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RESUMO:
 
A literatura mostra que o uso de filmes com finalidades didáticas é muito comum, sendo a ciência e a tecnologia
elementos recorrentes dentro das grandes franquias cinematográficas, especialmente as de ficção científica. É
corriqueiro, dentro dessas obras, surgirem visões distorcidas de ciências e tecnologia presentes no senso comum como
apresentado por Cachapuz et al (2005). Mostramos neste trabalho como a análise de conteúdo de filmes de ficção
científica, proposta por Piassi e Pietrocola (2006), pode auxiliar os professores de ciências na identificação das visões
sobre ciência e tecnologia que estão presentes nas grandes franquias cinematográficas, usando como exemplo os
filmes Os Vingadores e Os Vingadores: A era de Ultron, e como é possível trabalhar com este tipo de obstáculo para
uma formação adequada de cultura científica e tecnológica.
.
Palavras chaves: Ficção científica, ensino de ciências, visões distorcidas da ciência e da tecnologia.
 
ABSTRACT:
 
The literature shows that the use of film for teaching purposes is very common , and science and technology recurring
elements within the major film franchises , especially science fiction. It is commonplace within these works appear
distorted views of science and technology present in common sense as presented by Cachapuz et al (2005) . We show
in this work as a science fiction movie content analysis proposed by Piassi and Pietrocola (2006 ) , can assist science
teachers in the identification of views on science and technology that are present in major film franchises , using as an
example the films the Avengers and the Avengers : the Age of Ultron , and how you can work with this type of obstacle to
proper training of scientific and technological culture .

Key words: Science fiction, science education, distorted views of science and technology.
 

INTRODUÇÃO
 
O cinema tem desempenhado um papel de extrema importância dentro da sociedade, não só como uma forma de lazer,
mas também como uma expressão artística e cultural. Multidões acompanham o desenrolar de grandes franquias
cinematográficas ao longo dos anos, resultando em grandes bilheterias, venda de produtos e realização de grandes
eventos.
A ciência e a tecnologia são elementos recorrentes dentro das grandes franquias. Na tentativa de tornar plausível os
elementos apresentados, os autores e diretores terminam por recorrer as concepções deformadas da atividade científica
e tecnológicas presentes no senso comum. E com isso entendemos quando Piassi e Pietrocola (2007) nos falam sobre
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esta validação:
 
“Sendo a ciência tão importante na nossa vida, tendo em si um estatuto de verdade sobre as coisas do mundo natural e
social, é natural que uma expressão artística que se aproprie da retórica de verdade da ciência para tratar de questões
que cercam a ciência, também adquira uma repercussão social correspondente. ” (PIASSI. e PIETROCOLA, 2007)
 
É comum, que uma parcela de professores de ciências (Física, Química e Biologia) utilizem filmes comerciais no
contexto escolar na tentativa de ilustrar os conteúdos abordados em sala, e em muitas vezes desconsiderando o fato de
que estes são preparados para atender um público e não como ferramenta de ensino para os professores. Dentro deste
contexto é fundamental que o professor perceba quais as visões de ciência e tecnologia essas franquias
cinematográficas apresentam e que tipo de barreiras eles poderão enfrentar ao escolher este recurso para utilizar em
sua aula.
Em Cachapuz et al (2005) na sua segunda parte são analisadas as dificuldades encontradas pelo ensino científico,
atualmente por conta das visões deformadas de ciência e tecnologia presentes na sociedade (senso comum). Um dos
principais alertas presentes na obra é a necessidade de uma discussão profunda sobre estes aspectos da construção
das “visões de ciência” dentro da sociedade. Analisar um filme de grande bilheteria e apelo comercial é perceber que
tipo de visão científica e tecnológica é passada ao público em geral.
Como os Blockbuster, (termo de origem inglesa que se refere a filmes ou expressões artísticas de grande popularidade,
tecnicamente sofisticada, podendo obter grande sucesso financeiro), tem um grande apelo ao público juvenil é possível
utiliza-los em sala de aula como é proposto por Napolitano (2003) “como temas transversais ou específicos e podem ser
explorados em termos de linguagem cinematográfica” ou, como por exemplo, o professor utilizá-lo como iniciador de um
debate, como indicado por Amorim (2012), sempre estando atento as dificuldades epistemológicas levantadas.
Este trabalho propõe-se a analisar quais são as visões de ciência e tecnologia que estão presentes nos filmes da
franquia Os Vingadores, e demonstrar a viabilidade da utilização de filmes Blockbuster no contexto de sala de aula
como texto gerador de debates para julgar a atividade científica, colaborar para uma alfabetização científico-tecnológica
e quebrar algumas barreiras epistêmicas que surgem no processo de formação dos estudantes.
 Para tal faremos uma análise de conteúdo de obras de ficção científica proposta por Piassi. e Pietrocola (2009) que
evidencia, mediante elementos de análise literária e de semiótica, o processo de construção de elementos
contrafactuais e uma categorização de acordo com as visões de ciência encontradas no livro Cachapuz et al (2005).
 
