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RESUMO 

O presente estudo propõe o uso do documentário como instrumento facilitador do 
ensino, visando à sensibilização e a preservação do patrimônio escolar como 
constituinte do meio ambiente. Nesse sentido, elaborou-se um projeto de 
intervenção a fim de mostrar aos alunos, através de imagens e entrevistas as 
diversas faces da instituição escolar. O projeto teve como objetivo precípuo 
promover experiências de aprendizagem quanto à Educação Ambiental e 
Patrimonial; tendo como público alvo estudantes do Ensino Médio de uma escola 
pública da cidade de Goiânia-GO e foi elaborado durante a disciplina de Estágio 
Curricular Supervisionado I, o que proporcionou aos professores em formação o 
contato com a temática e com novas metodologias para a motivação dos alunos no 
processo de ensino/aprendizagem.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Documentário, Meio Ambiente, Educação Ambiental. 
 

KNOWING TO PRESERVE: THE DOCUMENTARY AS A PROJECT OF SCHOOL 
INTERVENTION  

ABSTRACT 

This study proposes the use of documentary as a facilitator of education, aimed at 
raising awareness and preservation of school as a constituent of the environment. 
Accordingly, we elaborated a project of intervention to show students, through 
images and interviews, the many facets of the educational institution. The project had 
as main objective to promote learning experiences on the Environmental and 
Heritage Education to the students. The intervention project was to target high school 
students in public schools in Goiânia-GO and was prepared during the course of 
Supervised Training Course I, which provided training for teachers in contact with the 
theme, with new methodologies for student motivation in the teaching and learning 
process. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado proporciona um espaço no 
qual o discente tem a oportunidade de articular seus conhecimentos, 
correlacionando teoria e a prática, contribuindo para uma análise da dinâmica 
escolar, podendo contribuir com propostas de melhorias para as instituições públicas 
e privadas. É também o momento em que o acadêmico confronta-se com a escola, e 
com sua futura profissão, ser professor. No cotidiano acadêmico é perceptível que 
os graduandos se envolvem com muita disposição e ânimo quando a universidade 
lhes proporciona a participação em projetos em que consigam colocar 
conhecimentos teóricos em prática, acompanhados de um profissional supervisor. 
 Segundo PIMENTA (1995) em sua obra: “O estágio na formação de 
professores: unidade teoria e prática” são objetivos do estágio curricular 
supervisionado os seguintes tópicos: 

• Oferecer, aos acadêmicos, oportunidades de assumirem-se como sujeitos 
ativos do processo de ensino-aprendizagem; 

• Preparar os acadêmicos para o trabalho, utilizando métodos de observação, 
reflexão e atuação; 

• Constituir-se ambiente propício para a aplicação dos conhecimentos e 
habilidades relacionados à sua área de atuação futura; 

• Disponibilizar os meios necessários à realização das atividades; 
• Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 

surgimento de profissionais empreendedores, capazes de implantar novas 
técnicas de gestão, métodos e processos inovadores; 

• Consolidar o processo de ensino-aprendizagem, através do alerta para as 
deficiências individuais, incentivando a busca do aprimoramento pessoal e 
profissional; 

• Promover a integração entre Universidade - Comunidade. 
 Dessa forma, a adoção de metodologias de acompanhamento dos 

estagiários que promovam a reflexão para a ação, na ação e sobre a ação 
(ZEICHNER, 1993), com ênfase em experiências significativas e personalizadas 
para os graduandos, mostram-se realmente eficazes para o alcance destes objetivos 
preconizados para os estágios. A diagnose e a observação da escola-campo se 
enquadram nesse critério e promovem ao mesmo tempo reflexão e ação por parte 
dos estagiários, no sentido de atender as maiores necessidades notadas na 
instituição de ensino. Segundo NASCIMENTO et. al. (2008),  

 
a diagnose da escola campo faz parte da disciplina Estagio Supervisionado 
I do curso de Ciências Biológicas e da maioria dos cursos de 
licenciatura (...) Sua importância é analisada e debatida por vários 
estudiosos, nos levando a considerar que esta seja a forma mais sensata de 
inserir o acadêmico no meio profissional, onde será futuramente seu local 
de trabalho. 
 

