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A abordagem tradicional do ensino parte do pressu-
posto de que a inteligência é a capacidade inerente 
ao ser humano de armazenar os mais diferentes 
tipos de informações. Logo, na escola tradicional, o 
aluno torna-se um depósito de informações trans-
mitidas pelo professor, que assume um papel cen-
tral no ensino e aprendizagem. É o professor quem 
transmite, orienta, comunica, mostra, avalia e 
quem dá a última palavra. Sob esse ponto de vista, 
temos a concepção que Freire (1983) denominou 
de bancária, em que o professor apenas deposita o 
seu conhecimento no aluno, que vai acumulando-o, 
como um receptor passivo que assimila e repete, 
não os considerando como seres individualizados 
e com diferentes inteligências.

Essa questão despertou o interesse de muitos estu-
diosos, que investigam o fato de os seres humanos 
terem mais do que uma inteligência e qual a ideia 
do que se tem sobre isto, mas a educação tradicional 
continua sendo a predominante, com a utilização 
de exames, resultando em um único número, ao 
invés de avaliações, caracterizando um processo 
classificatório, seletivo e pontual (LUCKESI, 2006) 
que não poderia retratar uma questão tão complexa 
quanto a inteligência humana, ou as inteligências.

Gardner, citado por Gama (1998, n.p.), é um desses 
estudiosos que, diante da insatisfação com a ideia 
de QI (quoeficiente de inteligência) e com visões 
unitárias de inteligência que focalizam, sobretudo, 
as habilidades importantes para o sucesso escolar, 
redefine e identifica sete inteligências: linguística, 
lógico-matemática, espacial, musical, cinestésica, 
interpessoal e intrapessoal, propondo que nem 
todas as pessoas têm os mesmos interesses e ha-
bilidades, ou aprendem de uma mesma maneira, 
logo, uma das funções da escola seria avaliar e 
tentar compreender essas capacidades e inter-
esses dos alunos, além de desenvolver projetos 

com diferentes tipos de abordagem e estilos de 
aprendizagem. Segundo este autor, "[...] os seres 
humanos dispõem de graus variados de cada uma 
das inteligências e maneiras diferentes com que 
elas se combinam e organizam e se utilizam dessas 
capacidades intelectuais para resolver problemas 
e criar produtos."

Corroborando com esse pensamento, Garcia (s.d) 
diz que seres humanos possuem diferentes ha-
bilidades, que devem fazer parte dos objetivos de 
ensino dos professores, como comparar, analisar, 
classificar, descrever, opinar, discutir, enfim, 
diversos conhecimentos que, mobilizados para 
resolver determinada situação, caracterizariam 
competências. Dessa forma, os professores deve-
riam se mobilizar além dos conteúdos teóricos e 
aulas de caráter expositivo, para desenvolver e 
treinar essas diferentes habilidades, que acabam 
ficando falhas, mesmo após anos na escola.

A produção de vídeos pelos alunos pode se con-
stituir uma importante ferramenta de trabalho 
para as diversas disciplinas no currículo escolar, 
possibilitando explorar habilidades e competências 
durante todo o processo de uma maneira dinâmica 
e diferente da usual, uma vez que apresenta el-
ementos diversificados.

Ao propor dez novas competências para ensinar, 
Perrenoud (2000) cita como competência a ser 
trabalhada, a utilização de novas tecnologias, 
especificando, entre outros, o uso de ferramentas 
multimídia no ensino e demonstrando a importân-
cia que estas assumem como instrumento de en-
sino. Logo, a produção de um vídeo pelos alunos 
da Escola torna-se reconhecidamente um recurso 
dinamizador de atividades didático-pedagógicas. 
Além disso, a popularização da internet e o custo 
reduzido de filmadoras e máquinas digitais possi-
bilitam a produção e distribuição desses recursos 
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audiovisuais em escala mundial, facilitando o 
acesso a esse tipo de ferramenta (VICENTINI e 
DOMINGUES, 2008).

Apoiadas por estes pressupostos educativos surgiu 
a ideia de desenvolver uma atividade que en-
volvesse a produção de um vídeo, por parte dos alu-
nos, sobre a temática “Sustentabilidade”.  Sendo 
assim, o objetivo da atividade, também era diferen-
ciar-se na maneira de conduzí-la fazendo com que 
os alunos buscassem informações, entrassem em 
contato com os possíveis entrevistados, gravassem 
os vídeos, editassem, analisassem e expusessem 
o que tinham encontrado, visando uma formação 
global destes, e que não fosse apenas de caráter 
informativo. Uma atividade em que o aluno deixa 
o mero espaço de destinatário do conhecimento 
emanado pelo mestre, para tornar-se construtor do 
seu próprio conhecimento com a orientação do mes-
tre. Além disso, objetivou-se também aproximar os 
alunos da cultura universitária, proporcionando 
contato com profissionais da Universidade Federal 
de São Carlos e com a própria Universidade, com 
a realização de encontros nas dependências da 
mesma. Por fim, que os alunos aprofundassem sua 
visão sobre sustentabilidade, através de discussões 
sobre o tema, leitura de artigos e visualização de 
vídeos e treinassem a competência de entrevistar 
pessoas, o que a princípio parece fácil, mas que 
com o decorrer do projeto percebeu-se não ser algo 
tão fácil assim.

