las e refutá-las. 

DESCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO SEGUNDO MOMENTO PARA O LEVANTAMENTO DE 

HIPÓTESES 

Mediador 
Dá pra trabalhar a física com as baronesas? elas flutuam porquê? E o decurso dos 

rios? porque nas margens a velocidade é mais lenta e no centro não é? 

Aluno 8 (risos) quem inventou que responda. 

Aluno 4 Boa pergunta meu caro. 

Aluno 5 Tem muita coisa que pode abordar sobre as baronesas. 

Aluno 4 Meu pai falou que as baronesas servem para limpar o rio. Elas fazem bem para o rio. 

Aluno 1 Depende [...] Elas são ruins pra pesca 

Aluno 4 
O grande problema é que elas se reproduzem muito rápido. Isso está sendo um 

problema porquê está chegando a Itacaré galhos, animais mortos. 

Aluno 8 Ah, aprendi um bocado. 
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Aluno 7 

Aguapé, Planta aquática, o nome não é baronesa. Nomes populares que eu achei aqui, 

aguapé, baronesa, jacinto d’água. O nome científico Eichorniacrassipes. Origem nas 

Américas do Norte e do Sul, porte até 1 metro, floração no verão com o clima quente 

e úmido. Precisa de luminosidade com sol pleno. O Aguapé chega a prejudicar a 

navegabilidade dos rios, causando até problemas em reservatórios de usinas 

hidrelétricas. 

Aluno 4 Interessante esse último tópico 

Aluno 7 Verdade 

Aluno 4 
Essa pode entrar nas nossas hipóteses. O bom era se a gente pudesse achar uma 

solução 

Aluno 2 
Já falamos as hipóteses já pro professor. As Baronesas são aliadas e às vezes 

inimigas 

Aluno 4 
Mas podemos falar sobre as influências das baronesas no funcionamento da 

hidrelétrica 

Aluno 7 Para o rio é aliada, para a hidrelétrica é inimiga 

Aluno 1 
É o funk do poderoso castiga, Baronesas aliadas ou inimigas, para o rio aliada, para 

hidrelétrica é inimiga. É o funk do poderoso castiga. 

Aluno 2 Para os barcos é inimigas também 

Aluno 1 É pra começar o roteiro? 

Mediador Só o esquema ainda. 

Aluno 2 
O grande número de dejetos jogados no Rio favorece o aparecimento e 

desenvolvimento das baronesas 

Aluno 4 Vamos fazer o roteiro que dia? 

Mediador 

O roteiro será iniciado no dia 18. A menos que possamos organizar um dia antes, 

mas tem que ser depois de ter compreendido os conceitos científicos que serão 

falados no vídeo, é importante que o foco seja na ciência. 

Aluno 4 
Gente vou fazer uma pergunta, sejam sinceros. Alguém já se perguntou porque as 

canoas, balsas, não afunda na água? 

Mediador Por que não afunda? 

Aluno 1 Não lembro 

Mediador Quais são suas hipóteses? 

Aluno 1 Acho que falar sobre canoas ia ser meio chato 

Mediador 
20 a 30 segundo do vídeo não deixaria chato e tem uma grande aplicação da física na 

flutuação do barco. 

Aluno 4 É 

Mediador Depende como vocês vão colocar lá e como vocês iriam ligar isso ao tema do vídeo. 

Aluno 2 É a densidade. 

Aluno 1 Pois é. 
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Aluno 2 Mesma coisa que explica por que uma chave afunda e um navio não afunda 

Mediador Mas o navio é mais pesado que a chave e não afunda 

Aluno 2 Então [pausa] É a densidade. 

Aluno 4 Acho que o empuxo também entra aí. 

Mediador E o que é empuxo? Aliás, o que isso tem a ver? 

Aluno 4 

Eu tô pesquisando aqui e pelo pouco que entendi, é o fato das coisas ficarem mais 

leves na água do que na terra. A pressão exercida sobre a terra [pausa] É um cálculo 

que faz. 

Mediador Mas isso explica por que o barco flutua? 

Aluno 4 Na verdade a questão da densidade já explica bastante 

Aluno 2 Flutua porque existe espaços em que é preenchido pelo ar. 

Mediador Hummm... estamos chegando lá. 

Aluno 4 
Mas estou tentando achar algo que encaixe nesse assunto quando a gente fizer o 

documentário. 

Mediador 
Isso é importante. Vocês não podem falar só sobre o barco e pronto, tem que falar 

dentro de algum contexto. 

Aluno 2 

No caso submarinos, existem espaços que são preenchidos por ar quando eles vão 

flutuar. E na hora de afundar é deixado entrar água. A densidade vai ser maior que a 

água e ele vai afundar 

Aluno 4 
Boa. Tipo na hora de fazer o roteiro eu pretendo tipo envolver a física e outras 

matérias de uma forma bem legal e simples, acho que essa é a real intenção 

Mediador 

Você faria uma comparação com o barco? Seria legal falar desse assunto da física e 

também sobre como os barqueiros fazem os barcos, porque eles são artesanais. 

Lembrem que tem que ser pra qualquer um entender o documentário. 

