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RESUMO

O uso do cinema como alternativa metodológica traduz noções e visões com pontos de vistas distintos
dentro de contextos sobre o tema abordado. Ao tratarmos da questão ambiental nas escolas, devese
atentar a temática eleita, se esta corresponde à realidade dos alunos. Desenvolveramse atividades dentro
do PIBID de Biologia, a partir do filme Walle, sua narrativa dá margens a estabelecer um diálogo com
reciclagem, poluição, consumo, ética ambiental, dentre outros. As estratégias utilizadas foram uma
discussão sobre o filme e elaboração de desenhos. O trabalho proporcionou a conscientização dos alunos
ao estabelecerem pontes com seu cotidiano, além de revelaremse como ponto de partida para atividades
interdisciplinares.

ABSTRACT

The use of the cinema as an methodological alternative translates notions and visions with distinct
viewpoints into the contexts about the topic. When dealing with environmental issues in schools, attention
should be given to the chosen theme, if it corresponds to the reality of the students. Activities were
developed inside the Biology PIBID, from the movie Walle, given that its narrative gives banks to
establish a dialog with recycling, pollution, consumption, environmental ethics, among others. The
strategies used were a discussion about the movie and elaboration of drawings. The study provided the
awareness of the students since bridges were established with their daily lives, and revealed themselves
as a starting point for interdisciplinary activities.

O USO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS/BIOLOGIA

Com a chamada era da informação o professor tende a introduzir novas tecnologias em sala de aula. A
questão dos instrumentos tecnológicos aliados com a educação é uma proposta a ser refletida.

Em contraste com outras ferramentas metodológicas, o filme tende a aproximar mais o espectador das
situações ali apresentadas, relacionandoas com circunstâncias cotidianas e experiências pessoais. O
benefício de tal recurso não restringe somente ao discente, o professor que o utiliza amplia o seu olhar
crítico sobre determinada situação (AQUINO; SANTOS, 2011).

O uso do cinema como alternativa metodológica traduz noções e visões com pontos de vistas distintos
dentro de contextos sobre o tema abordado, melhorando a aprendizagem, vinculando os fenômenos
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científicos ao dia a dia do aluno. No que diz respeito ao ensino de Ciências, alguns termos e modelos são
melhores compreendidos com situações retratadas em filmes, vídeos, documentários e etc.

Porém, devese tomar cuidado ao utilizálo, pois o uso de filmes está relacionado a um contexto de lazer,
distante da sala de aula, do ensino formal, atribuído muitas vezes pelos alunos à condição de lazer e não à
aula, mas este recurso pode se tornar um ótimo potencial didático se realizado de maneira correta. É
interessante que o professor saiba aproveitar a expectativa positiva dos alunos (MORAN,1995).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) afirma que somente o uso de recursos tecnológicos não
garante um sucesso educacional, sendo de fundamental importância a criação de um local em que os
alunos possam ser sujeitos do processo de ensino/aprendizagem, proporcionando a possibilidade de ter
iniciativas, desenvolver habilidades e criar soluções pessoais.

Sendo assim, após ou durante a execução de filmes devese ter um espaço para discussão. É interessante
que o docente não fique preso somente à resenha crítica ou ao resumo do filme. O discente deve
apropriarse e apropinquarse do tema discutido.

A escolha da linguagem empregada em sala e o recurso metodológico, são alguns aspectos consideráveis
em relação à motivação e interesse dos alunos.

Oliveira, Oliveira e Iguma (2007) respondem tal questionamento"Por intermédio dos filmes obtemos

informações para compreender e explicar o mundo, o processo de viver humano, a nós mesmos, ao outro,

e, ao mesmo tempo, estabelecer relações de identidade e pertencimento entre estes elementos". Quando

se trata deste tema a questão da relação de identidade se torna expressiva e de fato deve ser trabalhada.

Como dito anteriormente o uso de filmes acompanhado com uma atividade que promova a autoreflexão

do discente deve ser executado. Aquino e Santos (2011) utilizaram um filme comercial para elucidar

conteúdos de funções orgânicas e bioquímica para duas turmas do 3° ano ensino médio, ao término

propuseram que os alunos criassem uma história em quadrinho relacionando o filme, com conhecimentos

prévios e o que foi abordado em sala. O uso do cinema e da atividade proposta demonstrou ser um veículo

de interação social entre os alunos, os estimularam a pesquisa e estes notaram a arte e ciência nos

aspectos cotidianos, atribuindo um significado com o que é ensinado em sala de aula.