 A escola-campo onde ocorreu o desenvolvimento do projeto de intervenção 
pedagógica foi o Instituto de Educação de Goiás (IEG). Após a diagnose da escola, 
os estagiários perceberam que o ambiente escolar encontrava-se extremamente 
degradado e decidiram em conjunto com o coordenador pedagógico e com duas 
professoras que lecionam Biologia elaborarem um projeto de intervenção 
pedagógica, que se articulasse à realidade que a instituição vivia no momento. 
Nesse sentido, foi proposta a construção de um documentário sobre a estrutura, o 
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funcionamento e os principais fatos históricos da instituição de ensino. Além disso, 
em 22 de agosto de 2009 o IEG completou 80 anos, desde que passou a constituir 
uma Escola Normal. Dessa forma, pretendeu-se, com o vídeo, mostrar aos alunos a 
importância histórica do instituto e a necessidade da conservação do patrimônio 
escolar como constituinte do meio ambiente. 

Documentário é um gênero cinematográfico que se baseia no “compromisso 
com a exploração da realidade” e, por assim ser, atende as requisições propostas 
para a execução do projeto de Estágio Curricular Supervisionado I, que se 
caracteriza essencialmente pela observação do cotidiano escolar e execução do 
projeto de intervenção pedagógica, ambos trazem aos estagiários experiências reais 
de sua futura profissão. Segundo CURSINO (2009), o gênero documentário foi 
teorizado por Dziga Vertov (1896 -1954), autor de várias criações cinematográficas, 
que desenvolveu teoria do Kino-pravda (“cinema-verdade”) defendendo a idéia de 
que a câmera de filmar mostraria melhor o mundo do que o olho humano poderia 
ver. Porém o termo documentário é somente aceito em 1879 pelo dicionário 
francês Littré como adjetivo referente a algo “que tem caráter de documento”. 

Atualmente, há uma série de estudos cujos esforços se dirigem no sentido de 
mostrar que há uma indefinição de fronteiras entre documentário e cinema de ficção 
(SOUZA, et. al. 2008). Tem-se dessa forma, um gênero híbrido, já que o 
documentário pode relatar a realidade sem deixar de trabalhar com emoção e 
imaginação, um dos motivos pelos quais o grupo optou por esse método de 
execução do projeto.  

Outra prerrogativa do documentário é a propriedade de se apresentar em 
forma de vídeo permitindo, dessa forma, trabalhar com os sentidos, fixando a 
atenção dos espectadores por reunir som, imagem e movimento. Segundo MORAN, 

 
televisão e vídeo combinam a dimensão espacial com a sinestésica, ritmos 
rápidos e lentos, narrativas de impacto e de relaxamento (...). A integração 
começa pelo sensorial, o emocional e o intuitivo, para atingir posteriormente 
o racional. Exploram o voyeurismo, e mostram até à exaustão planos, 
ângulos, replay de determinadas cenas, (...) Mostram a exceção, o 
inusitado, o chocante, o horripilante, mas também o terno – um bebê 
desamparado, por exemplo (MORAN, 2005, p. 98).  
 

Dessa forma, o indivíduo que assiste participa do que lhe é transmitido, e 
essa foi a principal meta da intervenção, fazer com que os alunos sintam-se parte 
integrante da instituição e não somente meros coadjuvantes, pois, dessa maneira a 
escola passa a ser vista como propriedade de cada um e o cuidado com o ambiente 
institucional passa a ser maior. Por este motivo o documentário foi escolhido, a fim 
de comprovar e sensibilizar os alunos para que assumam uma postura de “donos” e 
cuidem do que é deles. 
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FIGURA 1. Menu do Documentário, em DVD. “IEG 80 anos: conhecer para 

preservar”. 
 

É importante deixar claro que, através do processo educativo feito de forma 
ativa em uma escola aberta e participativa, as atividades desenvolvidas em relação 
ao meio ambiente permitirão a abstração de valores muito mais duradouros do que 
os que têm conseguido a escola dita tradicional. Sensibilizar não é simplesmente 
transmitir valores “verdes” do educador para o educando, mas sim possibilitar ao 
educando questionar criticamente os valores estabelecidos pela sociedade, em 
busca de uma síntese pessoal que refletirá em novas atitudes (GUIMARÃES, 2001, 
p. 3-32). Aqui é estimulada a formação de sociedades justas e ecologicamente 
equilibradas, que conservem entre si relação de interdependência e diversidade, o 
que pressupõe responsabilidade individual e coletiva em níveis regional e nacional. 

