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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa é resultado de uma investigação do uso de linguagem de ficção científica 

como ferramenta de abordagem aos conteúdos programáticos de ciências do ensino 

fundamental. Inicialmente procurou-se compreender a dimensão da linguagem de ficção 

encontrando aproximações que permitissem desenvolver um ambiente fomentador de 

discussões e promotor de questões pertinentes ao desenvolvimento crítico. Ao alcançar um 

canal de comunicação com o educando, foram desenvolvidos planos de aula que articulassem 

os elementos de comunicação mais representativos da linguagem: filmes de ficção, textos 

literários de ficção e desenvolvimento de histórias em quadrinhos. Deste modo foi 

desenvolvido um conjunto de sequências didáticas que se configurou em um guia de apoio 

didático.   E este foi testado pelo autor em turmas de 7º ano do ensino fundamental em uma 

escola pública do município do Rio de Janeiro – RJ. Os planos de aula baseados no 

pressuposto inicial de que a ficção científica pode ser usada como ferramenta de abordagem 

foram testados a nível qualitativo com discentes sujeitos da pesquisa e discutidos através de 

questionário por docentes da área de ciências do ambiente de ensino público. Os resultados 

obtidos discutem o ambiente escolar atual, com base nas percepções dos docentes 

entrevistados e uso de recursos didáticos em aula. Numa abordagem qualitativa analisa a 

aceitação do produto pedagógico como ferramenta para abordagem nas aulas de ciências. 

 

Palavras - chave: ficção científica, guia de sequências didáticas, filmes de ficção, linguagem 

de ficção. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research is the result of an investigation of the use of science fiction as a tool for 

language approach to the syllabus of elementary school science. Initially we sought to 

understand the scale of the fictional language finding approaches that allow developers to 

develop an environment and promoter of discussions pertaining to critical development 

issues. Films, literary fiction texts and development of comics: Upon reaching a channel of 

communication with the student, lesson plans that articulate the elements of communication 

most representative language was developed. Thus we developed a set of didactic sequences 

that formed in a guide instructional support. And this has been tested by the author in classes 

of 7th grade of elementary school in a public school in the municipality of Rio de Janeiro - 

RJ. Lesson plans based on the initial assumption that science fiction can be used as a tool 

approach were tested qualitatively with students and research subjects discussed by 

questionnaire for teachers in the area of the public school environment sciences. The results 

discuss the current school environment, based on the perceptions of respondents and faculty 

use of instructional resources in the classroom. A qualitative approach examines the 

acceptance of the product as a tool for teaching approach in science classes. 

 

 

Keywords: Science Fiction, guide didactic sequences, SCi Fi films, fictional language. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O presente estudo se pautou no desenvolvimento e avaliação de um instrumento não–

formal de ensino-aprendizagem de ciências, voltado para cooperação do trabalho docente, 

fornecendo subsídios que possam promover o envolvimento dos estudantes em um ambiente 

estimulante para aprendizagem, que provoque a imaginação e seja questionador da 

compreensão da ciência na sociedade, ao apresentar atividades lúdicas de discussões 

pertinentes ao ensino. 

A investigação de possibilidades do uso da Ficção Científica (FC) no ensino de 

ciências (física, química, e biológicas), bem como divulgação e popularização científica em 

espaços formais e não–formais, Zanetic (2006), Piassi e Pietrocola (2005, 2007a, 2007b, 

2009), Gomes-Maluf & Souza(2008), Ferreira (2011) e Oliveira (2011) entre outros, apontam 

para um processo de abordagem pouco difundido: a linguagem de ficção científica. Tal 

instrumento apresenta-se interessante na formação inicial e continuada dos professores de 

ciências, bem como relevante no ensino – aprendizagem.  

Corroborando com este pensamento, Ribeiro (2005, p.15) afirma que deve haver uma 

imersão do profissional na pesquisa, a fim de formar alguém que no ambiente externo à 

academia, e este saiba encontrar, distinguir, identificar e, sobretudo, utilizar os resultados das 

pesquisas de forma a adicionar valor às suas práticas pedagógicas, sejam essas de maior 

interesse pessoal ou social. 