É interessante salientar que antes do professor utilizar o vídeo, este deverá realizar uma análise, triagem
do que será proposto em sala. De acordo com Clebsch e Mors (2004), para a utilização de filmes e outros
recursos audiovisuais deve considerar o grupo para qual será destinado, como o aspecto cultural, faixa
etária e que o docente possa saber em que parte dará o enfoque mais conveniente para o conteúdo, sendo
assim, o professor terá uma função definida no plano de ensino para o uso do cinema em sala.

Rosa (2000) vai além quando lança alguns questionamentos que devem ser realizados pelos docentes
antes de introduzir o vídeo em sala. Algumas indagações como: Qual a linguagem da obra O nível em que
as ideias são colocadas é adequado àquele grupo de sujeitos Os exemplos apresentados são realmente
significativos para aquele grupo de usuários Fazendo tal procedimento o professor poderá evitar a
dispersão dos alunos, e consequentemente maus resultados na metodologia abordada.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O ambiente natural vem sendo mudado constantemente e na maioria dos casos se dá através de formas
inadequadas pelos seres humanos, sejam pelo crescimento populacional, construções, acúmulo de
resíduos, exploração em excesso e etc., influenciando diretamente na saúde ambiental do local,
ocasionando a ruptura da estrutura das comunidades e a delapidação dos recursos naturais.
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O ser humano precisa aprender como lidar com o espaço em que está situado. Para transformálo em um
local melhor, é preciso refletir sobre suas ações, através do trabalho e das ações políticas. A participação
do homem como sujeito na sociedade, cultura e na história se faz à medida que é educado para
conscientizarse e assumir suas responsabilidades de ser humano (CASTRO; CANHEDO, 2005).

Para tanto, a educação ambiental é reivindicada em várias esferas. Sua ocupação não deve apenas se
limitar em uma visão naturalista. Esta foi mais visada com conferências nacionais e internacionais, no
Brasil especialmente com a criação do Programa Nacional sobre Educação Ambiental (PRONEA) e a Lei nº
9.795 que emprega em seu artigo 1°: “Entendese por Educação Ambiental os processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.

Ao tratarmos da questão ambiental nas escolas, devese atentar a temática eleita, se esta corresponde à
realidade dos alunos. Freire (1996) aponta que ao utilizarmos assuntos ligados à realidade dos discentes a
aprendizagem se torna mais proveitosa, quando os envolvidos neste processo apropinquamse da
realidade que os acometem, podem intervir de forma mais concisa, não ficando fadados ao determinismo,
ao buscar a conscientização dos alunos, estes criam esperanças de melhoras e são estas que movem os
seres a tentarem buscar a mudança da realidade em que vivem, recriandoa.

Dias (2004) aponta que os professores devem dar enfoque a problemas ambientais locais, mas antes de
tudo devese trabalhar questões individuais, como nossas condutas, decisões, nosso ambiente escolar,
depois o entorno destes ambientes, como a sala de aula, pátio da escola, o bairro, a cidade, a região,
estado, país, continente e assim por diante. As discussões devem permear inicialmente o micro para
posteriormente visar o macro.

A educação ambiental (EA) nas escolas vem por auxiliar na questão da reflexão e participação do discente
frente aos desafios que são lançados, usualmente é tratada na perspectiva do “terrorismo ecológico”, em
que apenas é lançado dados aterrorizantes, em que o discurso enfatizado é que não há nada a ser feito.
De acordo com o artigo 2° da Lei 9.795 a educação ambiental é um componente essencial e permanente
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e nãoformal.

As práticas envolvidas em relação ao tema, não devem restringirse nas datas comemorativas, a educação
ambiental por se tratar de um tema interdisciplinar deve ser acometida de forma permanente e consciente
na práxis docente.

Tendo como premissa que as abordagens metodológicas já supracitadas refletem significativamente no
processo de aprendizagem no aluno, desenvolveramse atividades dentro do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Biologia, com a intenção de promover um espaço para discussão
e reflexão contribuindo com a educação ambiental dos jovens de duas turmas do ensino fundamental I, 1º
e 2° anos, em uma escola municipal de Teixeira de Freitas, Bahia.

Refletindo por este ponto, foi analisado e eleito o filme WALLE, vencedor do Oscar de melhor filme de
animação de 2008. A história segue com a Terra repleta de lixo e inabitável por seres humanos, o planeta
está coberto por altos níveis tóxicos, a população refugiase no espaço em uma nave, porém com a
descoberta de uma forma de vida (planta) o rumo da história é mudado. Tal filme é recomendado quando
se é para trabalhar educação ambiental, não somente nas disciplinas de Ciências ou Biologia, uma vez
que, o tema é interdisciplinar, Bastiani e Moraes (2012) empregaram o mesmo filme sob a ótica da ética
ambiental no ensino de Filosofia em turmas de ensino médio.