Segundo TOZONI-REIS (2004), em seu livro: “Educação Ambiental: natureza, 
razão e história” pode-se identificar três concepções distintas dos professores 
acerca da EA. A primeira concepção coloca o conhecimento como um instrumento 
de preparação dos indivíduos à sociedade. Essa abordagem é individual, por dar 
ênfase à transmissão de valores e atitudes, a fim de evitar a destruição do ambiente. 
Na segunda concepção ocorre a valorização dos conhecimentos técnicos, ou seja, a 
preparação exclusivamente intelectual dos alunos. A terceira abordagem dá ênfase 
aos aspectos sociais, históricos e culturais do processo educativo. Também valoriza 
o trabalho coletivo e a interdisciplinaridade, sem deixar de lado os conhecimentos 
técnico-científicos. 

Este trabalho se identifica com a última abordagem, por valorizar todo um 
processo histórico e social da instituição em questão, sem deixar de lado aspectos 
culturais e ambientais. 

 
Objetivos 

• Diagnosticar os problemas de preservação e conservação de uma 
escola pública estadual, situada na cidade de Goiânia; 

• Identificar as concepções de Educação Ambiental, Meio Ambiente e 
Patrimônio dos alunos de Ensino Médio da instituição; 
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• Elaborar um documentário sobre a história da escola, abordando 
noções de Educação Ambiental e Patrimônio, como plano de ação que 
se configure numa proposta a ser implementada na escola e 
investigada em consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) 
da mesma. 

• Verificar os efeitos do documentário no comportamento dos alunos. 
 

METODOLOGIA 
a) Público alvo 

O público alvo foi constituído por cerca de 170 estudantes do Ensino Médio, 
das turmas de 1ª, 2ª e 3ª Séries do período matutino, com faixa etária entre 14 e 19 
anos. 

 
b) Fundamentos Teórico-Metodológicos da Pesquisa 
Com o propósito de investigar as possibilidades e os limites de se desenvolver 

um projeto pedagógico voltado para a Educação Ambiental, com ênfase na 
Educação Patrimonial, optou-se por realizar um estudo de caso, em uma abordagem 
qualitativa, sem excluir a análise quantitativa. Quanto a isso, LÜDKE; ANDRÉ (1986, 
p. 18) afirmam que: 

 
no estudo de caso o objeto estudado é tratado como único, uma 
representação singular da realidade que é multidimensional e 
historicamente situada e o estudo qualitativo se desenvolve em uma 
situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível 
e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada (1986, p. 18). 
 

Segundo esses autores, o estudo de caso apresenta características que 
orientam a ação da investigação: 1 – Visa à descoberta, no sentido de que os 
pressupostos teóricos iniciais servirão como estrutura básica inicial para o 
levantamento das informações, às quais podem ser acrescentados novos elementos 
e novas referências teóricas. Essa característica se fundamenta no princípio de que 
o conhecimento é construído no processo da investigação, que se refaz 
constantemente, não sendo algo acabado, pronto. 2 – Tem como foco a 
interpretação do contexto. É necessário considerar o contexto em que o objeto se 
situa. 3 – Apresenta a realidade de forma completa e profunda. 4 – Utiliza várias 
fontes de informações, com o objetivo de estabelecer confrontos e cruzamento de 
dados. 5 – Permite generalizações naturalísticas, a partir da experiência vivida. Ao 
relatar as experiências, com os estudos de caso, o pesquisador deve possibilitar ao 
leitor fazer as suas generalizações naturalísticas, no momento em que o sujeito 
tenta associar dados encontrados no estudo com os resultados de suas experiências 
pessoais. 6 – Busca representar diferentes pontos de vista em uma determinada 
situação social. 7 – Os resultados do estudo de caso podem ser apresentados de 
diversas formas, através de fotografias, slides, desenhos, dramatizações, 
discussões e relatos escritos dos sujeitos investigados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 
18-20).  