 
FILMES COMO RECURSO DOCENTE
 
 
É comum encontramos na literatura trabalhos falando sobre o uso de filmes cinematográficos como ferramenta didática.
De certa forma podemos dizer que esse é um ótimo recurso não só para a transmissão de conteúdo, mas na formação
de uma cultura científica como apontam Barros, Girasole e Zanella (2011)
“O uso do cinema como estratégia pedagógica e educacional pode ser de grande valia para o processo de ensino e
aprendizagem, não somente para a apresentação dos conteúdos exigidos na escola, mas também para a formação do
caráter integral do indivíduo.” (BARROS, GIRASOLE E ZANELLA, 2011)
 
O cinema é uma forma de expressar a cultura de um povo, “o cinema de alguma forma reconstrói a vida social, uma vez
que expressa e deixam registradas práticas sociais, modos de pensar, valores, [...] expectativas, temores, próprios de
uma determinada sociedade” (BARROS, GIRASOLE E ZANELLA, 2011), que contribui com a formação de uma cultura
popular ou ainda o senso comum que convive com o sistema escolar.
Quando pensamos no cinema como uma expressão cultural e fazendo parte da educação informal, é natural imaginar
como o cinema tem contribuído na formação e consolidação de concepções errôneas sobre a atividade científica, mas
num ambiente adequado e orientado o cinema pode tornar-se uma ferramenta formidável para compreensão da
atividade científica.
Essa visão apropriada da atividade científica exige do professor uma abordagem interdisciplinar, dentro de um contexto
onde a mesma faça parte do cotidiano da sociedade. Martins (2009) nos adverte que todos os dias vemos notícias nos
jornais e telejornais que falam de ciência e tecnologia, sendo assim é necessário adquirir uma “cultura científica” para
que o cidadão possa entender essas notícias e desenvolver um pensamento crítico sobre a ciência e a tecnologia, para
Carvalho et al (2004).
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Com isso os professores de ciências devem buscar o uso de ferramentas adequadas a construção de um planejamento
interdisciplinar que promova a aquisição da cultura científica. Podemos nos questionar se o uso de filmes atende a esta
necessidade.
Amorim et al (2012) nos responde dizendo: “O uso de filmes na escola, se planejado, nos permite trabalhar de maneira
eficaz temas interdisciplinares como alimentação, tecnologia, ética, saúde, entre outros”. Porém é importante notarmos
que o uso de filmes por professores de ciências no ensino básico é subutilizado já que estudos mostram que os
professores de ciências os utilizam pouco e em geral sem variações (BARROS, GIRASOLE E ZANELLA, 2011).
Como já foi alertado o uso de filmes comerciais depende de um bom planejamento e para isso os professores devem
pensar quais tipos de filmes e como esses filmes influenciarão as visões dos estudantes em relação a temas cotidianos
e como influirão em sua visão sobre ciências e tecnologias. A escolha dos filmes e a trajetória estratégico-tática poderá
constituir o cinema como elemento que compõe o currículo na sua forma mais ampla.
Pensando desta forma notamos a importância de termos ferramentas para julgarmos como o plano de fundo dos filmes
podem interferir na formação da cultura científica dos estudantes. Nesta linha Piassi. e Pietrocola (2006) defendem que
o professor deve refletir em três aspectos de filmes de ficção cientificas quando pensados para uso didático. Devemos
ver os aspectos Conceitual-fenomenológico, Histórico-metodológico e Sócio-político.
Dentro dos aspectos conceitual-fenomenológico é importante percebermos elementos linguísticos, como termos
científicos utilizados ou termos que pareçam científicos criados para gerar o que é chamado de suspenção da
incredulidade (PIASSI e PIETROCOLA, 2006) além de elementos objetivos como seres vivos, objetos e materiais, e
elementos fenomenológicos, leis “cientificas” e outros fenômenos, que são utilizados para compor a trama da ficção e
atrai a atenção do expectador e criar o plano de fundo da história.
Nesta relação, Piassi. e Pietrocola (2006) definem duas escalas onde o conteúdo deverá se enquadrar. A escala de
cientificidade, que indica quão plausível pode ser o termo utilizado no enredo em relação a ciência real, e a escala da
repercussão narrativa, que indica como esses termos serão importantes para a trama. Existe, ainda, a uma escala
lógico-casual que define uma relação entre a cientificidade e a repercussão narrativa que vai indicar se os termos serão
mais explicados do ponto de vista científico ou tecnológico.
Dentro dos aspectos Histórico-metodológico, está o método como a ciência ficcional desenvolvida pelo enredo é
construída. O que pode complicar bastante a análise de um filme para uso didático é quando baseia-se na aventura, já
que trará menos diálogos sobre a ciência (PIASSI e PIETROCOLA, 2006). Porém Piassi. e Pietrocola (2006) vem nos
dizer que “Nos filmes, uma pergunta interessante a ser feita é: como as personagens chegaram a tal conclusão? Seu
raciocínio é válido? ” melhorando assim a condição de análise.
Dentro dos aspectos Sócio-político Piassi. e Pietrocola (2006) vão colocar dois aspectos importantes para a análise,
repercussões de tecnologias, artefatos e descobertas, e personagens, suas caracterizações, suas ações e seus
conflitos. Torna-se fundamental entender os conflitos, a luta de classes e pensar nas repercussões de uma descoberta
ou desenvolvimento científico e tecnológico.
Pensando nestes aspectos vemos que o simples uso de filmes como iniciadores de debates, sem a análise de aspectos
mais profundos, pode gerar distorções nas visões de ciência e tecnologia que os estudantes/expectadores terão a partir
das franquias cinematográficas. O problema pode ser ainda pior, se pensarmos que as concepções epistemológicas dos
professores sobre a natureza das ciências podem colaborar com as distorções do é ciência.
 
