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Resumo - Aprendizagem baseada em problemas (ABP ou PBL) é uma estratégia de ensino normalmente 

empregada nos processos de ensino-aprendizagem de conhecimento científico, promovendo a conexão de 

saberes entre temas socioambientais e conteúdos programáticos. Esse processo acontece por meio de sequências 

didáticas. O processo é complexo e envolve etapas de problematização, contextualização, formulação de 

hipóteses, investigação e experimentação. Pensando em estratégias que promovam a problematização, a 

contextualização e conexão de saberes no cotidiano escolar, propomos um estudo sobre o uso de cinema na sala 

de aula como estratégia complementar à educação científica. Foram pré-selecionados e analisados filmes 

comerciais, normalmente exibidos em cinemas. Uma ficha de análise foi elaborada para auxiliar no processo de 

análise, buscando identificar subáreas de conhecimento de química (química orgânica, química inorgânica, 

físico-química, tecnologia química etc.), temas transversais, interdisciplinaridade de conhecimentos (biologia, 

física, matemática, geografia etc.), conteúdos programáticos de química, nível de aprofundamento, discussões 

sobre a função e uso da ciência e tecnologia, entre outros temas. Estas informações foram compiladas para 

confecção de um roteiro de debates em ensino de química/ciências com uso de cinema na sala de aula, visando 

contribuir com o professor de química/ciências da Educação Básica, tanto do Ensino Fundamental (Séries Finais) 

e Ensino Médio. Assim, acreditamos que essas estratégias poderão tornar mais prazerosas e eficientes as aulas de 

química/ciências, dando maior sentindo aos conteúdos discutidos em sala de aula, promovendo a formação de 

pessoas críticas, autônomas e capazes de intervir na vida cotidiana e profissional. 
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Abstract - Problem-based learning (PBL) is a teaching strategy commonly employed in the teaching and 

learning of scientific knowledge, promoting knowledge of the connection between social environmental issues 

and program content. This process happens by the teaching sequences. The process is complex and involves 

stages of questioning, context, hypothesis formulation, research and experimentation. Thinking about strategies 

to promote questioning, the context and connection of knowledge in school life, we propose a study on the use of 

film in the classroom as a complementary strategy to science education. There were pre-selected and analyzed 

some commercial films. A check-list of analysis was developed to assist in the review process, seeking to 

identify sub-areas of knowledge of chemistry (organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, 

chemical technology etc.), cross-cutting themes, interdisciplinary knowledge (biology, physics, 

mathematics, geography etc.), contents in chemistry, level of depth, discussions of the role and use of science 

and technology, among other topics. This information was compiled for the manufacture of a route of debates in 

teaching chemistry (and science) with the use of film in the classroom in order to contribute to the teacher of 

chemistry (and science) of basic education, both elementary school (upper grades) and High School. Thus, we 

believe that these strategies may become more pleasant and efficient class of chemistry (and science), giving 

more feeling to the content discussed in the classroom, promoting the formation of critical people, autonomous 

and able to intervene in everyday life and work. 
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INTRODUÇÃO 

Dados da avaliação do PISA (Programa internacional de avaliação de alunos) realizado em 2006 indicam 

que a situação do ensino de ciências no Brasil é preocupante. O Brasil vem ocupando a posição número 52 

dentro do ranking dos 57 países participantes (WAISELFISZ, 2009). Esse número nos diz que nos 6 níveis de 

avaliação da prova, mais da metade dos nossos alunos ocupam o nível 1, ou seja, o nível mais elementar em que 



 

 

estes apresentam um padrão científico muito limitado no qual só conseguem aplicar o conhecimento em algumas 

situações familiares ou então apresentam explicações científicas óbvias. Se o objetivo é alcançar uma ciência 

para todos/as, uma ciência inclusiva, é preciso investir na formação de professores e produção de estratégias de 

ensino diferenciadas para dar sentido à educação básica. A emergência muito maior para as disciplinas ditas 

científicas porque impactam diretamente na formação de futuros profissionais da ciência e tecnologia, como 

engenharia, medicina, odontologia, biologia, química, física, nutrição, entre outras. 