Nesse caso, as abordagens quantitativa e qualitativa buscam apreender, com 
a maior proximidade possível, a percepção que os sujeitos da pesquisa tem sobre o 
trabalho desenvolvido na escola. Para isso, o presente estudo utilizou-se de 
questionários a fim de promover um levantamento de dados a cerca do projeto 
realizado; um deles seria respondido pelos estudantes antes da exibição do 
documentário e outro após a exibição do mesmo. Além disso, desenhos, entrevistas 
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e discussões também foram utilizados de modo a obter maiores informações acerca 
dos resultados da execução do projeto. 

 
c) Questionários 

Após a escolha do documentário como metodologia intervencionista decidiu-
se pela realização de um levantamento de dados por meio de questionários. Foram 
elaborados dois modelos, um Pré-documentário e um Pós-documentário. O 
questionário Pré-documentário, foi composto por 18 perguntas, sendo 8 discursivas 
e as 10 restantes objetivas.  Por meio deste, objetivou-se verificar quais os 
conhecimentos prévios dos estudantes acerca de: Educação Ambiental (EA), Meio 
Ambiente (MA) e Patrimônio (P). Além disso, questionou-se sobre as informações 
que os alunos tinham a respeito do histórico da escola, a fim de fazer uma ligação 
com os 80 anos comemorados. Outros pontos levantados foram: a preocupação dos 
estudantes com a preservação da escola, se estes consideram o IEG um patrimônio, 
e se veem a estrutura física da escola como integrante do meio ambiente. Após o 
documentário, um novo questionário foi trabalhado (Pós-documentário) com 
perguntas semelhantes ao primeiro, de modo a verificar as possíveis construções de 
conhecimento realizadas pelos estudantes. 

Quanto à escolha dos tipos de questões utilizou-se a classificação proposta 
na literatura estudada (BOYD & WETFALL, 1964;  MARCONI & LAKATOS, 1996; 
MATTAR, 1996). Segundo esta classificação, as perguntas podem ser: abertas, 
fechadas (dicotômicas), fechadas (tricotômicas) ou de múltipla escolha. Na 
elaboração deste questionário priorizou-se o uso de perguntas abertas e fechadas 
dicotômicas. 

Nas perguntas abertas, as pessoas respondem as questões com suas 
próprias palavras, sendo, dissertativas. Segundo MATTAR (1996), as vantagens 
desse tipo de perguntas são: coleta-se uma maior quantidade de dados, os 
participantes não são influenciados por respostas predeterminadas e são de fácil 
elaboração. Porém, elas têm as seguintes desvantagens: são de difícil tabulação e 
análise e podem surgir dificuldades de entendimento como, por exemplo, letra 
ilegível, erros de ortografia, pontuação, frases ambíguas e etc. (MATTAR, 1996).  

Na questão dicotômica, a pessoa escolhe a reposta num conjunto de duas 
opções, por exemplo, “sim” ou “não”. MATTAR (1996) afirma que as vantagens do 
uso destas questões residem no fato de serem de rápido preenchimento, fácil 
tabulação e análise dos dados, como desvantagem pode ser citada a ocorrência de 
erros sistemáticos, caso o respondente não concorde com as duas opções de 
respostas, ele deve optar por uma das alternativas, mesmo não sendo a sua opinião 
ou simplesmente não responderá a questão.  

 
d) Etapas para Elaboração dos Questionários 
Após um estudo bibliográfico inicial, definidos os objetivos da pesquisa e os 

métodos e técnicas de coleta de dados, foram elaborados os questionários. Durante 
o processo de elaboração, os seguintes cuidados foram tomados: verificar se a 
pergunta realizada é importante para a pesquisa (MARCONI & LAKATOS, 1996), 
analisar se existe necessidade de ter mais de uma pergunta sobre o assunto 
(MATTAR,1996) e verificar se os participantes tem o conhecimento técnico 
necessário para responder a questão (BOYD & WETFALL, 1964; MARCONI & 
LAKATOS, 1996).  
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e) Análise Qualitativa e Quantitativa 
Para análise qualitativa dos dados existe uma variedade de técnicas; 

MAYRING (2002) menciona sete maneiras: a) grounded theory, b) análise 
fenomenológica, c) paráfrase social-hermenêutica, d) análise de conteúdo 
qualitativa, e) hermenêutica objetiva, f) interpretação psicanalítica de textos e g) 
análise tipológica.  

