
Para o desenvolvimento desta pesquisa e o seu

sucesso, o método escolhido para ir atrás do

objetivo principal foi o de entrevista não-

estruturada em pautas. Este método foi essencial

para conhecer a mente dos alunos e poder

compreender seus raciocínios e opiniões frente

ao tema. É importante entendê-los para que

sejam elaboradas as melhores soluções.

Como o objetivo é transformar esta pesquisa em

um curta-metragem audiovisual, as entrevistas

são as protagonistas do filme e toda a base de

seu desenvolvimento, tanto acadêmico quanto

narrativo.
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Como a maioria dos alunos vêm de colégios

onde o sistema educacional era característico

tradicional, há uma construção inconsciente

neles que não os permitem encarar aulas mais

alternativas como “aulas de verdade”. A ESPM

faz uso desse tipo de sistema construtivista, pois

se embasa na construção do conhecimento por

meio das metodologias ativas. Em função dessas

duas questões, o objetivo principal desta

pesquisa é entender o pensamento dos alunos e,

assim, desenvolver maneiras de mostrar para

eles a importância da proposta de ensino

diferenciada da ESPM e lhes fazer compreender

que, o ensino mais lúdico pode ser tão e até mais

eficiente que um tradicional.

Os resultados ainda estão em andamento. A

previsão de conclusão é novembro de 2018 sob

a forma de um documentário audiovisual.

Até então foram feitas entrevistas com os alunos

do primeiro período de Cinema e Audiovisual

2018.01 e, a partir disso, a escritura de um

roteiro.

A fundamentação teórica está resumida no

estudo das metodologias ativas, já que estas são

o material essencial para a construção das

conclusões da pesquisa. Além disso, está sendo

feita uma garimpagem de diversos livros e filmes

sobre estética documental audiovisual, para que

seja modelada uma que transmita da melhor

maneira possível o conteúdo e a proposta pelo

curta-metragem.
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