Partindo do pressuposto (FERREIRA, 2011, p. 9) deque todo professor é por 

extensão, professor de linguagem, símbolos e literatura pela razão de ser necessário expressar 

e interpretar textos para traduzir ideias, além de atribuir valores simbólicos a imagens para 

construir conceitos, fica posto que o professor pode se valer de literatura e linguagem para 

estimular a imaginação do educando, a fim de construir de modo inclusivo da expressão 

literária, uma relação entre a ciência e o cotidiano.  

Como proposta de investigação procurou–se uma forma instrumental de mediação de 

linguagem que reunisse as características de divulgação científica, discussão de tecnologia e 

sociedade, além de propiciar um ambiente atrativo e provocador. O instrumento proposto por 

este estudo é a linguagem de ficção científica, nas suas várias formas de expressão. Deste 

modo investiga–se a relevância do uso da linguagem de ficção científica no ensino-

aprendizagem significativa de educandos do ensino fundamental.  

A história da humanidade demonstra que utilizamos estruturas linguísticas pictóricas 
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ficcionais para expressar ideias. Utilizando pinturas rupestres no início e depois contos 

repassados por gerações demonstram a necessidade de expressão imaginativa além da fala ou 

escrita tradicional. 

A linguagem de histórias infantis sempre se valeu do imaginário para construir 

significados e expressar ideias abstratas, o famoso “faz de conta...” ou conto fantástico 

inspirou artistas e escritores da Idade Antiga à Idade Média. No advento humanista surge uma 

forma de conto literário que desafia o real utilizando a ciência como ferramenta de construção 

para histórias. Este segmento literário, dito impuro (NICHOLLS, 2013) por não ser 

independente como gênero de literatura, moldável a sua época, flexível aos avanços da 

sociedade e tecnologia e dependente das ferramentas de expressão de outros gêneros já 

consolidados. 

A literatura de ficção científica é capaz de desenvolver o raciocínio de modo lúdico do 

educando e ainda contribuir como ferramenta promotora para o ensino e divulgação da ciência 

neste argumento, estamos de acordo como Dyson (1998). Isto proporciona um ponto de 

partida para investigação. 

O livro História da Ciência no Cinema (2005), organizado por Bernardo Jefferson de 

Oliveira, no qual diferentes pesquisadores analisam a história da ciência nas produções do 

cinema nacional e internacional demonstram a relação antiga entre as duas áreas do 

conhecimento humano. De acordo com o autor: 

Antes mesmo de Lumiére encantar o público parisiense, em 1895, com a projeção de 
cenas impressionantes que inauguraram o cinema como uma fabulosa forma de 
entretenimento, as técnicas de criar imagens em movimento com sequência de 
fotografias serviram a propósitos científicos (OLIVEIRA, 2005, p.7). 
 

 O advento do cinema é fomentado em seu início por estórias fantásticas como a obra 

de George Melies, que se inspira em “Da Terra à Lua” de Júlio Verne para produzir em 1910 

um dos primeiros filmes para o público, onde retrata uma visão fantasiosa da ciência e seus 

estudiosos em viagem para Lua, na qual muito se aproxima da obra “Somnium” de Kepler. 

Mais tarde “A invasão do Mundo” de H. G. Wells 1898 (LEMOS, 2012) aterroriza os 

americanos com a rádio – novela de Orson Welles em 1938 (FORTUNATO, 2013) 

inaugurando a era de fascínio público por invasões alienígenas e viagens fantásticas no tempo 

e espaço. 

A professora e pesquisadora Sandra da Silva Viana em sua dissertação de mestrado 

(2010) no IFRJ, desenvolveu uma investigação sobre o uso de filmes comerciais no ensino-

aprendizagem junto aos estudantes do EJA, apontando para a importância da prática e 
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relevância no ensino, destacando os aspectos lúdicos e motivadores de aprendizagem. 