Aluno 2 
Então não precisa entrar na parte dos cálculos né, a menos que a gente faça de uma 

forma que o pessoal consiga entender. 

Aluno 4 Não acho que o cálculo seja necessário. 

Aluno 2 É só explicar sobre esses espaços aí. 

Aluno 3 
Eu mesma nunca vi um documentário que tenha alguém explicando uma conta de 

física. 

Mediador Isso é verdade. Explicar que espaços? 

Aluno 2 
Eu já disse, os espaços vazios cheios de ar que fazem com que os barcos tenham 

menos densidade. São preenchidos pelo ar. 

Mediador Ah sim, interessante. 

Aluno 4 
Tem uma coisa q eu não sei se pode entrar que é sobre a ponte da BR, envolve 

engenharia. 

Mediador Mas a ponte tem a ver com o rio, então se quiserem pode sim. 

Aluno 3 Ei. 
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Aluno 4 Ela liga a cidade de Aurelino e Ubaitaba 

Aluno 3 Tem nada a ver com isso não 

Aluno 4 A água evapora a 100 graus né? 

Aluno 2  Isso 

Aluno 4 
100 graus é muito quente. E porque quando a gente entra no Rio e no mar a água 

evapora sem estar quente assim? 

Mediador Muito interessante essa pergunta, o que você acha? 

Aluno 4 Estou te perguntando né. 

Aluno 2 Fiquei curioso 

Mediador Mesmo? 

Aluno 4 Explica aí vai 

Mediador Diga ai quais são suas hipóteses 

Aluno 4 Isso tem a ver com o documentário também?  

Aluno 1 Pra mim não tem lógica 

Mediador Sim, a evaporação da água 

Aluno 2 É, tem haver. 

Aluno 4 
Tipo, a água diminui o grau de ebulição quando a altitude aumenta. Mas aí tá a nível 

do mar. Não tem lógica 

Aluno 2 Lançaremos bases científicas e selecionaremos as melhores 

Mediador Muito bem, isso mesmo. 

Aluno 2 Qual o nível de altitude estamos? 

[...] Os alunos pesquisaram nos computadores da sala de informática 

Aluno 4 Se isso ajuda Ubaitaba está localizado em um "buraco" 

Aluno 2 Isso adianta nada 

Aluno 2 No mar evapora do mesmo jeito 

Mediador Então isso quer dizer que não tem a ver a altitude certo? 

Aluno 2 Sei lá, quer dizer que não tem lógica 

Mediador Sim, mas vocês sabem que acontece. 
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Aluno 2/ Aluno 4 Sim 

Mediador 
Então você tem que pensar o que você acha com o que você sabe pra depois ir 

pesquisar. Pense que primeiro é você... depois você vê a opinião dos outros. 

Aluno 4 Siga essa linha“Aluno 2” depois me dá a resposta. 

Mediador Agora uma pergunta pra ajudar. Será que é a temperatura que faz a agua evaporar? 

Aluno 4 Hum. 

Aluno 1 Pressão 

Mediador 
Outra coisa, num ambiente com ar condicionado a gente não fica com os lábios 

secos? A boca e olhos também ficam secos 

Aluno 1 Porque o ar condicionado puxa toda umidade 

Aluno 4 

Vocês aí, pesquisem sobre empuxo, densidade dos líquidos e viscosidade. Energia 

potencial gravitacional, pressão dos fluidos, vaporização e para a hidrelétrica 

geradores. 

Mediador 
Ok, gente já deu o horário, próximo encontro a gente continua discutindo as outras 

coisas que vocês disseram. 

Aluno 1 Qual dia agora? 

Mediador Na quinta que vem. 

 

 

Terceiro Momento: Elaboração do plano de Trabalho 

Este momento foi completamente baseado numa atividade de organização de um organograma que 

continha todas as cenas do documentário. Foi dado um modelo de organograma no quadro e na sala de 

informática foi solicitado aos alunos que preenchessem de modo que um aluno digitava e os outros 

alunos discutiam sobre o que seria desenvolvido em cada cena. Como o documentário é uma reprodução 

da realidade, os subtemas de cada organograma foi baseado nas situações reais e destas são trabalhados 

os conceitos das ciências. 

Após a elaboração do organograma, os alunos foram solicitados a elaborarem um pré-roteiro em casa 

com base neste, para que no momento posterior, pudéssemos discutir sobre cada afirmação imposta nos 

pré-roteiros. Tanto o organograma quanto o pré-roteiro estão no Apêndice2 e Apêndice 3. 

 

 

Quarto Momento: Preparação do equipamento de trabalho e coleta de dados. 

A preparação para o manuseio dos aparelhos e filmagens, foi elaborada a partir de um documentário 

curto de 3 minutos que os alunos teriam que filmar em sua própria escola. O roteiro previamente 

elaborado (Anexo 3), representa investigações que os alunos terão de estar preparados para desenvolver, 

como a perda do medo em pedir uma entrevista, o modo como enunciará as perguntas e a liberdade em 

realizar novas perguntas. Os alunos gostaram muito da experiência que os permitiu a compreenderem 
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como se dará a coleta de dados e da dificuldade que seria caso fossem filmografar sem alguma 

experiência. Foram dadas algumas dicas (APÊNDICE D) de como utilizar a câmera e os modos distintos 

de se enquadrar uma imagem em movimento. 

