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RESUMO

O cinema é um recurso pedagógico que possui grande influência no ensino-aprendizagem,

entretanto seu uso pelos professores tem sido pouco frequente no ambiente escolar, visto que não

existe uma pedagogia específica e orientações para utilização desse recurso tecnológico. Este

trabalho é um recorte de uma das ações do PIBID Química UNEAL/CAMPUS I que teve como

objetivo refletir sobre o uso de filmes em sala de aula com os alunos do ensino médio da Escola

Estadual Senador Rui Palmeira, em Arapiraca-AL. O percurso metodológico consistiu em estudo

bibliográfico em livros, sites e artigos científicos; Aula expositiva e pesquisa de campo. Os

resultados apontaram que os filmes contribuem no ambiente escolar tornando a aula mais

interessante, despertando nos alunos a sensibilidade, emoção e a criatividade, favorecendo as

condições de aprendizagem. Palavras-Chave: Cinema; Ensino de química; Aprendizagem.

ABSTRACT

The film is an educational resource that has great influence on teaching and learning process,

however its use by teachers has been infrequent in the school environment, since there is no

specific teaching methods and guidelines for the use of this technological resource. This work is a

clipping of an action of PIBID Chemical UNEAL / CAMPUS I which aimed a reflection on the use of

films in the classroom with the high school students of the State School Senador Rui Palmeira, in
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Arapiraca-AL. The methodological approach consists of bibliographic study in books, websites and

scientific articles; lecture and field research. The results showed that the films contribute in making

the school environment more interesting, arousing students' sensitivity, emotion and creativity,

encouraging learning conditions. Keywords: Cine; Chemistry teaching; Learning.

INTRODUÇÃO

O desafio para o professor, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem está

inteiramente ligado em transmitir o conhecimento de forma cada vez mais lúdica e instigante para

o discente. Nessa perspectiva, o uso de filmes como recurso didático proporciona tanto para o

docente como para o discente uma ampliação do conhecimento, visto que, a partir da aplicação de

filmes o professor pode introduzir os conteúdos teóricos e proporcionar ao aluno uma visão mais

critica do mundo.

Considera-se que existe uma necessidade de criar novas metodologias no ensino de química para

que as aulas não passem de memorizações de conceito e fórmulas, mas com objetivo de explorar

a presença da química no cotidiano para que desse modo o aluno entenda a importância de

estudar a química como elemento importante de sua vida cotidiana.

Nessa perspectiva verifica-se que a linguagem audiovisual possui uma capacidade de facilitar na

construção do conhecimento, pois, ela permite ao cinéfilo uma apropriação do que é exibido, tendo

a possibilidade de ver e rever quantas vezes for necessário. Além disso, a linguagem audiovisual

possibilita inúmeras estratégias para o exercício de práticas discursivas. Conforme Pereira, Jusciê.

( 2013. p.9):

O filme na sala de aula possibilita ao professor provocar diálogos

construtivos com maior facilidade de compreensão e assimilação do

conteúdo. O professor pesquisador fará o possível para que seus

alunos absorvam os conteúdos da melhor forma possível, então se

utilizar deste recurso didático em suas aulas ele irá atrair a atenção e a

aproximação dos alunos, e dessa forma perceber que o filme não é

somente uma forma de preenchimento de tempo durante as aulas. É

evidente que o educador tem que estar, de certa forma preparado para

se utilizar desta ferramenta de ensino, saber escolher o filme de

acordo com o conteúdo a ser aplicado, assisti-lo antes de passar para

a turma, são questões básicas que o educador não pode deixar de se

preocupar.
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Através de um filme o educando compreende de maneira sensitiva, pois ele possui um forte apelo

emocional, capaz de despertar no aluno a vontade de se aprofundar em determinado assunto e

desenvolver sua criatividade. O filme possui uma grande importância nas inovações de praticas

pedagógicas, porém o professor não pode se restringir ao uso de filmes como um passa tempo, tal

pratica deve elevar a outras atividades em sala, como por exemplo, pesquisa, dissertação e até

mesmo exercícios avaliativos. O importante é que o professor esteja fazendo uso dessa

metodologia para estimular o aluno ao aprendizado. Guilhem D, Diniz D, Zicker F.( 2007. p. 4),

confirmam:

Adotar filmes como recurso para facilitar o processo

ensino-aprendizagem exige a presença de um moderador para

fomentar as discussões acerca daquele conhecimento exposto. Neste

caso, as imagens tornam-se um poderoso instrumento de aproximação

do real, por sua sutileza de discurso e sedução de linguagem, sendo

possível associar o estímulo verbal à reflexão com fins pedagógicos.