Neste estudo realizamos uma análise de conteúdo, sem excluir a 
quantificação, MAYRING (2002) enfatiza que a função importante da abordagem 
qualitativa é a de permitir uma quantificação com propósito.  

A análise quantitativa foi realizada por meio de porcentagens, e os dados 
estatísticos ordenados em gráficos para tornar mais clara a representação dos 
resultados. A escolha por utilizar tanto análise qualitativa quanto análise quantitativa 
baseia-se na fundamentação teórico-metodológica apresentada na literatura 
consultada. 

Enquanto participante do processo de construção de conhecimento, 
idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, 
mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas que se 
adequam à sua questão de pesquisa. (GÜNTHER, p.207, 2006)  

 
d) Construção do documentário 

O documentário foi construído a partir das respostas dadas ao questionário I, 
dessa forma, verificamos que poucos alunos conheciam verdadeiramente a história 
de sua escola e, além disso, tinham uma concepção limitada de MA, ou seja, não 
consideravam que a escola e espaços físicos em geral fazem parte do MA e sim, 
somente fauna e flora. Dessa maneira, foi possível construir um roteiro com ênfase 
em tópicos menos conhecidos pelos alunos. 

O documentário foi dividido em três etapas, de modo a torná-lo didático e 
auto-explicativo: 

• Conhecer: nesta etapa foram relatados os principais acontecimentos 
históricos da escola. A narração foi acompanhada por fotos antigas do 
acervo escolar e por fotos atuais tiradas pelos próprios estagiários. 
• Filmagens: os estagiários realizaram filmagens do instituto de modo a 
mostrar aos alunos a infraestrutura com pontos positivos e negativos. As 
filmagens comportam: salas de aula, laboratórios e salas de apoio, refeitório 
e área externa do IEG. 
• Preservar: a última etapa esclarece conceitos de MA, EA, e P; e 
termina fazendo uma reflexão sobre a conservação da escola como 
patrimônio e propriedade coletiva. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise dos dados do questionário pré-documentário permitiu-nos observar 

que os estudantes tinham poucas informações sobre o histórico da escola. De 
acordo com as respostas fornecidas, 30,77% dos estudantes não sabiam nada 
sobre o histórico do Instituto, e os outros 69,23% não tinham elementos consistentes 
sobre os eventos que levaram à construção e consolidação da escola. Essa análise 
possibilitou o acréscimo no roteiro do documentário de tópicos acerca dos principais 
acontecimentos dos 80 anos, desde a fundação da escola. É importante que os 
estudantes conheçam a história de sua instituição de ensino, pois o apelo à 
recuperação do passado visa buscar a referência e a identidade da escola, além do 
entendimento de suas atuais características. 
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A construção da história de uma instituição educativa visa, por fim, conferir 
uma identidade cultural e educacional. Uma interpretação do itinerário 
histórico, à luz do seu próprio modelo educacional. A história de uma 
instituição educativa constrói-se a partir de uma investigação coerente e sob 
um grau de complexidade crescente. (MAGALHÃES, 1999, p. 72). 
 

A busca por fatos históricos marcantes, imagens antigas e entrevistas com 
pessoas que faziam parte do cenário escolar no passado, é uma atividade 
trabalhosa. Quanto a isso, FELGUEIRAS afirma que: 
 

Resgatar o passado plurifacetado da escola, produzido por diferentes atores 
sociais, exige um trabalho de elaboração e procura de fontes, não só nos 
arquivos, mas também junto de pessoas, despertando recordações, 
recolhendo materiais pessoais, pedindo auxílio para interpretar outros, 
existentes nas escolas, nas mais diferentes situações, muitas vezes em 
degradação ou em risco de se perderem completamente (2005, p. 88-89). 
 