Após esta etapa, os alunos foram coletar os dados (vídeos) com as câmeras em mãos. A pesquisa de 

campo constava em gravar com uma câmera as imagens de situações que correspondia a cada cena do 

pré-roteiro. 

Pesquisa de campo Filmagem 

Rio de Contas em 

Ubaitaba 

Rio de contas na cidade de Ubaitaba.  

Técnica dos pescadores.  

Panorama da cidade de Ubaitaba.  

Entrevista com esportistas da canoagem. 

Entrevista com uma professora de Biologia. 

Entrevista com a professora de Física 

Hidrelétrica 

Comportas abrindo para a passagem da água 

Local de controle da distribuição de energia elétrica 

Turbinas em pleno funcionamento 

Local de transmissão de energia elétrica (subestação) 

Entrevista com o operador técnico de máquinas da Hidrelétrica do Funil. 

Universidade 

Estadual de Santa 

Cruz 

Duas entrevistas com Físicos da UESC. 

Apresentação de materiais que explicam os diversos tipos de experimentos com 

eletricidade.  

Nascente do Rio de 

Contas 

Visita à Chapada Diamantina para filmar como nascem as nascentes. 

Entrevista com um ambientalista da região. 

Foz do Rio de Contas 

Passeio de barco para captação em vídeo da foz do Rio de Contas. 

Entrevista com um ambientalista 

Entrevista com um pescador. 

Entrevista com escritora/ambientalista. 

 

Cada grupo de vídeos coletados foram importantes para ilustrar uma situação que explica o 

funcionamento da natureza. Cada entrevista foi importante para proporcionar a explicação do problema 

inicial da pesquisa e consequentemente na reelaboração do roteiro. 

 

Quinto Momento: Análise dos dados 

O processo de análise foi iniciado em sala de aula, a partir de todas as informações coletadas. Todos os 

vídeos e entrevistas foram analisados de forma técnica e crítico-reflexiva, ou seja, de modo que fossem 

excluídos os vídeos com imagens desfocadas e sem utilidade devido à má gravação, e realizando 

paralelamente uma análise do conteúdo, tanto de imagens de situação quanto do conteúdo das 

entrevistas.  

DESCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO QUINTO MOMENTO PARA DISCUSSÃO DOS 

CONCEITOS CIENTÍFICOS DOS DADOS COLETADOS 

Mediador 
Então pessoal, o professor Nestor comentou sobre a energia potencial gravitacional 

que influencia no movimento das águas do rio. O que vocês entendem disso? 

Aluno 4 
A energia potencial gravitacional é a energia gerada pela influência da gravidade nos 

corpos com massa. 

Mediador 
Então, todo movimento que é influenciado pela gravidade seria originado pela 

energia potencial gravitacional 

Aluno 2 Sim 
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Aluno 4 
Foi o que Nestor e Adriano falaram, quanto mais distante de um referencial no solo, 

maior é a energia potencial gravitacional. 

Aluno 3 Entendi 

Aluno 6 Não tava entendo 

Aluno 3 Isso ajuda muito 

Mediador 
Assim, no caso da hidrelétrica, quanto maior o nível da água com relação ao chão 

fora dela, maior será a força que irá girar as turbinas 

Aluno 1 
Porque a água tem uma altura muito grande com relação ao solo o que irá dar uma 

Energia potencial gravitacional maior. 

Aluno 5 Então quanto maior o nível do rio, melhor para a hidrelétrica? 

Mediador 
Sim, mas não significa que um rio pequeno com pouca vazão da água não possa ter 

uma hidrelétrica, só não vai gerar muita energia pras casas. 

Aluno 5 Umrum. 

Aluno 2 

Eu acho q essa parte tá muito repetitiva. “O planeta terra é um planeta que possui 2 

terços da superfície formada por água, mas desta, podemos usar apenas 2 por cento. 

Desta pequena porcentagem, podemos usar somente 12 por cento q representa a água 

doce existente nas bacias hidrográficas do planeta”. Vou cortar a segunda parte. 

Mediador Pode ser, corta o que tiver q cortar. 

Aluno 7 A gente já pode sair? 

Mediador 
É rapidinho o que a gente vai discutir aqui. Temos ainda alguns temas da física, 

química e biologia que iremos usar pra explicar no documentário. 

Aluno 4 
O empuxo eu sei que é equivalente ao peso do volume de fluido descolocado pelo 

objeto (lendo um texto no computador) 

Aluno 2 Agora traduz 

Aluno 4 (risos) 

Mediador 
Sobre a nascente, quais conceitos vocês irão usar para explicar? E se der pra explicar 

isso vai explicar como o rio nasce e brota do chão? 

Aluno 2 Sim. Vamos usar energia potencial gravitacional, cinética, pressão, percolação... 

Mediador 
Certo, mas poderia descrever com suas palavras o que é? Como vocês acham q o rio 

nasce, corre e desagua? 

