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RESUMO: O presente trabalho apresenta uma análise de cenas do filme Home-Aranha. Como

fonte de motivação para a pesquisa de Física. O trabalho foi desenvolvido pela aluna do segundo

ano do Ensino Médio do Colégio Cri’Arte da rede particular de ensino, localizado no Bairro Ponto

Novo em Aracaju - SE. Tomando como base cenas do primeiro filme do Homem-Aranha e um

roteiro do livro “Física em Contextos”, vol. 2 de Maurício Pietrocola. Foi percebido uma grande

dedicação da aluna nesta pesquisa e sua evolução nesse processo. A cena tem veracidade, e pode

ser explicada fisicamente. Este trabalho aumentou a motivação da aluna em fazer Física e serviu

para que a professora utilizasse cenas de filmes paras as turmas como material complementar das

suas aulas. Palavras-Chave: Ensino de Física, Analise das cenas, Aprendizagem de Física.

ABSTRACT: This paper presents an analysis of scenes from the movie Spider-Home. As a source

of motivation for research in physics. The work was developed by sophomore high school of the

College of Cri'Arte private school, located in New Point Subdivision in Aracaju - SE. Taking as

scenes from the first movie of Spider-Man and a screenplay of the book "Physics in Context", vol

basis. 2 Maurice Pietrocola. A dedication of the student was seen in this study and its evolution in

this process. The scene has veracity, and can be explained physically. This work has increased the

motivation of the student in Physics, and served to make the teacher utilizes scenes from movies

paras classes as supplementary material from their classes. Keywords: Teaching Physics, Analysis

of the scenes, learning physics.

INTRODUÇÃO Muitas disciplinas trabalham com filmes para o desenvolvimento de conteúdos

como História, geografia, literatura entre outros. Mas como utilizar filmes para ensinar Física. Uma

disciplina temida por muitos alunos e que muitos professores a explicam apenas com uso de
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formulas e muitos cálculos matemáticos. Segundo Duarte (2002), os filmes constituem uma fonte

riquíssima de conhecimento. Os filmes de ficção científica utilizam fatores reais ou não da Ciência

para impactar a sociedade. Muitas são as críticas de especialistas ao assistirem determinadas

cenas. Algumas contrariam a lei da gravidade, o atrito, a conservação da energia entre outras

tantas leis. Mas estas cenas quando analisadas, nos apresentam um rico material de estudo e

pesquisa. Este material pode ser classificado como do tipo interdisciplinar, pois pode ser analisada

por visões diferentes a mesma cena. Napolitano afirma que,

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a cultura

ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no qual a estética,

o lazer, a ideologia e os valores mais amplos são sintetizados numa mesma obra de

arte. Assim, dos mais comerciais e descompromissados aos mais sofisticados e

“difíceis”, os filmes têm sempre alguma possibilidade para o trabalho escolar

(Napolitano, 2005, p. 11-12).

Como é citado por Napolitano, não deve ser apenas exibido o filme, mas questionar

os alunos antes, durante e após o filme. Para que eles assistam com um olhar

diferente e assim consigam fazer análise das cenas assistidas. Pois as cenas mais

impossíveis aos nossos olhos podem ser sim validas para eventos físicos. Este

trabalho tem como objetivo, analisar fisicamente uma cena do filme do

Homem-Aranha desvendando sua veracidade, onde foi utilizado o roteiro

encontrado no livro “Física em Contextos”, vol. 2 de Maurício Pietrocola. Como

também estimular o gosto pela pesquisa da aluna do segundo ano do Ensino Médio

de uma escola da rede particular de ensino, o Centro Educacional Cri´ Arte.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA Um dos principais objetivos do professor é um

ensino que conduza o aprendizado do aluno, e para que essa aprendizagem seja

duradora deve ser significativa. Para atingir este proposto não basta ao professor

dar uma boa aula, trabalhar bem os conteúdos, ele deve ter bem claro as

concepções de práticas pedagógicas atrativas para a dinamização das aulas e o

aprendizado dos conteúdos, com metodologias diversificadas. Para Ausubel (1980)

A aprendizagem significativa dá-se quando há interação de uma informação a um

aspecto relevante da estrutura cognitiva do aluno. O conteúdo é apreendido de

forma significativa quando relacionada a outras ideias práticas. O professor deve

considerar os conhecimentos não científicos (empíricos) trazidos pelos alunos, e

ajudá-los a partir desse ponto a transformar esses conhecimentos em conceitos

científicos utilizando recursos tecnológicos como forma de atrativo e dinamização

do ensino aprendizado. Criando uma ponte entre sala de aula – teorias Físicas –
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Tecnologia - realidade vivenciada pelos alunos. Pois, a aprendizagem significativa

dá-se quando há interação de uma informação a um aspecto relevante da estrutura

cognitiva do aluno. O conteúdo é apreendido de forma significativa quando

relacionada a outras ideias e conceitos e ficando claro na mente do aluno de modo

a funcionar como âncora. Por isso a importância da interação prática e teoria no

ensino de física, facilitando a assimilação dos conteúdos e melhorando o

aprendizado. Freire (1996) sempre defendeu em seus descerramentos pela

formação de um professor que sempre buscasse a ética universal do ser humano. O

professor deve ter sempre em mente o respeito ao conhecimento que o aluno traz

para a escola, visto ser ele uma pessoa social e histórica. A prática pedagógica do

docente foi um dos trabalhos desenvolvido pelo autor, pensando na relação da

autonomia do ser e saber do estudante. A ética é inseparável da prática educativa.