Porém, apesar de dispendiosa essa atitude pode trazer inúmeros benefícios, 
no sentido de valorizar a instituição e sensibilizar todo corpo institucional para a 
preservação do patrimônio escolar: 
 

ao tomarem contato com os documentos, mobiliários, memórias e demais 
fontes que a escola abriga e que contam a sua história, acreditamos que 
professores, alunos, gestores e pessoal de apoio, terão condições de 
trabalhar para a preservação dos documentos, mobiliários, arquitetura e 
demais aspectos que compõem a cultura escolar e contam a história da 
instituição onde trabalham e/ou estudam e que é a sua própria história. 
(ALMEIDA & LIMA, 2006, p. 122) 
 

Uma das questões pertinentes aos objetivos do projeto foi: “Para você o que é 
Patrimônio?”. Cerca de 60% dos estudantes não sabiam ou não responderam a 
questão, os outros 40% deram respostas curtas e abrangentes, demonstrando 
superficialidade, em expressões como: “lugar antigo”, “lugar importante”. A esse 
respeito, COELHO (1992, p. 61) cita que um dos fatores de ameaça concreta ao 
patrimônio cultural é a falta de “(in)formação” dos sujeitos, que não reconhecem o 
valor dos bens culturais e desconhecem a própria história local. 

Dessa forma, o conceito de patrimônio também foi inserido no documentário, 
associado à temática da EP. Se os alunos identificam o ambiente escolar como 
patrimônio e apreendem o real significado dessa condição, a conservação da 
instituição passa a ser um processo consciente e voluntário. Segundo HORTA et. al., 
a Educação Patrimonial 

 
busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, 
apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um 
melhor usufruto desses bens, e propiciando a geração e a produção de 
novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural (1999, p. 
06). 

 
Em concordância com essa definição, SILVEIRA, em sua dissertação de 

mestrado (2009, p. 93) ressalta que a EP é fundamental no processo de 
preservação sustentável dos bens culturais, e tem potencial como um instrumento 
de cidadania e preservação da história e da memória social de uma comunidade. 
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Quanto à concepção de EA dos estudantes exposta no questionário pré-
documentário, foi visto que poucos tinham uma noção coerente acerca dos reais 
objetivos da EA.  

 

 
 

Atualmente, observa-se que o conceito de EA parece ainda não ter sido bem 
assimilado na escola, comumente reduzido ao conservacionismo ou à reciclagem de 
materiais, onde predomina o pensamento unidirecional, o que não é de todo 
negativo, mas está longe do ideal. Nesse sentido, deve-se desmistificar aquela velha 
definição, que a restringe a abordagens voltadas para a preservação da natureza, e 
aquela velha prática, de ações positivas somente numa semana cultural, sem 
perspectiva de continuidade. A EA se desdobra em diversas outras situações que 
devem ser promovidas e fomentadas a fim de desenvolver nos estudantes e em toda 
a comunidade escolar o real sentido que este termo carrega consigo. 

A política de EA tem em vista a condução do processo de transformação para 
uma sociedade sustentável, o que exige o comprometimento do Estado e da 
sociedade, diferentemente do que tem ocorrido. Sendo assim, concepções 
científicas acerca desta temática foram indicadas no documentário, no sentido de 
promover um efetivo aprendizado e entendimento, com o objetivo de gerar 
mudanças de atitudes. Uma das explicações utilizadas no documentário foi a de 
FALCADE (2007, p. 1); esta diz que o MA modifica-se com a intervenção do homem 
e que a EA precisa ser entendida como uma possibilidade de garantir a manutenção 
e a preservação na relação ser humano/ambiente. 

Segundo ALVES & COLESANTI (2007, p. 2) a EA é uma das ferramentas de 
orientação para a tomada de consciência dos indivíduos frente aos problemas 
ambientais; sendo assim, sua prática faz-se importante para solucionar ou mitigar os 
problemas de degradação das escolas, como o acúmulo de lixo, as pichações, entre 
outros. Deve-se a isto a necessidade de trabalharmos este conteúdo no ambiente 
escolar. 

Quanto à visão dos alunos sobre MA, em sua maioria acreditam que o termo 
trata somente de fauna e flora, não envolvendo estruturas físicas ou geográficas. 
Afinal, o que nos é ambiente? O que definitivamente é o MA, tão abordado na 
escola, nos meios de comunicação e nas conversas cotidianas? 

Com base no art. 3º, I, da Lei 6.938, de 31.8.81; MA “é o conjunto de 
condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. MA é tudo 
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aquilo que nos envolve, quando assumimos nossos papéis sociais. Dessa forma, 
quando somos filhos ou pais, o lar é nosso ambiente; quando aluno ou professor, a 
escola é nosso meio; quando empregado ou patrão, é a empresa que nos envolve; 
quando em um parque, é a cidade que nos abraça; e quando em um camping, ou na 
mata, é a natureza o ambiente. Ora, e naqueles momentos em que nos encontramos 
com nós mesmos, ou naquelas situações nas quais sentimos, pensamos e agimos, 
é o nosso corpo e a nossa mente o MA primordial.  