Aluno 1 
A gente vai explicar o processo das chuvas que infiltram no solo e se acumula no 

lençol freático 

Mediador E acaba na nascente do rio? 

Aluno 2 

É assim Andreus: Chove, a água bate no solo e começa a entrar. Com isso vai 

filtrando ela até chegar no lençol freático. Acho que porque vai ter uma grande 

quantidade de água no lençol, o lençol não vai conseguir manter a água dentro por 

causa da pressão e vai ter que de algum jeito expulsar a água. Então o Rio nasce. 

Aluno 1 Vei, assisti um vídeo agora de um rio nascendo e é muito ‘top’. 

Mediador Fala o link pra gente ver também. 

 
(Todos assistem ao vídeo “Renascimento de rio no deserto do Neguev em Israel" no 

link http://youtu.be/z8X4UCQoBd8) 

Mediador Certo mas o rio pode nascer em qualquer lugar? 

Aluno 1 Na verdade é um renascimento 

Aluno 2 

Como a nascente do rio tá num lugar muito alto, tem muita energia potencial 

gravitacional que com a força da gravidade vai descendo pelas pedras. Nesse 

momento em que a água está em movimento, toda energia gravitacional é 
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transformada em cinética que quando chega no chão mesmo já é quase total e a 

gravitacional quase nula. 

Mediador Como assim renascimento?? 

Aluno 1 Sei lá, tava na seca e do nada surgiu de novo. 

Aluno 4 Do grego, derivado do latim, "renas" mais "cer"... Significa voltar a existir 

Mediador Mas se renasceu é porque tinha nascido antes? 

Aluno 4 Uhum 

Aluno 1 Risos 

Mediador 
Entendi, mas queria q vocês me esclarecessem se o rio pode nascer em qualquer 

lugar. 

Aluno 2 Acho q sim, penso q não 

Mediador 

(Risos), me deixou meio confuso no sim e não. Mas assim, o rio pode nascer no 

plano ou tem que ser na montanha, ou nos dois, ou num lugar em que a terra tem 

propriedades específicas? 

Aluno 3 Acho que em qualquer lugar q esteja em cima do lençol freático 

Aluno 1 Ou exista um aquífero 

Aluno 2 
Tipo, se perfurar o solo, começa a sair água. Depois é só deixar lá até ele formar um 

curso. 

Mediador 
E o que faz o rio descer até a foz? e porque ele não é reto, tem que ser todo cheio de 

curvas? 

Aluno 7 
Lugares planos também pode nascer. Vai depender se dentro do lençol tem pressão 

suficiente pra colocar a água pra fora. 

Aluno 1 
Isso! Lembra que o ambientalista disse que acidentes geológicos também podem 

fazer o lençol aflorar na superfície? 

Aluno 4 
E se a água não for suficiente para a manutenção do ecossistema o qual se associa, 

esta área não se caracteriza como nascente. 

Aluno 2 Uhum, e tá falando com a gente? 

Aluno 1 Oxe 

Aluno 2 As curvas não sei. 

Aluno 1 Rapaz 

Aluno 2 
Mas faz descer até a Foz por causa da energia que vai sendo transformada. E por 

conta da força da gravidade 

Aluno 4 As curvas podem ser para adquirir velocidade, não? 

Mediador Aluno 4 você falou difícil, depois fala da física. (risos) 

Aluno 2 Mas quando a gente tá de carro, que faz curva, a velocidade diminui 

Mediador Verdade 

Aluno 1 Depende do motorista (risos) 

Mediador Mas isso se aplica o porquê da agua correr pro mar? 

Aluno 2 (Risos) Tô falando das curvas que Aluno 4 disse que era pra pegar velocidade 

Mediador Mas isso de a velocidade reduzir nas curvas se aplica no caso do rio? 

Aluno 1 Acho que não, penso que sim (risos) 
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Aluno 1 
Na verdade, eu também acho que não, não tenho uma opinião formada sobre o 

assunto 

Mediador Então fala a opinião que você considerar mais óbvia pra você 

Aluno 1 Que não, não influencia na velocidade 

Mediador Mas o que poderia influenciar então? 

Aluno 1 No vídeo que gravamos tem as respostas. 

Mediador 
Vamos pensar assim. Se o rio tivesse o percurso em linha reta ele desceria até o mar 

com uma determinada velocidade certo? 

Aluno 2 Sim 

Mediador Ok né. Mas se ele tivesse um percurso maior para percorrer, de um ponto a outro?  

Aluno 4 A água ia demorar mais pra chegar até o mar não é? 

Mediador 
Isso mesmo! Então se ele demora pra chegar no mar, a velocidade média da água em 

todo o percurso é maior ou menor do que quando tem curvas? 

Aluno 3 Ahhhh, entendi. 

Aluno 4 A velocidade é menor então quando tem muitas curvas? 

Mediador Sim. 

Aluno 3 E porque não disse isso logo? Fica enrolando. 

Mediador Mas o que importa é que vocês entenderam né. 

Aluno 1 Mas não depende da inclinação do terreno que ele passa? 

Mediador Bem legal essa coisa de declividade. Sabem se no rio tem cachoeiras? 