O presente estudo tem como objetivo estudar a relevância do uso da linguagem de 

ficção científica, em suas variadas formas de expressão, como motivadora de uma sequência 

didática, geradora de debates e expressões não-formais, e deste modo servir como recurso 

pedagógico no ensino de ciências no ensino fundamental. 
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2 LINGUAGEM DE FICÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
CIÊNCIAS 
 
 

2.1 Breve história do uso da ficção científica 

 

O uso da ficção para discutir as implicações dos avanços tecnológicos sobre a 

sociedade data do final da idade média, segundo LeGoff (1990) em seu livro: História e 

memória, que apresenta a Figura emblemática do herói, por vezes mítico, ficcional, mas 

sempre humano, conservando suas relações com outros seres humanos e a sociedade.  A 

importância do conhecimento ou aprendizado surge nos mitos antigos e medievais, com a 

Figura do herói relacionada a uma necessidade humana, como no mito do Prometeu: 

De qualquer modo, na atual Idade de Zeus, as primeiras fases não foram perfeitas, 
porque os homens não tinham artes, nem capacidades de invenção e o alimento 
acabou por lhes faltar. Felizmente, alguns deuses e heróis, principalmente Prometeu, 
Hefesto e Atena, deram aos homens o fogo, a arte de trabalhar os metais e a 
agricultura e, assim, a humanidade conseguiu progredir e tomarem em mãos o seu 
destino.(Idem p. 302)  
 

O mito do herói é resgatado por vários autores do século XX na criação de super 

heróis de histórias de ficção e aventura. Fato observável nas aproximações entre o herói 

nórdico descrito por Langer (2010a): 

O herói Sigurd Fáfnisbani foi o protótipo do modelo de comportamento para o 
mundo nórdico: ele encarnava a ética e a visão de mundo dos antigos guerreiros 
germânicos, especialmente a nobreza, a retidão e a fidelidade. (p. 205) 
 

E o super-homem que segundo Viana (2003) apresenta uma mensagem ideológica de 

modelo de comportamento: 

A necessidade de heróis de carne e osso para sacrificarem suas vidas na guerra criou 
a necessidade da fantasia dos super-heróis. O Super-Homem surgiu neste contexto 
[...] no sentido de que realmente ele é inimigo dos nazistas e defensor dos Estados 
Unidos, devido ao fato dele simbolizar o “homem livre” norte-americano. 
 

Se por um lado o homem medieval era controlado por mitos e estórias fantásticas que 

ditavam regras morais e conduta social pelo medo do desconhecido, por outro era levado a 

sonhar e idealizar o futuro, tema focal de todas as ficções. Como nos relatam os contos de 

Tristão e Isolda, Rei Arthur, Robin Hood entre outros, analisados por Jacques Le Goff (2009) 

em Heróis e maravilhas da Idade Média. É inegável o papel de instrumento de controle 

político, filosófico e social exercido pelos contos, nas mãos dos governantes. No entanto os 

contos ficcionais também tiveram papel revolucionário e libertário (LANGER, 2010b), ao 
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discutir a sociedade em suas distopias. 

O século XVII é possivelmente o marco inicial da literatura fantástica ou ficcional 

científica (BALCHIN, 2013) com o romances de Johannes Kepler – Somnium (1634) e de 

Cirano de Bergerac – lês États et Empires de la Lune (1657). Onde abordam a possibilidade 

de viajar à Lua em naves desenvolvidas pela tecnologia futura e desenvolvimento de uma 

sociedade utópica. No entanto apenas no século XIX a literatura com as características de 

ficção científica como a conhecemos é concebida, com a obra “Frankenstein” de Mary 

Shelley em 1817 e consolidada como literatura por Jules Verne com inúmeras obras (Da Terra 

à Lua, 1865; Viagem ao centro da terra, 1864; Vinte mil léguas submarinas, 1870; entre 

outras). 

O século XX permite a ficção científica desmembrar-se em ramos mais atraentes ao 

público, com as histórias de super heróis em quadrinhos (pulp-fictions) e os filmes comerciais 

de obras literárias consagradas ou desconhecidas utilizando–se dos efeitos especiais e cenários 

futurísticos. Nestas obras as discussões sobre sociedade, tecnologia, ética cientifica e política, 

componentes necessários e constantes nas obras de ficção científica, alcançam o grande 

público de modo diluído e aparentemente sem grandes reflexões por parte dos expectadores 

(NICHOLLS, 2013). 