AS VISÕES DEFORMADAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA.
 
Cachapuz et al (2005) fala-nos que a falta de reflexão sobre a natureza e a história da ciência causa barreiras nos
estudantes, justificando em muitos casos, tanto o fracasso de um grande número de estudantes no aprendizado das
ciências, como na recusa à ciência. Ainda hoje, imagens errôneas da ciência permeiam o senso comum, sobre a ciência
e a atividade dos cientistas foram compiladas por Cachapuz et al (2005) como as “possíveis visões deformadas da
ciência e da tecnologia”.
Essas visões deformadas são: Uma visão descontextualizada, uma concepção individualista e elitista. Uma concepção
empiro-indutivista e ateórica, uma visão rígida, algorítmica, infalível, uma visão aproblematica e ahistórica, visão
exclusivamente analítica e a visão acumulativa, de crescimento linear.
A visão descontextualizada refere-se à relação entre ciências e tecnologia. O senso comum vem nos dizer que a
tecnologia é uma aplicação prática da ciência. Notoriamente é uma visão equivocada já que a tecnologia e a ciência se
impulsionam de forma mutua. Em alguns momentos da história da humanidade vemos a ciência puxar a tecnologia e em
outros momentos a tecnologia puxar a ciência. Não podemos entender a ciência e a tecnologia como uma relação de
escravo e senhor.
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A visão individualista refere-se a ideia de que a ciência é feita por gênios isolados da sociedade, pessoas que ficam a
margem dos problemas sociais e que esta ciência é produzida de forma hermética que não precisa ser entendida por
todos. Porém quando percebemos a relação entre ciência e tecnologia notamos que já não podemos sustentar a ideia
de uma ciência as margens da sociedade. Ainda temos a história da ciência como testemunha de que a ciência não
pode sustentar-se no indivíduo, sendo necessário a participação de outros na validação (Kuhn, 1962) do conhecimento
e mesmo na sua produção.
A visão empiro-indultivista e ateórica refere-se a ideia de uma ciência neutra, que é imparcial e que baseia-se na
observação neutra. A literatura em epistemologia e história da ciência refutam essa imagem de ciência neutra e
baseada na observação. Alves (2000) vai dizer que para haver observação tem que ter o que observar e para ter o que
observar é necessária uma teoria.
A visão rígida, algorítmica, infalível refere-se a concepção que os testes científicos são rígidos, que seguem sempre os
mesmos procedimentos o que levará a uma inevitável conclusão verdadeira. Quando, na verdade, o processo de
construção do conhecimento científico acontece em um ir e vir de hipóteses e tentativas, chegando a respostas
confiáveis, porem com validade limitada (Alves, 1999).
A visão aproblemática e ahistórica refere-se a uma visão da ciência acabada e dogmática. Para o senso comum não
existem disputas na comunidade científica. Quando a perspectiva das revoluções científicas desenvolvida por Kuhn
(1962) mostra que a problemas e crises.
A visão exclusivamente analítica refere-se a ideia de que a ciência simplifica tanto a realidade que ela não pode ser
aplicada ao mundo real. A ciência simplifica a natureza, mas não torna-se parcial (CACHAPUZ et al, 2005).
A visão acumulativa de crescimento linear refere-se a concepção de que o conhecimento científico acumula-se sobre
conteúdos já existentes, como se a ciência sempre progredisse, o que é uma visão muito positivista da história da
ciência. Novamente teremos que recorrer as ideias de Kuhn (1962) com as disputas entre os candidatos a novos
paradigmas quando a ciência está em momentos de crise.
Várias destas visões deformadas da ciência e da tecnologia podem ser apresentadas no plano de fundo não só do filme
como podem ser também da trama. Portanto, quando pensamos nos aspectos de uma ficção científica apontadas por
Piassi. e Pietrocola (2006) e somamos as visões deformadas da ciência e da tecnologia apresentada por Cachapuz
(2005) podemos construir elementos fundamentais para uma análise dos filmes e auxiliar o professor no planejamento
de atividades com o uso dos filmes na escola.
 