Aluno 1 Tem 

Mediador 
A gente nem atentou pra isso né. Tem algumas questões referentes ao uso do rio. A 

hidrelétrica por exemplo, como ela produz eletricidade? 

Aluno 4 A queda d'água, estudei isso bastante. 

Mediador 
E como a queda d'agua produz a eletricidade? pra ficar mais claro compartilha seu 

conhecimento com todos nós. 

Aluno 1 Passando pelos tubos que giram as turbinas. 

Aluno 2 

Mesma coisa da nascente, são que lá a energia é transformada em cinética e na 

hidrelétrica, começa com gravitacional, que com a velocidade que desce faz as 

turbinas girarem pra transformar em eletricidade 

Aluno 1 Pela energia potencial gravitacional 

Aluno 4 É isso mesmo 

Aluno 4 
É transformada a energia potencial gravitacional em cinética que transforma em 

mecânica que transforma em elétrica 

Aluno 2 Mecânica? 

Aluno 4 Acho que sim ‘peraí’ (leu um texto no computador). É mecânica sim 

Mediador E como é q essas turbinas fazem eletricidade? 

Aluno 4 Eu baixei dois vídeos, mas a net daqui tá ruim, então vou reproduzir no data-show. 

Mediador 
Mas você pode dizer com as suas palavras mesmo. Quando forem fazer as perguntas 

vocês vão estar mais por dentro do assunto. 



89 
 

Aluno 1 
As turbinas giram, muito rápido e mandam a energia mecânica pros geradores que 

transformam em energia elétrica. Acho que é assim. 

Aluno 2 Isso eu n sei 

Aluno 7 Se a gente girar um cooler com a mão mesmo e colocar um fio, gera eletricidade? 

Mediador Gira sim, quer dizer, gera sim. Já fez essa experiência? 

Aluno 7 Não. 

Mediador 
Se você pegar um ‘coolerzão’ e ligar num ‘coolerzinho’ e você soprar no ‘coolerzão’ 

ele vai gerar eletricidade e girar a hélice do coolerzinho 

Aluno 7 Não deveria girar um cooler do mesmo tamanho? 

Mediador O que vocês acham disso? 

Aluno 3 Olha, eu acho que é porque a energia produzida não é pouca. 

Mediador Isso, mas porque não é suficiente? 

Aluno 3 Não sei. 

Mediador 

Ocorre por que qualquer fonte de energia não é cem por cento aproveitada pelos 

geradores. Tem perda no atrito da hélice com o eixo giratório, com a resistência do ar 

e outras formas de resistência. 

Aluno 1 Entendi então há perda de energia até chegar a gerar a energia elétrica. 

Aluno 2 

Professor, professor, eu posso falar? [...] o que eu entendi da hidrelétrica é que 

quando chove, as comportas se abrem e a água entra pelas comporta. A energia 

inicial é a energia potencial gravitacional que é transformada em cinética as pás se 

movem gerando energia mecânica. O transformador aumenta a potência da energia 

nesse momento ela é transformada em elétrica e chega nas casas 

Aluno 7 
Pode ser igual a experiência da bicicleta onde o movimento ali do pedal gera energia 

também. 

Mediador Sim mas como o dínamo da bicicleta gera a eletricidade dentro dela? 

Aluno 2 Da mesma forma que a hidrelétrica? 

Mediador Então essa era uma boa pergunta pra perguntar pro cientista da UESC não é? 

Aluno 2 Uhum 

Aluno 2 Não sobre a bicicleta né? 

Aluno 1 Não cara, é a pergunta de como a hidrelétrica produz eletricidade. 

Aluno 2 (O horário da aula acaba) 

Mediador 

Ok, então amanhã a gente trabalha a edição do documentário e tentamos colocar no 

roteiro final tudo o que a gente conversou hoje tá. Acho que todos estão um pouco 

cansados. 

Aluno 2 (Todos se despedem) 
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APÊNDICE B 

ESQUEMA DE TRABALHO ELABORADO COLETIVAMENTE PARA A 

ORGANIZAÇÃO DAS CENAS NO ROTEIRO DO DOCUMENTÁRIO 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO FINALIZADO DO VÍDEO DOCUMENTÁRIO ELABORADO PELOS 

ALUNOS  

Roteiro do Documentário: 

O Rio de Contas 

Diretor: Aluno 1 

Operador de Áudio: Aluno 9 

Diretor de Fotografia: Aluno 6 

Editores de Vídeo 
Aluno 5 

Aluno 10 

Roteiristas 

Aluno 4, Aluno 2, Aluno 3, 

Aluno 11, Aluno 12, Aluno 13, 

Aluno 14, Aluno 15 

Narrador Aluno 7 

Operador de Câmera Aluno 8 

Professor Andreus Bastos 

 

Cena 1: Abertura/Introdução – Informações do Rio 

Imagem Áudio 

Um vídeo próximo ao nível do rio, que vai 

permanecer até o final, quando vai escurecer para 

dar início à introdução. 

O áudio vai ter apenas uma música instrumental (Sons 

da Natureza ou Melodia das águas). (Cerca de 10 a 15 

segundos para a abertura) 

Mostrar imagens da água ainda limpa do rio, com 

a vida presente (peixes, plantas, etc).  