A média de uso de filmes é de cinco a dez vezes ao ano em uma sala de aula. Habitualmente todos

os professores já se depararam com a necessidade de levar seus alunos a uma sala de vídeo. Essa

situação acorre quando é necessário promover uma aula inovadora ou até mesmo quando é

preciso exibir um filme tem tenha uma articulação com o conteúdo que está sendo trabalhado em

sala de aula, (LINHARES, 2008).

Este trabalho foi referendado nos estudos de LINHARES, (2015); ARROIO, (2007); PEREIRA,

(2015) entre outros e teve como objetivo refletir sobre o uso de filmes em sala de aula com os

alunos do ensino médio Escola Estadual Senador Rui Palmeira, em Arapiraca-AL, visando tornar as

aulas mais dinâmicas e atraentes para os alunos. A escolha pela temática se deu pela relevância

do próprio tema, bem como atrair a atenção e a aproximação dos alunos nas aulas para melhorar

a qualidade do ensino.

O presente trabalho teve como referencia a utilização de filmes que apresentam em sua exibição

assuntos relacionados à química. Assim, os filmes proporcionaram ao aluno uma aproximação com

a química a respeito de questões ambientais e diversas outras abordagens interdisciplinares.

Através de pesquisas realizadas na internet foram encontrados inúmeros filmes relacionados aos

conteúdos de química, mas foram selecionados apenas os que coincidiam com os conteúdos

trabalhados em sala de aula, como por exemplo, o filme denominado ‘’Césio 137- O pesadelo de

Goiânia’’ no qual aborda a radioatividade como principal assunto. Além disso, foram exibidos

outros filmes com temáticas relacionadas aos conteúdos trabalhados no 3º ano do ensino médio,
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em destaque a química orgânica.

METODOLOGIA

Para a realização desse projeto foi preciso contar com uma estratégia metodológica

essencialmente de caráter qualitativo. Para Minayo (2003, p. 16- 18):

É o caminho do pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na

teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser adotada

para construir uma realidade. A pesquisa é assim, a atividade básica

da ciência na sua construção da realidade. A pesquisa qualitativa, no

entanto, trata-se de uma atividade da ciência, que visa a construção

da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais em um

nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o

universo de crenças, valores, significados e outros construto profundos

das relações que não podem ser reduzidos à operacionalização de

variáveis.

A escolha por este método de pesquisa é necessária para a articulação entre a ação conjunta do

pesquisador com as demais pessoas envolvidas na situação de pesquisa, nesse caso específico, os

bolsistas e a supervisora do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID),

bem como os alunos da escola.

Este trabalho é um recorte de uma das ações do PIBID Química UNEAL/CAMPUS I. Para a

realização do mesmo foram utilizados diversos recursos bibliográficos tais como pesquisa em

livros, revistas e sites.

Na primeira etapa foi elaborado um projeto didático para
aplicação de filmes em sala de aula de química além da seleção
dos filmes como forma de estimular os alunos ao aprendizado,
bem como realizar atividades interdisciplinares com objetivo de
ensinar a química de uma forma mais atrativa e dinâmica.
Participaram do projeto três turmas de 1º ano e uma de 3º ano
do ensino médio, totalizando 160 alunos da Escola Estadual
Senador Rui Palmeira situada na cidade de Arapiraca-AL.

Durante a pesquisa na internet por filmes relacionados aos
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conteúdos de química encontramos diversos itens, como: ‘’O
Menino Do Pijama Listrado’’, "X-Men Primeira Classe", ‘’Carbono
(C)’’, ‘’O anime’’, ‘’Criminal Minds (Mentes Criminosas)’’, ‘’A
rocha’’, ‘’As aventuras de PI’’, ‘’Rolou uma química’’, ‘’Quanto
pesa uma nuvem’’, ‘’Césio 137- O pesadelo de Goiânia’’, Perfume:
a História de um assassino”, ‘’Erin Bronckovich’’, ‘’Planeta dos
macacos – a origem’’.