Defende que “Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao

aprender” Freire (1996, p. 58), isto é, o docente tem que dar autonomia ao aluno

para aprender e ele deve também aprender ao ensinar. A educação na cibecultura

deve apoiar-se nas mudanças da relação com os saberes. Essas mudanças em

relação aos saberes ocorrem, primeiramente, com a velocidade do surgimento e da

renovação dos saberes. A maioria das competências aprendidas no início da vida

por um individua acaba se tornando ultrapassada do meio para o fim da carreira

profissional. METODOLOGIA O trabalho foi desenvolvido pela aluna do segundo

ano com ajuda e orientação da professora da Física do Ensino Médio do Colégio Cri’

Arte da rede particular de ensino, localizado no Bairro Ponto Novo em Aracaju - SE.

Em primeiro momento começou pelo interesse da aluna pelo curso de Física e sua

vontade em ingressar no campo da pesquisa. Em uma conversa informal com a

aluna demonstrou curiosidade e interesse pelo campo da pesquisa da Física. Diante

dessa conversa surgia a ideia de desenvolver uma pesquisa. Muitos temas foram

citados e em um encontro a professora apresentou o livro “Física em Contextos”,

vol. 2 de Maurício Pietrocola. Neste livro apresenta no final de cada capitulo

atividades experimentais, sugestões de filmes e também atividades investigativas.

A aluna passou uma semana com o livro, no encontro posterior a aluna mostrou

interesse na atividade da página 117 do capitulo 4-Energias e suas outras faces.

Onde apresentava um problema sobre uma historinha em quadrinhos do

Homem-Aranha. A pesquisa então foi adaptada para uma cena do primeiro filme do

Homem-Aranha, a cena escolhida foi semelhante ao citado no livro. Foi assistida a

cena pausadamente repetidas vezes e analisada sua veracidade em relação aos

conceitos Físicos de energia, pêndulo e força. Seguimos o mesmo roteiro de
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questões do livro, apenas adaptamos para a cena do filme. RESULTADOS E

DISCUSSÃO No livro de “Física em Contextos”, vol. 2 de Maurício Pietrocola.

Apresenta imagens do Homem-Aranha em que se encontra no topo de um prédio e

mostra o Duende Verde fugindo em outro prédio mais alto do que o de origem do

nosso herói. Entre os prédios existe um terceiro prédio que no seu topo está um

mastro, este foi usado pelo Homem-Aranha para lançar sua teia. Na cena do filme

a qual analisamos, o Duende Verde utiliza uma “prancha voadora” e ele se encontra

na frente do prédio bem próximo ao solo. O nosso herói por sua vez se encontra no

topo do mesmo prédio onde ele lança a teia no mastro no topo do prédio. Nessa

situação eles se chocam na frente do prédio, onde o Duende Verde cai da sua

“prancha voadora”. Analisamos a veracidade deste evento, considerando que

Duendes existam de verdade e que este em especial possuía uma “prancha

motorizada” e de possível deslocamento. Para a análise contamos quantos andares

tinham o prédio e estipulamos a sua altura para calcularmos tempo de encontro,

energia potencial e cinética. Foi considerado também que o Duende Verde estava

parado em sua “prancha voadora”. Homem-Aranha Parte 1-

Situação-problema 1 CENA ANALISADA: O Homem-Aranha está em uma

perseguição ao vilão Duende Verde, que acaba de cometer um crime. Para isso, ele

lança sua teia no mastro da bandeira para atingir a prancha voadora utilizada pelo

Duende verde.

1. Quais as condições para que ele, ao lançar sua teia ao mastro, consiga balançar até

a prancha do Duende Verde?

(Obs.: você pode variar a posição do Homem-Aranha sobre o prédio.)

- Dentre as variáveis que podem ser considerados durante a resolução do problema, temos o

comprimento da teia e a distância entre o prédio e a “prancha voadora” onde se encontra o

Duende. Se o prédio estiver muito distante da prancha voadora no ponto da cinética (ponto mais

abaixo), o Homem-Aranha pode até mesmo chocar-se com o chão, por causa do comprimento da

sua teia. Mas independente dos discursões provenientes dessas variáveis, o importante foi que a

aluna percebeu que, é possível a chegada do Homem-Aranha ao Duende verde. Analisando a cena,

foi notável a conservação da energia na cena, onde a energia potencial elástica é transformada em

energia cinética.

1. Utilizando uma teia elástica sua resposta continuaria válida?

Por quê?