 Segundo Vale (1998), o objetivo da educação científica é: 

a) Ensinar ciência e técnica de modo significativo e interessante a todos, indistintamente, atendendo a 

quantidade (todas as camadas sociais) com qualidade (com o ensino centrado na compreensão do fato 

científico); 

b) Colocar a prática social como ponto de partida e de chegada da educação científica tomando contexto 

como fonte de inspiração para determinação dos conteúdos científicos e técnicos a serem trabalhados 

pela comunidade escolar sob a orientação e mediação do professor; 

c) Criar as condições para formação do espírito científico como etapa além do senso comum das 

pessoas.  

 A respeito das atividades realizadas na sala de aula, Terreiro-Vieira (2002) propôs atividades incitativas 

do uso de capacidades de pensamento crítico. Segundo ela, poderiam ser utilizadas atividades tais como 

simulações, jogo de papéis, delineamento de investigações, atividades com uso de computador, pesquisas de 

informação em fontes diversificadas e trabalhos de campo, dentre outras. Apesar de vários autores considerarem 

que este tipo de atividades promove o pensamento crítico dos alunos, os professores ainda não incluíram esse 

tipo de estratégias em suas práticas pedagógicas. Com isso, a arte tem a potencialidade de envolver e encantar as 

pessoas, propiciando a reflexão de conhecimentos do mundo, ora promovendo criatividade e ora desenvolvendo 

o pensamento crítico sobre os processos cotidianos.  

 O uso do cinema, por possuir uma linguagem de fácil entendimento, pode se comportar como uma 

estratégia motivadora para o ensino de ciências e o ensino de química, ele se tornará um facilitador do ensino, 

sendo este um dos maiores desafios para uma aprendizagem significativa (MOREIRA e MASINI, 2006). Se o 

filme for selecionado de acordo com o conteúdo proposto o processo de aprendizagem se dará facilmente pelo 

aluno através de associação, empatia ou abstração tendo por fim uma aprendizagem significativa. 

 Pensando em estratégias que promovam a problematização, a contextualização e conexão de saberes no 

cotidiano escolar, propomos um estudo sobre o uso de cinema na sala de aula como estratégia complementar à 

educação científica. Estas estratégias podem ser aplicadas em uma das etapas da abordagem de ABP (ou PBL), 

articulada com a abordagem temática de CTS. Assim, com o uso de cinema na sala de aula, busca-se promover a 

conexão de saberes entre temas socioambientais e conteúdos programáticos, desmistificando a ciência e o caráter 

provisório do conhecimento científico, os processos por meio dos quais os conhecimentos são produzidos e 

reproduzidos, as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, promovendo-se a alfabetização científica e 

cultural dos alunos. 

METODOLOGIA 

 Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, apoiada em observações, pesquisas documentais, relatos 

realizados pelos sujeitos e experiências vividas nas disciplinas do curso de Licenciatura em Química que 

utilizaram exibição de filmes como estratégia de ensino complementar. Esse trabalho consistiu na produção de 

roteiros de debates de cultura e ciência mediados pela exibição de filmes cinematográficos, para discutir temas 

de CTS, questões socioambientais, questões regionais e locais relacionados à Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

O desenvolvimento metodológico do trabalho foi realizado com base em Marconi e Lakatos (2010). 

 O presente trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), no Campus Vitória, 

situado na Avenida Vitória, 1729 – Jucutuquara, Vitória, ES. 

 Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram de professores das disciplinas de educação e de educação em 

ciências, todos do curso de Licenciatura em Química, e alguns alunos do curso de Licenciatura em Química que 

participaram das seções de exibição de filme. Cabe citar que as identidades dos alunos envolvidos na pesquisa 

foram preservadas. 