Sendo assim, por meio do esclarecimento destas concepções é possível 
considerar o MA em sua amplitude, e pensar a conservação do mesmo em todos os 
sentidos abordados. GARRIDO & COSTA (1996) no “Dicionário Breve de Geografia” 
demonstram essa amplitude do conceito de MA e afirmam que existem os seguintes 
tipos: 

• Ambiente comportamental ou percebido: parte do ambiente que influencia 
o comportamento e a tomada de decisões do indivíduo. 
• Ambiente construído: parte do ambiente resultante da ação do Homem; 
por ex.: áreas urbanas, patrimônio arquitetônico. 
• Ambiente natural: parte do ambiente construído por componentes naturais, 
físicos, químicos e biológicos, tais como flora, fauna, atmosfera, rios, 
animais selvagens e os seus habitats, etc. (p. 17-18). 
 

Atualmente ouve-se muito sobre a conservação do MA, porém muitas vezes 
devido à não compreensão de sua real definição, a maior parte das pessoas 
continua a considerar como objeto de preservação somente ambientes naturais. Na 
verdade construções, espaços geográficos e patrimônios fazem parte do MA e 
devem ser preservados como seus integrantes. 

Assim, os resultados observados após a exposição do documentário foram 
positivos e demonstraram real aprendizado, por parte dos estudantes, dos termos 
trabalhados (EA, MA e P). Os dados foram recolhidos por meio de um segundo 
questionário que continha algumas perguntas semelhantes ao primeiro, já que nosso 
objetivo era verificar o aprendizado de determinados conceitos não apreendidos 
antes do documentário, e outras perguntas tais como: “Qual mensagem o 
documentário lhe passou?” “Você considera interessante e válido o uso de 
metodologias diferenciadas no ensino?”. 

Percebeu-se pelas análises das respostas fornecidas pelos alunos, que houve 
um aumento significativo no conhecimento sobre a história da escola. Isso se verifica 
não só pelas informações descritas, como pela ausência de estudantes que não 
escreveram nada, ou seja, todos os estudantes responderam apontando detalhes 
como a origem e importância do IEG no contexto histórico do Estado de Goiás. 

Quanto à concepção de EA, no segundo questionário nenhum dos alunos 
disse não saber do que se trata e houve um reforço da idéia de preservação do MA 
por meio de atitudes positivas e planos constantes, não somente atividades pontuais 
como feiras ou semanas “ambientais”. Após a exibição do documentário, cerca de 
98% dos estudantes deram respostas satisfatórias à pergunta: “O que é Educação 
Ambiental?”; fato que demonstrou aprendizado por parte dos mesmos sobre a 
temática trabalhada. 

Após a exibição do documentário, 77% dos estudantes responderam 
satisfatoriamente a pergunta: “Para você, o que é Meio Ambiente?”, pontuando 
exemplos e discorrendo sobre seus diversos componentes, tanto físicos quanto 
naturais, enquanto na avaliação anterior somente 34% haviam respondido de 
maneira adequada. 
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Em relação à definição de Patrimônio (P), antes do documentário 59,70% 
nem sequer sabiam o que era um patrimônio, porém após a exibição do vídeo 86% 
responderam corretamente e 98% dos alunos consideraram a própria escola como 
um patrimônio. 

Sobre P e EP, HORTA, GRUNBERG & MONTEIRO pontuam que: 
 

O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do 
seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação 
sustentável desses bens culturais, assim como no fortalecimento dos 
sentimentos de identidade e cidadania. A Educação Patrimonial é um 
instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a 
leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo 
sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este 
processo leva ao reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e à 
valorização da cultura brasileira compreendida como múltipla e plural. 
(1999, p. 6). 