Se a teia for elástica, a cena é possível de acontecer. Entretanto, é preciso que a teia esteja
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tensionada no início do movimento e que a distância entre o prédio e a prancha voadora seja

proporcional. Dessa maneira, a energia elástica poderia compensar a diferença entre a energia

potencial inicial e a final. Caso contrário, continua não sendo possível alcançar a prancha voadora.

1. Se em alguns andares do prédio houvesse alguns bastões os quais poderiam ser

utilizados como local de prender a teia do Homem-Aranha, isso ajudaria na

estratégia de captura?

- Sim, pois nosso herói poderia mudar a sua velocidade inicial devido aos impulsos sofridos

com cada bastão. Mas isso vai depender da quantidade existente de bastões, pois em excesso

poderia prejudicar nosso herói provocando um choque que isso dificultaria seu movimento.

CONCLUSÃO Os primeiros passos dessa pesquisa proporcionaram que a aluna do

ensino médio entrasse em um ambiente científico, interativo e propicio para uma

aprendizagem de forma simples e objetiva, contribuindo para o desenvolvimento

intelectual da mesma. É importante ressaltar que a pesquisa ainda está em

desenvolvimento e cada analise são estudados conceitos Físicos relacionados. Com isso

a aluna aumenta seu conhecimento na disciplina Física e o seu gosto pela ciência. A

cena tem veracidade, e pode ser explicada fisicamente. Este trabalho aumentou a

motivação da aluna em fazer Física e serviu para que a professora utilizasse cenas de

filmes paras as turmas como material complementar das suas aulas. PRÓXIMOS

PASSOS... Esta pesquisa está em desenvolvimento, o próximo passo será selecionar

alguma cena do filme do Homem-Aranha, a qual possa ser relacionada com a citada no

livro e fazer sua análise Física de acordo com conceitos de Energia, peso, aceleração

entre outros conteúdos. Além disso, iremos fazer analises interdisciplinar das cenas,

analisando o filme com outros olhares além da Física. Parte 2- Situação-problema 2:

O resgate de Gwendolyne Stacy Um dos momentos mais famosos do filme

Homem-Aranha envolve a queda do amor da sua vida. Mary Jane cai após o ataque do

Duende Verde do alto de um prédio. Na tentativa de salvá-la, nosso herói se joga do

mesmo prédio em direção a sua amada.

• Com base nos seus conhecimentos físicos, explore quantativamente os movimentos

utilizados na cena de resgate.

• Que alterações podem ser feitas para que o Homem-Aranha salve sua amada?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARAÚJO, J. C. S. Para uma Análise das Representações sobre

as Técnicas de Ensino. In: VEIGA,I. A. P. Técnicas de Ensino: Por Que Não?

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/ensino_de_fisica_a_partir_de_cenas_de_filmes_de_ficcao_cientifica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-6,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Campinas: Papirus, 1991. CLEBSCH, A. B. Realidade ou ficção?

A análise de desenhos animados e filmes motivando a física na sala de aula. 2004. Dissertação

(Mestrado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

DUARTE, R. Cinema e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. HAGUETTE, T. M. F.

Metodologias qualitativas na sociologia. Petrópolis: Vozes, 1999. MOREIRA, Marco Antonio.

Aprendizagem Significativa Subversiva. Série Estudos – periódico do mestrado em educação

da UCDB. Campo Grande, n. 21, p. 15-32, 2006. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à

educação do futuro. (Trad. De Catarina E.F. da Silva e Jeanne Sawaya). 4.ed. São Paulo: Cortez,

2001. NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto,2006.

PIETROCOLA, Mauricio. Física em Contextos. Ensino Médio, Editora FTD, São Paulo 2011.vol 2

SCHALL, V.T. (2002). Pedagogia e Didática/Pesquisa e Avaliação. Em: Guimarães, V. e Silva,G.A.

(Coords.). Implantação de Centros e Museus de Ciências (p. 313 – 318). Rio de Janeiro: Editora da

UFRJ. SILVA, E. L. Aspectos motivacionais em operação nas aulas de física do ensino médio, nas

escolas estaduais de São Paulo. 2004. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) –

Universidade de São Paulo, São Paulo. SILVA, R. P. Cinema e educação. São Paulo: Cortez, 2007.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. VEIGA, I. A.

P. Apresentação. In: VEIGA, I. A. P. (Org.) Técnicas de Ensino: novos tempos, novas

configurações. Campinas, SP: Papirus, 2006.

Autora: Ericarla de Jesus Souza, ericarla-matos@hotmail.com

[1] Licenciada em Física pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Especialista em Docência em

Ensino de Ciências com ênfase em Química, Física e Biologia pela Faculdade Pio Décimo (FPD),

Mestranda em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – NPGECIMA pela Universidade Federal de

Sergipe (UFS).

Recebido em: 07/08/2016

Aprovado em: 09/08/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/ensino_de_fisica_a_partir_de_cenas_de_filmes_de_ficcao_cientifica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.6-6,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