O filme sofreu edições reduzindo sua duração para 22 minutos, tal redução não mudou significativamente
a coerência da história apresentada, a edição ocorreu devido ao tempo da aula que corresponde a 50
minutos. Fora enfatizado o planeta Terra após o acúmulo excessivo de lixo, o trabalho do robô Walle,
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consumismo exacerbado e a vontade de mudança do futuro.

Geralmente passase primeiramente o conteúdo e depois o filme, porém quando invertido a ordem, o
resultado pode ser mais eficaz. Cavalcante (2011) realizou este procedimento, a partir de uma
problematização no filme os alunos sentiram a necessidade de pesquisar para compreender as situações
que foram vistas.

O papel do professor neste momento é lançar outros questionamentos, ser mediador neste processo,
conduzir a discussão, levantar os pontos mais relevantes do vídeo contextualizando com o cotidiano do
aluno e relacionando com o conteúdo curricular.

Com o filme Walle não fora diferente. Após a sua execução, alguns questionamentos foram lançados pelos
próprios alunos, curiosos e intrigados com algumas cenas assistidas, todo este processo ocorreu com a
mediação da executora do projeto, procurando estimular os alunos a socialização.

A mediação da discussão após o filme deuse com questionamentos como: “Por que na Terra não existia
seres humanos” “Qual era o trabalho de Walle” “O que EVA tanto procurava” “O que podemos fazer para
mudar a situação em nossa cidade, nossa escola e bairro” Então a problemática lixo fora suscitada pelos
próprios alunos, enfatizaram que como a cidade não apresenta lixeiras, o papel de bala, o pacote de chips,
entre outros resíduos devem ser guardados na bolsa, conversaram que costumeiramente corrigiam os
adultos em sua casa, porém o discurso se contradizia quando a interlocutora tratava da limpeza da escola
e da sala. Estes viam o ambiente com uma visão naturalista e distante do cotidiano.

Em certos momentos, os próprios discentes compartilhavam experiências pessoais de forma natural, o
filme proporcionou um ambiente mais favorável a trocas de conhecimento, porém alguns alunos ainda não
se sentiram a vontade de expor suas ideias, sendo assim fora proposta outra atividade que já estava
programada.

A elaboração de desenhos configurase como uma boa alternativa, pois esta fornece meios para que o
aluno demonstre o que habita em seu imaginário perante a temática apresentada e o relacione com a sua
experiência pessoal. Tal metodologia fora empregada, pois a série destinada ainda está no processo de
formulação da escrita, durante a execução da atividade fomentouse mais em observar, ouvir e anotar os
relatos mais pontuados pelos alunos e como estes viam o tema através do desenho. Sendo assim fora
entregue uma folha de ofício A4, com uma linha no meio, em que, uma parte estava escrito “Onde walle
mora” e na outra “Onde eu quero morar”, seguiuse então a atividade.

Os desenhos demonstraram a atenção que eles tiveram no filme, assim como uma rejeição a todo o
momento ao desenhar “Onde walle mora” e uma preocupação com a outra parte da folha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ferramentas metodológicas utilizadas no trabalho possibilitou uma desinibição de todos os alunos
perante o assunto abordado, permitiu ampliar o conhecimento um tema de extrema importância. É válido
salientar aqui, que a metodologia empregada servirá também de ponte para outras atividades futuras
dentro do mesmo tema, não ficando restrita a datas comemorativas.

As estratégias lançadas reafirmaram o uso do cinema nas aulas de Ciências Naturais. É de fundamental
importância inovar, não se prendendo no ensino tradicional.

De acordo com Marcelino Jr (2004), o filme atuou como elemento configurador da relação professor aluno,
do conteúdo e objetivo de formas diferentes, não desconectandose dos elementos curriculares propostos.

A elaboração de desenhos influenciou no processo cognitivo e atitudinal dos alunos. A intervenção didática
possibilitou que os discentes fossem agentes de sua própria aprendizagem, não meros passivos, estes
puderam expor a sua opinião, relacionar com o sua realidade vivenciada no cotidiano, através de imagens
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e discutir sobre a temática apresentada.

A estratégia auxiliou na aproximação da bolsista com os alunos, com esta relação melhor estabelecida,
assim tornase mais fácil a aplicação das atividades futuras. É necessário práticas que instiguem os alunos
a terem uma visão holística e não antropocêntrica do meio em que se encontram

O filme eleito mostrase como um potencial recurso didático ao tratar do tema, pois sua narrativa dá
margens a estabelecer um diálogo com reciclagem, poluição, consumo, ética ambiental, exploração dos
recursos naturais, dentre outros.

Constatase o potencial didático que tais estratégias contribuem para o ensino de Ciências Naturais, com a
conscientização dos alunos ao estabelecerem pontes com seu cotidiano, sendo que revelaramse também
como ponto de partida para atividades interdisciplinares.
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