Imagem do oceano sendo desaproximada até 

aparecer a imagem do globo, dando uma volta e 

indicando a quantidade de água presente no 

mundo, dividindo entre água salgada e doce 

(geleiras e bacias hidrográficas).  

Aproximar rapidamente para o ponto onde está o 

rio de contas logo passar para imagens gerais do 

percurso do rio (Nascente, Ubaitaba e Itacaré) 

 

Água: palavra simples e de grande importância. Pensar 

em água é pensar na existência da vida e na vida 

inteligente que causou o desenvolvimento da sociedade 

moderna.  

O planeta Terra possui dois terços de sua superfície 

formada por esse bem tão precioso, mas deste, 

podemos usar apenas cerca de dois por cento. Temos 

então uma diminuta parcela de uma substância que é 

tão vital para a nossa existência.  

O Rio de Contas, localizado no centro-sul da Bahia, é 

um dos promotores de vida no planeta. Vamos mostrar 

a ciência, a vida e a cultura que dependem e está 

envolto desse instrumento da natureza desde sua 

nascente na Chapada Diamantina, até sua foz no 

Oceano Atlântico. Conhecer para preservar é ter a 
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certeza da existência permanente de todos os tipos 

preciosos de vida que dependem do Rio de Contas. 

Imagens do Rio que mostra paisagens dentro da 

floresta e das cidades. Fauna e flora, pessoas 

tomando banho no rio, hidrelétrica funcionando, 

balsas em Ubaitaba, pessoas pescando, peixes 

nas margens e logo depois o nome do 

documentário. 

O áudio vai ter apenas uma musica instrumental. 

(escolher) 

 

Cena 2: Rio na Chapada 

Imagem Áudio 

Mostrar a estrada, cortando rapidamente para a 

placa de “Bem vindo à Chapada”, mostrar fotos 

ou cortes de vídeos da Chapada Diamantina em 

geral e imagens acompanhando a fala do 

narrador. 

Mostrar imagens da Serra da Tromba e da 

nascente.  

Mostrar animações explicando como ocorre a 

percolação, como a água brota da terra e como a 

energia gravitacional é transformada em cinética 

durante o movimento. 

 

 

A Chapada Diamantina, situada no coração da Bahia, 

é uma região de rara beleza. Serras, rios, grutas e 

planícies de um verde sem fim, compõem tal cenário, 

é na chapada também, que nasce 50% dos rios que 

banham o estado baiano e o Rio de Contas é um deles.  

O Rio é formado a partir da vaporização da água dos 

solos, vegetação e oceano que caminham para dentro 

do continente. A cerca de 1500 metros de altura, a água 

chega como nuvens que condensam, caem em forma 

de chuva e escorrem mantendo o nível de rios e 

também  chegando ao lençol freático por meio da 

percolação. A água sofre com a pressão interna, sendo 

assim, “expulsa” para brotar nos cumes da Serra da 

Tromba e formar um dos rios mais bonitos de toda 

Bahia. Como está numa altura bastante elevada, a água 

tem uma quantidade de energia potencial gravitacional 

bem grande e que, no momento que vai deslizando pelo 

relevo acidentado e despencando nas belas cachoeiras, 

é transformada em energia cinética. 

 

Depoimento Apelativo: 
Depoimento de Dona Deza, curto e bem 

comovente. 

Depoimento de Dona Deza, curto e bem comovente, 

com musica instrumental ao fundo. 

Importância da Chapada para as Cidades: 

Mostrar fotos antigas do rio, pessoas tomando 

banho, turismo, pesca, canoa e balsa, canoagem 

e culinária. 

Mostrar ponto onde Piatã está localizada no 

mapa do rio. Mostrar imagens da cidade, e 

moradores usando a água do rio. 

Entrevista com moradores locais. 

 

As águas do rio são de suma importância para as 14 

cidades que ele corta, seja tanto na influência histórica, 

quanto na cultura, nos costumes e no cotidiano. 

Piatã, cidade mais próxima da Serra da Tromba, é a 

primeira em que o rio, ainda limpo, passa, sendo muito 

importante para os moradores locais. 

(Entrevistas com moradores locais) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeira
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Localização das cidades ao longo do rio: 

Mapa marcando as cidades que o rio passa, ao 

mesmo tempo da narração. Enquanto o narrador 

vai falando o nome das cidades, fotos das 

mesmas vão aparecendo no canto superior. 

 

Além de Piatã, o rio ainda passa pelas cidades de 

Abaíra, Jussiape, Dom Basíio, Tanhaçu, Jequié, 

Jitaúna, Ipiaú, Barra do Rocha, Ubatã, Ubaitaba e 

Aurelino Leal, antes de chegar a seu destino final, 

desaguando, totalmente sujo, no Oceano Atlântico, em 

Itacaré, totalizando assim 620 km percorridos.  

 

 

Cena 3: História de Ubaitaba 

Imagem Áudio 

Entrevista com historiador ou morador antigo. 

Começar com imagem do rosto do entrevistado e 

ao longo da entrevista, mostrar fotos antigas. 