 A primeira parte deste trabalho foi pré-selecionar filmes que abordassem temas socioambientais e 

questões culturais, locais e regionais do Estado do Espírito Santo. Foram pré-selecionados 14 filmes comerciais 

que podem ser empregados na sala de aula de química ou de ciências. A segunda parte do trabalho foi construir 

um Formulário de Análise dos filmes com objetivo de sistematizar as informações coletadas e agrupa-las em 

categorias de análises. Também fizeram parte deste trabalho, relatos abertos de professores que utilizaram filmes 

cinematográficos como estratégias de ensino nas disciplinas e de alguns alunos do curso de Licenciatura em 

Química do Instituto Federal do Espírito Santo. Vale lembrar que, os debates realizados nas aulas serviram para 

enriquecer a pesquisa mediante as observações. Os dados foram analisados tendo como referencial a literatura de 

Bardin (2004). A terceira parte deste trabalho consistiu na elaboração de um roteiro de debates contendo um 

pequeno resumo do filme e possíveis interfaces com a disciplina de química e de ciências. Também foram 



 

 

elaboradas questões para serem investigadas e algumas referências de literatura para saber mais sobre o tema 

explorado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No Quadro I está mostrado a relação de filmes pré-selecionados, contendo título do filme, ano de 

produção, direção e alguns assuntos que podem ser trabalhados durante a exibição do filme e durante os debates 

em sala de aula. 

 

Quadro I. Relação de filmes pré-selecionados para debater questões socioambientais e culturais na sala de aula 

de química e de ciências. 
TÍTULO DO FILME ANO DA PRODUÇÃO DIREÇÃO DISCIPLINAS/CONTEÚDOS 

Avatar 2009 James Cameron Educação Ambiental, Biologia, Ética, 

Tecnologia. 

Erin Brockovich, uma mulher de talento 2000 Steven Soderbergh Química, Biologia, saúde, Educação 

Ambiental. 

Eu sou a lenda 2007 Francis Lawrence Biologia, Bioquímica. 

Sherlock Holmes 2009 Guy Ritchie Química, Física, Biologia. 

O código da Vinci 2006 Ron Howard História, Ética, Tecnologia. 

O livro de Eli 2010 Albert Hughes e Allen 

Hughes 

Educação ambiental, Ética, física, 

química. 

O jardineiro fiel 2005 Fernando Meirelles Química, Saúde, Ética, Biologia. 

O curioso caso de Benjamim Button 2009 David Fincher Química, Biologia, Ética. 

Óleo de Lorenzo 1992 George Miller Biologia, Química, Física, Saúde, Ética. 

O homem de Ferro 2008 Jon Favreau Química, Física, Tecnologia. 

Coincidências do amor 2010 Will Speck e Josh 
Gordon 

Biologia, Ética, Tecnologia. 

Comer, rezar, amar 2010 Ryan Murphy Ética, Alimentos. 

Meu malvado favorito 2010 Pierre Coffin, Chris 

Renaud 

Tecnologia 

Wall-e 2008 Andrew Stanton Educação Ambiental, Saúde, Química, 

Física, Biologia, Ética, Tecnologia. 

 

 Dentre os filmes analisados, iniciamos com três filmes para dar seguimento às próximas etapas. São 

eles: Erin Brockovich, uma mulher de talento, Wall-e, e Óleo de Lorenzo. Esses filmes foram selecionados por 

apresentarem maior aderência com a área de química. Por exemplo, o filme de Erin Brockovich apresenta uma 

discussão com relação às questões ambientais e sociais causadas pela contaminação por íons cromo de águas do 

lençol freático. A exibição desse filme nos leva a debater a importância da química e da qualidade dos serviços 

públicos de abastecimento de água. Além disso, há toda uma discussão sobre a importância da alfabetização 

científica de uma população e os impactos do inconsciente da água sobre a saúde de uma população e as 

questões sociais envolvidas quando se há uma situação de descaso da população seja por desconhecimento 

(analfabetismo científico), seja por descompromisso com a realidade (CHASSOT, 2000). Percebe-se que o 

enfoque CTS propicia a integração dos conhecimentos, dando sentindo aos conteúdos científicos abordados 

(ANGOTTI e AUTH, 2001). O enfoque CTS aborda discussões de Ciência e Tecnologia (C&T) na sociedade, 

sendo necessário expor os temas políticos, econômicos e socioambientais relativos aos conteúdos tratados em 

sala de aula (ROSA, LEITE e CIAVATTA, 2007). 