 
No documentário, patrimônios culturais e históricos foram associados a 

patrimônios naturais, de modo que os alunos internalizaram um conceito amplo, por 
meio de imagens de reservas ambientais, parques e construções históricas da 
cidade de Goiânia, do Estado de Goiás, do Brasil e, por fim, de patrimônios 
internacionais. Segundo ZANIRATO & RIBEIRO (2006, p.11), relacionar patrimônio 
cultural e patrimônio natural é resultado do amadurecimento do conceito de 
patrimônio, e esta foi a definição pretendida e explanada no vídeo exibido. 

Por fim, a comparação entre os conhecimentos adquiridos com base nas 
respostas dos questionários pré e pós-documentário são significativas e 
demonstram aprendizado por parte dos alunos. Este fato demonstra que novos 
recursos, como os vídeos, podem facilitar a visualização de conceitos complexos, 
por meio da interatividade e da motivação dos estudantes. Além disso, segundo 
ROSA (2000, p.7) a quebra de ritmo provocada pela apresentação de um 
audiovisual é saudável, pois altera a rotina da sala de aula. O interesse do aluno é 
maior quando atividades incomuns são aplicadas, trazendo novo ânimo para a 
análise da teoria ministrada pelo professor. 

Os vídeos podem também esclarecer conceitos que muitas vezes não são 
compreendidos somente com leitura e exposição do conteúdo. Dessa forma, a 
dinâmica do vídeo proporciona um novo olhar sobre a teoria ministrada. 

 
“A experiência com os alunos tem mostrado que os esquemas dos livros 
didáticos, muitas vezes, não são uma fonte suficiente para esclarecer essas 
relações conceituais. Mais ainda, é difícil para o professor identificar 
possíveis erros conceituais de seus alunos a partir da avaliação de textos 
ou esquemas onde o aluno repete o que leu nos livros ou ouviu do 
professor. O aluno pode repetir corretamente, mas ter incorporado os 
conceitos de forma errada” (SOARES, 2005, p.2). 

 
Além disso, dentro do contexto abordado, o vídeo se insere como ferramenta 

motivadora e não como instrumento que refaz uma aula teórica na televisão. 
Segundo MORAN, os vídeos educativos podem ser usados de várias formas; o autor 
cita a proposta utilizada neste projeto em sua obra “O Vídeo na Sala de Aula” e 
ressalta sua importância no ambiente escolar; 

 
Vídeo como Sensibilização 
É, do meu ponto de vista, o uso mais importante na escola. Um bom vídeo é 
interessantíssimo para introduzir um novo assunto, para despertar a 
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curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilitará o desejo de 
pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria 
(1995, p.27-35). 
 

A mudança de comportamento dos estudantes foi ressaltada por 
coordenadores e professores da instituição, como “positiva”, o que nos leva a crer 
que o vídeo cumpriu os objetivos almejados. 

O último ponto abordado no questionário pós-documentário perguntava qual 
mensagem o vídeo havia lhes passado. A este questionamento todos os estudantes 
responderam satisfatoriamente, demonstrando ter compreendido o real valor da 
escola para sua vida e para a sociedade, como patrimônio constituinte do MA. 

O uso do documentário também foi ressaltado pelos estudantes como “um 
meio interessante de se aprender”, cabe, portanto, aos educadores rever suas 
práticas e proporcionar aos educandos momentos significativos, que, somados aos 
conceitos prévios, resultarão em conhecimentos científicos. Este é o papel do 
professor, fornecer experiências e encorajar a reflexão, auxiliando na construção de 
um quadro geral e coerente do mundo, atuando como mediador entre o 
conhecimento científico e os aprendizes e ajudando-os a conferir sentido pessoal à 
maneira como as definições científicas são geradas e validadas (DRIVER et. al., 
1999, p. 33-35). 

Consideramos que esta prática foi de grande relevância e muito contribuiu 
para o aprendizado dos estudantes, dos professores e dos graduandos, levando-os 
a refletir profundamente, pois, como futuros educadores, tem o compromisso de 
propiciar caminhos para oportunizar aos estudantes apreensão de conhecimento por 
meio de metodologias diferenciadas. 

Por fim, pode-se considerar que o documentário atingiu os objetivos 
almejados com eficácia e promoveu maior entendimento dos conhecimentos 
abordados por parte dos alunos. Além de os fazer analisar a própria instituição no 
contexto patrimonial permitindo, dessa forma, uma possível mudança de atitudes 
frente à conservação do ambiente escolar.  
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