CATEGORIZAÇÃO
 
            Buscamos dentro da literatura um referencial teórico que fosse capaz de categorizar a franquia Os Vingadores
dentro de um universo de filmes de ficção científica – FC -, categoria em que o filme ganhou o prêmio de melhor ficção
científica do ano de 2013 pela Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Encontramos o referencial
denominado elementos contrafactuias numa narrativa de FC propostos por Piassi e Pietrocola (2006), que entendem
contrafactual como algo que remete à contraposição de fatos, situação ou evento que não chegou a acontecer, porém
poderia acontecer.   Dentro de uma adaptação da análise de traços distintivos da semântica greimasiana (Greimas,
1976), os autores construíram categorias com base em critérios razoavelmente bem delimitados.
            Os autores construíram categorias de elementos contrafactuais definidas num conjunto de traços distintivos e
independentes que são:
 
            [científico]: Um elemento que é construído por associação ao discurso científico, uma arma laser por exemplo.
            [sobrenatural]: Elemento onde sua construção não está vinculada ao pensamento lógico causal da ciência,
magia, mitologia e religião.
            [real]: Elemento de existência real e constatável no mundo do autor e do seu “leitor’.
            [extraordinário]: Elemento extraordinário em relação a percepção do “leitor”.
            [inusitado]: Elemento extraordinário na visão dos personagens.
            [possível]: Elemento assumido pelo discurso da obra, como possível, de acordo com o conhecimento científico
presente.
            [explicado]: Elemento para os quais se constrói uma narrativa desencadeando uma relação lógica a partir de
premissas científicas.
            [conceitual]: Elemento que a partir de conceitos científicos, remetendo a concepções bem delimitadas e
assumidas como de conhecimento do leitor implícito.
[conexo]: Elementos apresentados em uma continuidade lógica construída com o mundo ficcional.
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Dentro da obra de Piassi e Pietrocola (2006), os elementos contrafactuais são marcados com os sinais de [+/-] quanto a
presença (+) ou não presença (-) dos elementos dentro da narrativa.
           