No entanto a ficção científica, na reflexão de Cardoso (2006), ultrapassou os limites 

literários alcançando expressões cinematográfica, televisiva, história em quadrinhos, 

videogames, internet, camisetas, bonecos e outros objetos mercadológicos. Deste modo a 

filosofia da história fantástica baseada em extrapolações científicas alcança grande parte, se 

não toda, sociedade economicamente ativa e sua influencia na formação do senso comum não 

pode ser desprezada. Quanto ao valor de verossimidade científica, não há dúvida de que tanto 

filmes quanto livros, não se aplicam e nem mesmo têm intenção. Deixando claro que seu 

compromisso é com a discussão, seja moral, ética ou política. Como destaca Ciro Flamarion 

Cardoso (2003, p.21): 

… em função das revoluções sociais, em especial após 1789, mas também do 
influxo da revolução científica, há uma mudança radical na percepção do tempo, 
tanto natural quanto social, bem como uma historicização da sociedade e do próprio 
universo (mediante a geologia histórica, a teoria da evolução, certas teorias 
cosmológicas etc.), destruindo as visões cíclicas e trazendo a convicção de que o 
presente difere do passado e de que o futuro, por sua vez, será diferente do presente. 
( apud Cardoso, 2006, p.22) 
 

Nesta linha de pensamento, os pesquisadores de ensino, Gomes-Maluf e Souza (2008, 

p. 275) destacam: 

A forma de subversão tomada pelo imaginário torna-se o único real, criando mundos 
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imaginários; é o ficcional criando o real, mas é, ao mesmo tempo, a garantia da 
potencialização da imaginação humana: a ficção cria o real e se disfarça do real, mas 
oportuniza a criação de um discurso que seja validado pelo real/racional. O discurso 
criado na ficção é tão digno de crédito como outro qualquer porque, como qualquer 
outro, nos apresenta uma leitura do real e inventa um mundo ainda não imaginado 
por nós; coloca-nos de frente como real, com base em uma narrativa livre de 
diferentes manifestos, sejam epistemológicos, filosóficos, sociológicos e/ou 
científicos. 
 

Posto isto, a literatura de ficção científica é capaz de desenvolver o raciocínio de modo 

lúdico do educando e ainda contribuir como ferramenta promotora de estimulo para o ensino e 

divulgação da ciência. Nas palavras de Dyson (1998, p. 75) a ficção científica, em uma 

aplicação específica, “... é mais esclarecedora do que a Ciência para compreender como a 

tecnologia é vista por pessoas situadas fora da elite tecnológica...”. Esta afirmação corrobora 

nossa opinião quanto à investigação do papel da ficção científica no ensino de Ciências. 

 
 

2. 2A linguagem e a imaginação 

 

A linguagem é a ferramenta da cultura para articular o imaginário e propor 

significação para o mundo concreto/formal a partir da compreensão do abstrato (BAKTIN, 

1997). De outro modo traduzir um pensamento a outro significa ser capaz de ver a partir da 

cultura ou ainda a partir da construção imaginária do outro. 

A ideia do enriquecimento formal fica incompreendida em oposição ao 
enriquecimento da matéria, do conteúdo; ora, esta é a ideia fundamental, a ideia 
motriz na criação cultural que, em nenhuma de suas áreas, tende para um 
enriquecimento do objeto por meio de um material que lhe é imanente, mas o 
transpõe para outro plano de valores, gratifica-o com o dom da forma, transforma-o, 
e esse enriquecimento formal é impossível se há fusão com o objeto trabalhado. Em 
que se enriqueceria o acontecimento se eu fundir-me com o outro: se de dois, 
passamos a um? Que vantagem teria eu em que o outro se funda comigo? Ele só 
verá e só saberá o que eu mesmo vejo e sei, ele somente reproduzirá em si mesmo o 
que em minha vida continua sem solução; é preferível que ele permaneça fora de 
mim, pois é a partir da sua posição que pode ver e saber o que, a partir da minha 
posição, não posso nem ver. (Idem, p.103) 
 

Na crítica de Baktin ao objetivismo da linguagem, encontramos subsídios para a 

proposta da linguagem ficcional de cinema no ensino, visto que como construção cultural e 

temporal, possui estruturas de significado capazes de dialogar com o aprendiz de ciências. 