Após a pesquisa foram selecionados os filmes relacionados aos
conteúdos de química que estavam sendo ministrados em sala de
aula durante o projeto como apresenta a sequencia abaixo.

FILMES:

1 - CÉSIO 137- O PESADELO DE GOIÂNIA

O filme retrata a historia de uma família que teve contato com o elemento Césio- 137 e este

elemento trouxe vários transtornos para essa família e para a vizinhança.

Conteúdo relacionado à química

Radioatividade, lixo atômico e o elemento químico Césio- Cs.

2- PERFUME: A HISTÓRIA DE UM ASSASSINO”

A trama se dá mediante a história de Jean-Baptiste Grenouille,
que possui um olfato apuradíssimo. No filme ele consegue criar
um perfume perfeito e que causava grandes sensações nas
pessoas.

Conteúdo relacionado à química

Funções Orgânicas Oxigenadas e Bioquímica.

3 - SERIE: BREAKING BAD

A história de Breaking Bad gira em torno de Walter White(Bryan Cranston), um professor de

química do ensino secundário e médio Os créditos apresentam símbolos de elementos químicos da

Tabela Periódica em verde (por exemplo: os símbolos Br e Ba de bromo e bário em Breaking Bad)

Conteúdo relacionado à química:

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

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Bioquímica, Tabela periódica, química orgânica e etc.

Na segunda etapa foram realizadas as aulas de vídeos para os alunos. A aplicação do projeto

consistiu em 3 seções de cinema com duração de 2 horas cada seção. Após a exibição de cada

filme, foi aplicado um questionário contendo 10 questões relacionadas ao filme. Em seguida os

questionários foram analisados com objetivo de destacar as dificuldades encontradas na

assimilação de conhecimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dos filmes apresentados podemos destacar que se pode utilizar de maneira diferente e

lúdica os assuntos relacionados à química, pois a utilização da mesma deixa a aula mais dinâmica

e desperta o interesse e curiosidade no aluno. Ao desenvolver o trabalho e na seleção dos recursos

que foram utilizados, observou-se uma preocupação em motivar o interesse dos alunos por se

tratar de uma disciplina que desperta pouco interesse.

A princípio o primeiro filme aplicado foi o “Césio 137- O pesadelo de Goiânia” após a seção foi feito

um debate com os alunos, explorando melhor a ideia central do filme que é radioatividade, em

seguida foi entregue um questionário relacionadas ao filme com o objetivo de saber se eles haviam

entendido bem o conteúdo transmitido, após análise do questionário observou-se que eles

conseguiram compreender bem a ideia central que era o uso inadequado do Césio, pois a maioria

dos estudantes destacou o perigo à saúde humana em contato direto com o elemento químico.

Respondendo o questionário alguns alunos usaram outras fontes de pesquisas além do filme para

obter mais informações sobre o elemento. Através deste método de ensino as aulas despertaram o

interesse dos alunos e por meio desses pontos a formação como docente se torna mais produtiva

de forma que é desenvolvida concretizando uma nova forma de ensino. De fato, a qualificação de

professores para a docência torna-se a cada dia mais necessária, uma vez que o professor deve

assumir o complexo histórico de constituição da sua área de atuação. O professor necessita possuir

um domínio aprofundado deste conhecimento específico para que possa introduzir o aluno no

domínio dos métodos da ciência (ARROIO, 2009).

A proposta de promover o cinema na escola foi articulada com a coordenação pedagógica e nessa

articulação a escola informou que possuía uma programação definida para os sábados, com

objetivo de desenvolver atividades diferentes e criar novos projetos com os alunos. Além disso, o

projeto promoveu a integração entre turmas diferentes, visto que, a sala de vídeo possuía um

espaço favorável para quantidade maior de alunos. A integração escolar é um processo

fundamental para o ensino. ‘’É o princípio de normalização, que não sendo específico da vida
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escolar, atinge o conjunto de manifestações e atividades humanas e todas as etapas da vida das

pessoas Mantoan ( p.1 2008).