 Segundo Silva e Delizoicov (2008), a aprendizagem baseada em problemas (ABP), em inglês, problem-

based learning (PBL), é uma proposta pedagógica que começou a ser desenvolvida no final da década de 60 

na McMaster University (Canadá) e posteriormente na Universidade de Maastrich na Holanda. Esta proposta é 

centrada no aluno, onde se procura que este aprenda por si próprio; suas características essenciais são a 

organização temática em torno de problemas, a integração interdisciplinar imbricando componentes teóricos e 

práticos e a ênfase no desenvolvimento cognitivo. Tal método rompe com toda a cultura de aprendizado na qual 

o professor “despeja” conhecimentos e o aluno restringe-se a “receber” os conteúdos mastigados sem nenhum 

esforço maior de elaboração do pensamento. A PBL tem origem conceitual nas idéias do psicólogo americano 

Jerome Seymour Bruner e do filósofo Jonh Dewey (1859–1952). Bruner foi o principal idealizador da proposta 

educacional denominada Learning by Discovery (Aprendizagem pela Descoberta) que consistia, em essência, no 

confronto de estudantes com problemas e na busca de sua solução por meio da discussão em grupos. A filosofia 

de Dewey fundamentava-se nos conceitos da educação como reconstrução da experiência e crescimento e na 

motivação como força motriz da aprendizagem. 

 Pensando em abordagens socioculturais (MIZUKAMI, 2010), com características progressistas, capazes 

de promover debates de conteúdos de natureza distinta, levando em consideração as questões culturais, locais, 

regionais e científicas, buscamos inserir neste estudo alguns temas de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). A 

abordagem temática permite discutir conteúdos programáticos clássicos de ciência, abordando questões 

socioambientais, locais e regionais mediadas por estratégias de ensino com base nas ideias de Freire (1996) e 

Vigoskty (1987). Por exemplo, Towse (apud in SANTOS e SCHNETZLER, 1997) sugeriu oito temas para 



 

 

nortear os trabalhos de sala de aula e os currículos escolares, como segue: Saúde, Alimentação e Agricultura, 

Recursos Energéticos, Terra, Água e Recursos Naturais, Indústria e Tecnologia, Ambiente, Transferência de 

informação e Tecnologia, Ética e Responsabilidade Social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A exibição de filmes cinematográficos como estratégias complementares de ensino podem enriquecer 

sequências didáticas e a aprendizagem baseada em problematização (ABP), promovendo a contextualização, 

uma visão crítica do aluno, a articulação de teoria e prática (práxis), e a formação de cidadania. Desta forma, 

essa prática pedagógica se constitui como sendo uma abordagem sociocultural, de caráter progressista 

(MIZUKAMI, 1986). 

 Segundo Amaral e Martinez (2006), de uma maneira geral, há uma primazia na objetividade em 

detrimento da subjetividade nas práticas pedagógicas, desprezando-se a criatividade e a história individual do 

aluno. Então, a proposta é quebra essa primazia dando espaço a criatividade e a conexão de saberes. O emprego 

de temas socioambientais e culturais permite aos alunos ampliarem a visão de mundo (SANTOS e 

SCHNETZLER, 1997). Esta proposta de integralização dos conteúdos programáticos das disciplinas de cunho 

científico, especialmente a disciplina de química, está de acordo com a LDB 9.394 de 1996 (Brasil, 1996), que 

no Art. 35°, parágrafo II cita que a finalidade do ensino médio é a preparação básica para o trabalho e a 

cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 
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