Ubaitaba formou-se a margem esquerda do rio de 

Contas, acima do Arraial Faisqueira na área da fazenda 

Tabocas formando um novo povoado, baseado 

exclusivamente na produção do cacau e comércio, 

sendo denominado posteriormente de Arraial das 

Tabocas. 

O rio em 1914, novamente teve um marco na história 

da cidade, quando as excessivas chuvas sobre a região 

fizeram o rio transbordar arrasando completamente o 

Arraial das Tabocas causando a descentralização 

populacional da área. Mas, logo no ano seguinte essa 

tragédia estava erguido um novo povoado, desta vez, 

duzentos metros acima para evitar novas tragédias. Em 

1915, Itapira foi considerada oficialmente como 

distrito do município de Itacaré. 

 

Cena 4: Benefícios que o Rio traz: Canoas e Balsas 

Imagem Áudio 

Foto com imagem das canoas e/ou balsas Com o surgimento de Ubaitaba houve uma necessidade 

de haver um transporte não só para pessoas, mas 

também e principalmente para mercadorias é o meio de 

transporte mais simples e barato para a população. Até 

hoje faz parte dos meios de transporte mais importantes 

na cidade, que também conta com a balsa que hoje em 

dia é o transporte mais seguro para a cidade através do 

rio. 

Filmar pessoas em um dia de sábado (que é o 

dia mais movimentado) sendo transportadas de 

canoa ou até de balsa. 

Este transporte traz geração de emprego para as 

pessoas que trabalham nestes lugares mas também 

serve de transporte para outros Ubaitaba - Aurelino 

Leal.  

Entrevista dos canoístas, balsistas e pessoas que 

são transportados sobre a importância do 

transporte. 

Pergunta: Para você, a balsa é importante para o 

transporte? Porque? 
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Como você acha que o barco se mantém flutuando na 

água? 

Filmar a canoa e a balsa dando close na parte de 

baixo. 

Fazer uma imagem ou simulação para explicar 

o Empuxo. 

Para que a canoa e a balsa flutuem, um fenômeno físico 

tem que acontecer, o empuxo é o fenômeno físico que 

faz as balsas e canoas flutuarem. Quando o barco de 

madeira é colocado em cima da água, ele desloca uma 

quantidade de água que é igual ao peso do barco. O 

barco só vai flutuar se a área de contato com a água 

permitir que a sua densidade seja reduzida para abaixo 

da densidade da água. Quanto mais pessoas o barqueiro 

levar, maior vai se tornar a densidade e maior vai ser a 

possibilidade do barco afundar. E é essa força de baixo 

para cima que permite o barco flutuar que é chamado 

de Empuxo. 

 

Cena 4: Benefícios que o rio traz: Esporte - Canoagem 

Imagem Áudio 

Fotos da canoagem, dos atletas fazendo o 

esporte quando chegar na parte das pessoas, 

mostrar fotos e depois as reportagens com estas 

pessoas. 

Como o próprio nome diz,Uba é Canoa, I é Rio e Taba 

é Cidade, ou Cidade do rio e das Canoas, o esporte 

predominante nesta cidade é a canoagem que ao 

contrário do que as pessoas pensam, é um esporte 

muito recente, começando a ser desenvolvida aqui em 

1985. Tendo como principais participantes Benedito 

Lisboa, Humberto Hugo e Mario Rui. Tendo o seu 

primeiro prêmio com o atleta Antônio Valer que ficou 

em terceiro lugar no campeonato de Itajuípe. 

Passar vídeo de atletas praticando esporte no 

Rio de Contas.  

Fazer uma simulação das forças envolvidas no 

esporte da canoagem. 

Como a canoagem é um esporte de força, ou seja, 

quanto mais força o atleta aplicar, melhor ele vai se sair 

no esporte.A ação que o remo aplica sobre a água irá 

transmitir a força de volta na mesma intensidade, 

porém em direção oposta fazendo a canoa ser 

impulsionada. 

Vídeo de Isaquias no mundial. Entrevista com 

um esportista da canoagem. 

Terminar essa cena com fotos de Isaquias na 

competição mundial de canoagem. 

Hoje em dia o nome de Ubaitaba é levado para o 

mundo por conta dos atletas que sabem utilizar dessa 

força e das técnicas para aperfeiçoar o esporte, sendo o 

mais conhecido hoje em dia oIsaquias Queirós, 

Bicampeão Mundial. 
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Cena 5: Benefícios que o rio traz: Areia 

Imagem Áudio 

Enquanto o narrador fala, é feita a passagem 

rapidamente de diversos pontos da cidade.         

 

 

 

 

Outro dos benefícios históricos, que temos na cidade 

de Ubaitaba , é a retirada da areia do rio para a 

construção civil, com ela, muitas casas foram erguidas, 

ou seja fez parte do desenvolvimento da cidade de 

Ubaitaba( nossa cidade). 

Filmar o local onde é feita a retirada da areia em 

Ubaitaba 

Fazer a filmagem dentro do barco (se for 

possível). 

Entrevistar uma pessoa que retira areia, e mostrar 

como é feita a retirada enquanto ele fala. 

No momento em que for filmada a retirada da areia 

uma música de fundo se for necessário. 