ANÁLISE DOS FILMES OS VINGADORES E OS VINGADORES: ERA DE ULTRON 
 
 
A franquia Os Vingadores (Avengers no original em inglês) teve início no ano de 2012 com uma proposta de reunir
vários heróis do universo dos quadrinhos da Marvel Comics num único filme. Seu lançamento nos Estados Unidos da
América se deu em 4 de maio de 2012 e sua receita foi algo próximo dos U$ 1,5 bilhão. No dia 23 de Abril de 2015 foi
lançada a continuação da franquia, Os Vingadores: Era de Ultron, que teve receita em torno de U$ 1,05 bilhão.
Os dois filmes baseiam sua trama num grupo de super-heróis que é reunido por uma agência de espionagem
denominada S.H.I.E.L.D. com o objetivo de derrotar vilões que estão além da capacidade das autoridades e instituições
humanas.
Dentro da categorização proposta por Piassi e Pietrocola (2006), o primeiro filme da franquia, Os Vingadores, pode ser
classificado como [+ científico], [+ extraordinário], [+ conexo], [+ sobrenatural], [-real], [- possível], [- explicado], [-
conceitual].
O primeiro filme se passa nos dias atuais, mas num universo repleto de heróis com superpoderes conhecidos por boa
parte da humanidade. A  trama é resultado de eventos acontecidos em outros cinco filmes, Homem de Ferro 1 e 2, O
Incrível Hulk, Thor e Capitão América. O grupo de super-heróis conta com os dois cientistas Bruce Banner e Tony Stark
(Hulk e o Homem de Ferro), um veterano da segunda grande guerra que desperta depois de um sono “criogênico”
(Capitão América), um aventureiro que utiliza um arco como arma (Gavião Arqueiro), uma espiã da S.H.E.I.L.D. (Viúva
Negra) e um deus nórdico (Thor).
O Filme faz um grande uso do elemento contrafactual científico, sendo evidente - por exemplo - na armadura do homem
de ferro, construída e aperfeiçoada durante seus filmes solos, aparenta ser um objeto tecnológico fruto do intelecto de
um gênio isolado em seu laboratório repleto de instrumentos que só ele compreende, reforçando uma visão
individualista e elitista da ciência e tecnologia.      
O elemento extraordinário, dentro de um filme de super-heróis, tem que ser bem definido, já que é “comum” aos
cidadãos notícias de feitos grandiosos dentro do universo dos vingadores. Logo fica a cargo do vilão Loki (um deus
nórdico) trazer um fato extraordinário: uma frota alienígena que deseja conquistar toda a galáxia. Não é muito comum
dentro de uma ficção científica está presente o elemento contrafactual sobrenatural, um na equipe de heróis (Thor) e o
outro é seu irmão e vilão da trama (Loki). Seus poderes, motivações, limites são explicados pela mitologia e ficam
dentro da categorização do sobrenatural que por sua natureza não é analisado dentro do referencial adotado por esta
pesquisa. Porém, o autor do filme aproxima os deuses da ficção científica, tornando-os seres de outra dimensão.
O filme, dentro de uma lógica progressiva de eventos, utiliza-se do elemento contrafactual de conexão para ser
entendido como uma “consequência” de cinco filmes e o possível ponto de partida para novas aventuras. A pesar da
busca do autor por um caráter de realidade dentro da obra, são utilizados termos aparentemente científicos como o
vibranium, um metal exótico feito de um minério encontrado numa república fictícia africana capaz de absorver impactos
e vibrações que por sua vez fortalecem as ligações entre as suas moléculas, do qual o escudo virtualmente indestrutível
do capitão américa é constituído, numa tentativa de construir um contrato com o espectador de que esse objeto têm
uma explicação plausível, mas não passa de uma expressão que mantém uma frágil ligação com elementos usados no
discurso científico. Outro ponto que reforça a conexão é uma visão deforma da ciência colocando a tecnologia como
uma mera aplicação da ciência, algo que está abaixo da ciência pura, produzida pelos gênios, resumindo o
desenvolvimento tecnológico com “meras aplicações de determinadas ideias científicas” Cachapuz (2005), ou seja, uma
visão descontextualizada da ciência e da tecnologia.
 