O pensamento de Bachelard (1984) se articula com discurso de Baktin (1997) para 

delinear uma argumentação em favor de uma abordagem de ensino que utiliza uma linguagem 

não-formal. Em suas palavras: 

Mesmo numa ciência muito avançada, as condutas realistas subsistem. Mesmo numa 
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prática inteiramente comprometida com uma teoria se manifestam retornos a 
condutas realistas. Estas condutas realistas reinstalam-se porque o teórico 
racionalista tem necessidade de ser compreendido por simples experimentadores, 
porque ele quer falar mais depressa regressando conseqüentemente às origens 
animistas da linguagem, porque ele não teme o perigo de pensar simplificando, 
porque na sua vida comum ele é efetivamente realista. (Bachelard, 1984. pag. 15) 

 

Ao apresentar um conceito científico ou mesmo se utilizar aparatos científicos para 

justificar uma história o autor de um texto de ficção se coloca no papel de divulgador da 

ciência, mesmo não dominando completamente o conhecimento inerente. Desta forma sua 

comunicação se assemelha a do teórico que para se expressar utilizar recursos simbólicos da 

cultura e do imaginário para tornar compreensível o conhecimento científico. Visto que muito 

da construção do pensamento científico se apóia na imaginação do pesquisador e no seu 

conjunto de saberes culturais. Isso fica claro no questionamento do filósofo sobre o processo 

de compreensão de reações químicas: “... a substância pura não tem operação, a operação pura 

não tem substância. Os dois pólos são naturalmente imaginários, tão imaginários quanto o 

ponto material e a onda luminosa.” (BACHELARD, 1984 pag. 49) 

 

 

2. 3  Aprendizagem significativa 

 

A filosofia cognitiva, precursora do construtivismo, se desenvolve como uma reação 

ao behaviorismo clássico, segundo Moreira (2011). Orientada por teorias psicológicas elabora 

questionamento sobre os processos mentais como tomada de decisões, compreensão e 

cognição. Deste modo se opõe ao comportamentalismo nas questões de ensino-aprendizagem. 

De modo semelhante à filosofia humanista de Paulo Freire (1987), vê o aprendiz como pessoa 

no amplo sentido de suas integrações como o meio, levando em conta seus sentimentos e 

motivações na aprendizagem. 

Os princípios da teoria da aprendizagem significativa crítica de Moreira (2006), 

apóiam a hipótese de que é fundamental valorizar o conhecimento em contribuição do 

educando. Deste modo, linguagens não-formais e abordagens que valorizem a contribuição e 

recognição de conteúdos provenientes dos aprendizes, possibilitam uma aprendizagem real, 

oferecendo uma alternativa ao modelo comportamentalista da escola positivista. 

Acreditamos que na elaboração de significados (de ciências), a fim de que a 

aprendizagem seja significativa, o aluno precisa ser estimulado como ser integral e nesse 

aspecto a FC, colabora com sua discussão humanizada dos propósitos da tecnologia na 
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história e sociedade. 

As teorias de desenvolvimento mental de Piaget e formação social da mente de 

Vigotsky buscam explicar os processos pelos quais a criança em início da fase escolar abstrai 

de seus conceitos internos (egocêntricos) para a compreensão do meio e finalmente para a 

complexa rede de significados, leis e teorias científicas. O autor Marco Antonio Moreira, 

destaca que para tornar a aprendizagem significativa é necessário considerar o conhecimento 

prévio do educando: 
… o aprendiz não é um receptor passivo. Longe disso. Ele deve fazer uso dos 
significados que já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, para poder 
captar os significados dos materiais educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo 
que está progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está também 
fazendo a reconciliação integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças 
e reorganizar seu pensamento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento... 
(idem 2011, p.226) 
 

  Somando–se as ideias já apresentadas aos princípios da interação social e do 

questionamento de Vigotsky, os quais preconizam uma contextualização do ensino com o 

ambiente, meio social e símbolos trazidos pelo aluno. A interpretação do conhecimento neste 

sentido se dará na mediação entre a assimilação do novo e discussão do conhecimento prévio. 