 

Cena 6: Benefícios que o rio traz: Pesca 

Imagem Áudio 

Mostrar pessoas jogando a(s) iscas(s) e se tiver 

oportunidade filmar pegando o peixe. 

 

Outro importante benefício para a cidade de Ubaitaba 

é a pesca, seja ela de... (incluir os tipos de peixes 

pescados no rio), entre as pessoas que pescam, alguns 

apenas fazem como diversão, outros utilizam deste 

recurso como meio de trabalho e assim adquirir o seu 

sustento. 

Pausar a imagem de alguém pescando no rio e 

passar uma simulação de como ocorrem as forças 

na pesca. 

Para as pessoas que utilizam a pesca para diversão, 

temos aplicada ali a Terceira lei de Newton que é o 

princípio da ação e reação. A toda força de ação 

corresponde uma força de reação de mesmo modulo, 

mesma direção, mas sentido contrário. Quando o 

pescador puxa o peixe para fora do rio, está aplicando 

uma força de reação à força de ação do peixe e para que 

sua força seja maior, o pescador aumenta a distância 

entre as pernas para um maior apoio e então aumentar 

sua força. 

Filmar uma pessoa falando como é a pesca nesse 

trecho do rio de contas, perguntar se ele sabe se 

tem peixe extinto, levar o peixe ou pitu. Nessa 

parte pode ser explorado uma entrevista com 

alguém da colônia de pescadores de Ubaitaba. 

Mostrar rapidamente o local e como é feito o 

trabalho deles. 

Ao tempo em que for mostrar a colônia de pescadores 

uma música de fundo pode ser explorada. 
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Cena 7: Benefícios que o rio traz: Hidrelétrica 

Imagem Áudio 

Enquanto as informações são passadas filmamos 

a parte de fora da hidrelétrica e depois a de dentro 

com as turbinas e máquinas de controle. 

O aproveitamento hidrelétrica de Funil localiza-se no 

estado da Bahia no município de Ubaitaba. 

A Usina de Funil está instalada no rio de Contas, um 

dos cinco principais rios do Estado da Bahia. 

 

Após isso trazer a filmagem para parte de dentro 

e começar a filmagem com um ou mais 

entrevistados, nos primeiros minutos enquanto 

mostra a parte de dentro da hidrelétrica (que pode 

ser explicado ou apenas mostrado), explicar a 

simulação de transformação de energia potencial 

gravitacional da água em energia elétrica. 

A força da água em movimento é conhecida como 

energia potencial, essa água passa por tubulações da 

usina com muita força e velocidade, realizando a 

movimentação das turbinas. Nesse processo, ocorre a 

transformação de energia potencial que é a energia da 

água em energia mecânica que provoca o movimento 

das turbinas. As turbinas em movimento estão 

conectadas a um gerador, que é responsável pela 

transformação da energia mecânica em energia 

elétrica. 

Mostrar a entrevista do cientista explicando 

como funciona uma hidrelétrica e os impactos 

ambientais que ela causa. 

(A explicação do professor de física da UESC para 

concluir a cena da hidrelétrica) 

 

Cena 8: Impactos Ambientais 

Imagem Áudio 

Cenas ainda de Itacaré, mas focando no esgoto 

na Coroinha, depois cenas de poluição em todo 

o decorrer do rio. 

Depois de vermos o que o Rio de Contas nos fornece 

precisamos tomar uma postura em relação a sua 

preservação. Ouve-se tanto sobre poluição, sobre a 

importância da água para a existência dos seres vivos e 

a cada dia que passa tudo só piora. Será que a 

conscientização ainda resolve? Será que nunca 

acordaremos? Será que vai ser preciso ver pessoas 

morrendo para a ficha cair? Ai já vai ser tarde demais, 

não teremos mais como reverter a situação e 

pagaremos com vidas por não termos dado importância 

hoje. Então talvez esteja na hora de acordarmos e 

tomarmos atitudes mais práticas, como proteções em 

bocas de lobo que impedem a passagem de lixos 

maiores ou até mesmo a transferência dessas bocas de 

lobo para lugares mais afastados da cidade. Podemos 

incentivar a utilização de fontes de energia elétrica 

mais limpas para que não necessitemos mudar o curso 

dos rios. Podemos usar a água de forma mais 

consciente pra não desperdiçar. 
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Todos sabem que não existe “a solução” para esse 

problema, mas para salvar o que ainda nos resta 

todo esforço é bem vindo. 

 

Cena 9: Considerações Finais: Impactos Ambientais 

Imagem Áudio 

 Rio desaguando em Itacaré na praia da Coroinha O rio percorre os seus últimos 53km antes de desaguar 

em Itacaré, na praia da Coroinha. Aqui as águas 

apresentam o resultado de toda a viagem desde a 

Chapada Diamantina. Se a água estava quase pura no 

início, ao final expõe suas impurezas decorrentes dos 

estigmas causadas por cada cidade que gentilmente 

oferece suas potencialidades hídricas. 

 

Cena 10: Créditos 

Imagem Áudio 

Nomes de todos os componentes com o que cada 

um fez no documentário. 

Passar uma música de fundo. 

 

 