O segundo filme da franquia, Os Vingadores: era de Ultron, pode ser classificado como [+ cientifico], [+ extraordinário],
[+ conexo], [- sobrenatural], [- real], [- possível], [- explicado], [- conceitual].
O segundo filme tem como ponto de partida toda trama do primeiro filme Os Vingadores e o acréscimo de mais três
filmes e uma série: Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América 2 e Marvel&39;s Agents of S.H.I.E.L.D. O grupo original
de heróis do filme anterior é mantido e surgem mais três novos heróis: uma inteligência artificial, chamada de visão, e
dois aprimorados, termo criado no filme para designar pessoas geneticamente alteradas por meio de tecnologia
alienígena. A trama no segundo filme continua a utilizar elementos cantrafactuais científicos, conexão e extraordinários.
Julgamos que o elemento contrafactual sobrenatural deixa de ser relevante na trama por servir mais como conexão com
o Universo Marvel do que ancora para a história. O elemento contrafactual extraordinário agora é uma inteligência
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artificial, criada acidentalmente por Bruce Banner e Tony Stark, chamada de Ultron. Essa inteligência artificial
programada para defender a humanidade fica fora do controle e começa a se replicar planejando a extinção da
humanidade. Apesar de encontramos os cientistas do grupo em momentos de cooperação eliminando a visão
individualista da ciência e da tecnologia, os mesmos preservam a visão de que a ciência é uma atividade reservada aos
gênios. Ainda encontramos a visão descontextualizada da ciência e da tecnologia, numa manutenção desta visão
presente no primeiro filme, onde a técnica e a tecnologia são simples aplicações da ciência. A falha no desenvolvimento
de Ultron rompe com a visão cumulativa, mostrando que a ciência está baseada na tentativa e no erro. Outro ponto
importante é de que não existe neutralidade na suposta prática científica e tecnológica, fato evidenciado por Tony Stark
quando idealiza Ultron. Encontramos ainda uma visão rígida, algorítmica, infalível que mostra que as falhas na
tecnologia/ciência acontecem de forma acidental, porém suas consequências poderão ser resolvidas com o avanço da
ciência/tecnologia, como vemos no filme que o vilão (Ultron) que é fruto de um erro da ciência só será derrotado com o
desenvolvimento de um novo herói (Visão) como fruto da ciência feita de forma adequada.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
 
Notamos que as franquias cinematográficas cooperam na formação da cultura popular e tem um grande apelo junto aos
jovens. Essas franquias como obras de grande alcance dentro da sociedade colaboram e reforçam as visões
deturpadas de ciência e da tecnologia que permeiam o senso comum.
Os Blockbuster’s de FC têm uma maneira própria de expor a ciência e o professor deve estar atento aos diversos
aspectos das tramas e mais especificamente das ciências ficcionais criadas e de maneira geral atento as visões da
ciência e da tecnologia. Como comentam em sua obra Piassi e Pietrocola (2006) a relação da FC com a sala de aula é
no plano afetivo, no limiar entre a emoção e a racionalidade. Muito se fala sobre interesse e participação nas aulas das
ciências, mas são poucas as tentativas de aproximar os conceitos científicos do cotidiano dos alunos. Tento os
Blockbuster’s uma excelente aceitação por parte dos estudantes é conveniente planejar a utilização da FC no ensino de
ciências.
Entendemos que os filmes da franquia Os Vingadores, reforçam a visão de uma ciência descontextualizada, infalível e
individualistas. Segundo Cachapuz et al (2005) essas visões contribuem para o desinteresse dos estudantes pelas
disciplinas cientificas fazendo-os acreditar que as disciplinas científicas são difíceis por conterem conhecimentos
herméticos, com técnicas e procedimentos reservados a poucos gênios. Portanto, temos que os filmes que reforçam
visões deturpadas da ciência criam uma barreira ao aprendizado de ciências. No entanto, se o professor resolve
trabalhar numa perspectiva que vá além dos “erros ficcionais” colocando o estudante frente a obra de FC com um olhar
crítico capaz de perceber como os conceitos científicos estão presentes no contexto de seu dia-a-dia, a franquia
passará a auxiliar os alunos na compreensão dos conceitos científicos, distinguindo a irrealidade ficcional da realidade
vivenciada por ele.
Eventualmente um debate sobre estes filmes poderia ficar preso em apontar “absurdos científicos” encontrados ao longo
da história ou até que tipo de visões distorcidas aparecem. Mas o professor pode aproveitar a grande adesão dos jovens
a este tipo de filme e mostrar que as obras falam da experiência humana, mesmo disfarçada de fantasia, e que a
construção do conhecimento científico deve ser refletida por ele mesmo e não deve aceitar uma construção
estereotipada, finita e predeterminada. Para que isso aconteça deve-se focar nas construções que incomodam ou
cativam os estudantes: inteligência artificia, armas de grande destruição, falta de ética, fim das guerras, domínio de
novas tecnologias. E trabalhar numa comparação do que a FC apresentou e o que é adequado ao pensamento de uma
verdadeira atividade científica e tecnológica.  
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