Nesse contexto, a concepção bancária de Freire 
(1983) foi deixada de lado, por uma estratégia que 
estimula a reflexão e a superação do intelectual-
ismo alienante e do autoritarismo do educador 
bancário. Aqui, nesta proposição o professor não 
era o detentor do saber, mas sim um elemento 
que ajudaria na construção deste, por parte do 
aluno, adotando a educação como prática de liber-
dade, em oposição a uma educação como prática 
de dominação, em um processo emancipatório. A 
prática da produção de materiais audiovisuais pode 
contribuir para estimular os alunos a uma difusão 
das atitudes e valores associados a uma postura 
mais crítica e questionadora do meio que as cerca.

Assim, a atividade da produção de um vídeo surgiu 
como uma proposta que seria desenvolvida para a 
feira de ciências, cujo tema central era “sustenta-
bilidade”, e realizada pela comunidade (professores 
e alunos) de uma escola estadual de São Carlos. 
Esta atividade, ainda em desenvolvimento, conta 
com a participação das bolsistas do PIBID-Bio, do 
professor da turma, uma pós-doutoranda estudiosa 
do tema sustentabilidade, além de profissionais da 
área de imagem e som, formando uma equipe de 
apoio de aproximadamente dez alunos do ensino 

médio. Essa equipe foi constituída para dar suporte 
aos alunos com profissionais específicos das áreas 
de trabalho do projeto, dando um caráter mais 
multidisciplinar.

Num primeiro momento, procurou-se discutir o 
tema sustentabilidade de maneira que todos pu-
dessem pensar e aprender um pouco sobre o tema, 
hoje em dia tão banalizado, mas pouco conhecido 
de fato. Foi apresentada para os alunos trechos da 
“Carta de Terra”, uma declaração de princípios que 
visa uma sociedade mais ética, igualitária e justa, 
produzida pela “Comissão da Carta da Terra”, for-
mada pela própria sociedade civil e que atualmente 
possui status de lei branca (BRASIL, 2012). Em 
seguida o vídeo “A garota que calou o mundo por 
seis minutos”, vídeo com Severn Cullis-Suzuki, na 
época com doze anos, ativista da ECO (Environ-
mental Children’s Organization) e que discursou 
durante a Rio-92, emocionando o mundo com sua 
fala simples, porém cheia sensibilidades sobre os 
problemas socioambientais.

Depois de concluídas as reuniões, cujo foco princi-
pal foram as discussões a respeito da sustentabili-
dade na mídia, sociedade em geral e no nosso dia-
a-dia, dois encontros aconteceram na Universidade 
Federal de São Carlos, visando o contato dos alunos 
com profissionais e estudantes da área de Imagem 
e Som. Foi acompanhado o processo de gravação 
de um vídeo em estúdio e em outro encontro, os 
alunos puderam tirar suas dúvidas sobre métodos 
de edição, roteiro e dicas de gravação.

Durante essas reuniões, ficou resolvido que o obje-
tivo do documentário seria trazer a tona algumas 
práticas sustentáveis em São Carlos, adequando 
as questões de pesquisa a cada um dos entrevis-
tados. Dessa forma, procurou-se diversificar o 
público entrevistado, com pessoas representativas 
em diferentes setores, que poderiam falar o quê 
suas instituições efetivamente fazem no campo 
da sustentabilidade. Foram escolhidos represent-
antes do comércio, de empresas, da mídia local, 
da coordenadoria de meio ambiente da cidade, da 
universidade, além da própria escola dos alunos.

Traçados as metas e os objetivos visados com a 
produção do documentário iniciou-se o contato com 
os pré-selecionados para as entrevistas, para pos-
terior gravação. Algumas gravações já foram feitas 
e outras estão agendadas, porém nessa etapa, con-
seguir uma resposta afirmativa por parte de alguns 
desses candidatos pré-selecionados mostrou-se 
uma tarefa mais difícil do que o imaginado.

A gravação irá continuar, e com isso esperamos 
conseguir ter o vídeo completo até a Feira de 
Ciências, mostrando-o a toda comunidade, escolar 
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e visitante, as concepções sobre sustentabilidade 
vistas por diferentes pessoas, além de um pouco 
do que está sendo feito em termos de práticas 
sustentáveis na cidade de São Carlos. 
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