Após a exibição dos filmes foi gerado uma discussão entre os alunos a cerca das cenas do filme.

Durante essa discussão os alunos demonstraram inúmeras curiosidades sobre os assuntos

presentes no filme. Nesse momento, esclarecemos algumas dúvidas sobre o que estava sendo

questionado e ao mesmo tempo propomos que os alunos pesquisassem para se aprofundar mais

sobre os conteúdos presentes no filme.

Ao desenvolvermos pesquisas na internet encontramos a série ‘’Breaking bad’’ que aborda a

química de uma maneira bem explicita, trazendo conteúdos como misturas e soluções, reações

química, bioquímica e diversos outros. A aplicação da série nas turmas de 3º ano teve uma

perspectiva além do que uma simples sessão de filme. A série possui 5 temporadas onde cada

temporada possui 8 capítulos com duração equivalente a 1 hora, desse modo vimos que não seria

possível exibir toda a série, mas foi a partir dessa observação que chegamos a conclusão que

poderíamos introduzir a série para as turmas e estimular os alunos a fazer o acompanhamento da

série em casa e para facilitar sugerimos os sites onde a série encontra-se disponível para

download.

Durante o debate sobre os filmes exibidos sugiram diversas curiosidades referentes aos assuntos

presente no filme, mas as dúvidas foram esclarecidas através de aulas expositivas e assim foi

apresentada a importância de compreendermos a química para sabemos assimilar o que

observamos dia-a-dia.

Conforme afirma Klachquin, (2002, p.1):

A química está imersa no nosso cotidiano. Fornecimento de energia,

alimentos, meio ambiente e poluição, processos biológicos, medicina,

processos industriais, fabricação de novos materiais: essa presença no

nosso dia-a-dia estimula a curiosidade das pessoas e aparentemente

facilitaria a transmissão dos conceitos químicos.

Souza (1996) afirma que as dificuldades de aprendizagem aparecem quando a prática pedagógica

diverge das necessidades dos alunos. Neste aspecto, sendo a aprendizagem significativa para o

aluno, este se tornará menos rígido, mais flexível, menos bloqueado, isto é, perceberá mais seus

sentimentos, interesses, limitações e necessidades.

Quanto ao processo de identificação das dificuldades dos alunos diante das atividades que foram
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desenvolvidas após as aplicações do filme, analisamos que deveria haver uma atenção maior no

que diz respeito à compreensão que os alunos têm em relação aos conteúdos que foram

abordados. Entende-se que, para desenvolver determinadas práticas pedagógica é preciso avaliar

elementos que influenciam no processo de aprendizagem do aluno.

Em uma das aplicações do projeto realizamos uma sessão com
algumas turmas de 3º ano, nessa sessão foi usado o filme
“Perfume: a História de um assassino”. ‘’A trama do filme se dá
mediante a história de Jean-Baptiste Grenouille, que por possuir
um olfato apuradíssimo, luta pela busca da realização do perfume
perfeito e atraído pelos odores exalados das mulheres, começa
uma série de assassinatos das mesmas para que assim ele
trabalhasse na construção que segundo ele seria um perfume
perfeito. No filme ele consegue criar um perfume perfeito e que
causava grandes sensações nas pessoas’’.

Após a aplicação desse filme o assunto a ser trabalhado foi ‘’a
química do cheiro’’. Mostramos que a verdade é que o ser
humano possui um olfato capaz de detectar diversos tipos de
aromas e odores por meio do sistema olfativo pelas diferentes
moléculas dispersas no ar.

O filme foi importante para discutirmos questões muito curiosas
do cotidiano e entender que segundo Morais, Luiza, (2012. p.2):

Toda pessoa possui um cheiro único e um tipo de pele diferenciado,

detectamos diversos tipos de aromas e odores, por meio do estímulo

sensitivo de nosso sistema olfativo. Os receptores sensoriais ou

quimiorreceptores estão localizados no epitélio olfativo, um pedaço de

tecido localizado na cavidade nasal. No tecido epitelial, encontram-se

as estruturas das células: os cílios, eles são responsáveis pela

decteção dos diferentes tipos de cheiros como bons ou ruins. Uma

camada de muco dissolve as moléculas, assim que elas chegam a

esses receptores. O cérebro é capaz de interpretar e distinguir todos os

tipos de cheiro.

Nesse contexto, o filme aborda a química orgânica de modo bem explicito que é o principal assunto
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trabalhado na sala de aula no momento da aplicação do projeto, apresentando Funções

Oxigenadas; que são grupos de compostos orgânicos constituídos por Carbono, Hidrogênio e

Oxigênio.

Durante a realização do debate sobre o filme “Perfume: a História
de um assassino” o interesse dos alunos foi cada vez mais
perceptível, visto que, quando se trata de assuntos ligados a
beleza e cuidados com o corpo percebe-se que há uma interação
maior. Com isso mostramos o quanto a química é importante e
presente em nossas vidas.

Foi possível notar diversos pontos positivos com o
desenvolvimento desse projeto, o mais significativo, sem dúvida,
foi quando identificamos através das discussões que os alunos
mudaram totalmente suas visões e se tornaram mais críticos e
capaz de identificar melhor a química em diversas atividades do
cotidiano. Além disso, vale lembrar que os conhecimentos obtidos
através dos filmes poderão auxiliá-los posteriormente em outras
disciplinas.

Durante o planejamento e execução do projeto houve algumas
dificuldades tanto na elaboração, quanto na aplicação, visto que,
as aulas com filmes foram planejadas para serem aplicadas para
duas turmas ao mesmo tempo. Nesse caso, foi preciso articular
com a direção para que o projeto obtiver-se êxito.

Por meio do que os alunos demonstraram com a realização do
projeto verificou-se que o uso de filmes na escola facilita no
processo de aprendizagem, sobretudo proporciona ao professor o
estímulo de inovar suas praticas pedagógica. Com isso,
destacamos o quanto é importante o planejamento, já que este é
dos atributos fundamentais para que o professor planeje sua aula
favorável ao aprendizado do aluno e para que isso aconteça é
preciso que o mesmo considere aspectos relevantes de todo esse
processo de ensino-aprendizagem.

Conforme Libâneo (1994, p. 222), o planejamento realizado pelo
professor deve ser “um processo de racionalização, organização e
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coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a
problemática do contexto social”.

O trabalho produzido foi de extrema importância par que
pudéssemos articular a teoria e pratica e assim desenvolvermos
uma visão critica sobre atuação do docente em sala de aula.
Sobretudo, foi muito relevante entender o quando fundamental a
inovações de praticas pedagógicas para que o ensino de química
se torne cada vez mais agradável e favorável ao aprendizado do
aluno. Por fim percebe-se que os alunos aprovaram esse método
de aprendizagem que proporciona apreender química de uma
maneira diferente e prazerosa.

CONCLUSÃO

A utilização de filmes em sala de aula vem como uma tendência bastante crescente no ambiente

escolar, pois é uma ferramenta de ajuda ao professor para transmitir aos assuntos relacionados à

química. Sendo assim, com aplicações do projeto na escola percebemos o quanto o uso de filmes

em sala de aula pode contribuir para o aprendizado do aluno e, sobretudo no fortalecimento do

interesse às pesquisas interdisciplinares.

Percebe-se que o uso de filmes em sala de aula pelo professor precisa de um aparato favorável

para que as utilizações desses filmes sejam feitas de forma correta e não somente como um

simples passatempo. Nesse caso, se faz necessário pesquisar, selecionar e avaliar os filmes antes

de serem aplicados. Pode-se perceber o quanto as aulas inovadoras motivam os alunos, pois elas

permitem que os alunos passem a aprender de uma forma mais agradável.

Por fim, a experiência do uso de filmes em sala de aula proporcionou um avanço no processo de

ensino, pois o projeto agregou em diversos aspectos uma visão ampla e positiva para o ensino de

química, pois a inovação nas práticas de ensino possibilitou ao aluno um estimulo maior para a

evolução do conhecimento.

REFERÊNCIAS ARROIO A. Formação docente para o ensino superior em química.
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