Acreditamos que seja relevante uma abordagem com linguagem de ficção científica que leve 

o educando a construção de significados na aprendizagem de ciências. 

 

2. 4 A Ficção científica no ensino-aprendizagem 

A FC vem sendo considerada como ferramenta didática para abordagem no ensino de 

ciência por vários autores, como Piassi e Pietrocola (2005, 2007a, 2007b, 2009), Gomes-

Maluf & Souza (2008), Ferreira (2011) e Oliveira (2011) entre outros. A utilização de recursos 

de linguagem como música, teatro, cinema e literatura, tanto acadêmica, como poética e 

ficção foi amplamente defendida por Zanetic (2006, p.45 e 46) ao dizer: 
Propor que uma música (...) seja alvo de uma atividade no ensino médio, de modo a 
contemplar essas duas interpretações, pressupõe a existência, nos currículos de 
nossas escolas, das disciplinas Física e Literatura (...) 
(...) Não há dúvida que, para estabelecer um diálogo inteligente com o mundo, é 
preciso que o leitor domine de forma competente a leitura e a escrita; portanto, a 
literatura deve ter um papel de destaque na educação. 
 

Para Gomes-Maluf & Souza (2008) a FC elabora uma ponte entre o imaginário e o 

real, produzindo uma interpretação facilitadora para o processo de ensino aprendizagem. Para 

vários pesquisadores a investigação sobre a elaboração do imaginário, notabilizou-se pela 

relação organização do conhecimento no sujeito. Segundo Le Goff (1994, p.14-17), três 

termos estabelecem a compleição do cenário do imaginário: a representação, o simbólico e as 
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imagens. 

Por representação, estabelecemos a relação entre todos e quaisquer simbolismos 

mentais e a realidade exterior. É o processo da abstração, segundo Vigotsky (2009b). 

O simbólico conecta a observação a um valor histórico ou ideal reconhecido ou 

atribuído pelo individuo ou pela sociedade. Em relação às imagens, relacionam-se com a 

observação. Embora, irreais as representações do imaginário ganham força e na faculdade da 

imaginação o inexistente se torna real, ou auxiliado por possibilidades reais, ideias e seres 

tornam - se reais, para os sujeitos que idealizam tal existência. Para Dubois (1995), na mente a 

ficção constitui ambiente e as imagens, idealizadas a partir do real organizam o pensamento. 

Para Gomes-Maluf & Souza (2008); Ferreira (2010) e Oliveira (2011) é necessário 

compreender as interfases entre o imaginário e o real pra que a interpretação do papel da FC 

no ensino de ciência não se dê no nível empírico. Para estabelecer um perfil epistemológico a 

proposição da negação de Bachelard (1984), na compreensão de que o conhecimento não se 

dá por acumulação, mas por refutação, onde o processo do saber não inicia com acertos, mas 

com erros que são retificados. Com esse processo, o irreal, imaginário, constitui base para 

interpretar o real. Na análise teórica de Vigotsky (2009a), existe uma relação cognocente entre 

a palavra e pensamento, sendo a palavra articuladora do imaginário que desencadeia a 

formação de representações, símbolos e imagens do mundo real, desta forma a abordagem 

literária da linguagem pode influenciar positivamente no processo de aprendizagem. 

Para a realização deste trabalho, dados sociais, pedagógicos e psicopedagógicos foram 

investigados por meio de aplicação de questionários e entrevistas. Como pressuposto 

empírico, acredita-se que os questionários e entrevistas tragam respostas as seguintes 

indagações: 

a) A literatura de FC funciona bem como motivador para o letramento de ciência? 

b) O uso de outras linguagens não formais na abordagem de conhecimento de ciência são 

proveitosos para o processo de ensino - aprendizagem? 

c) O uso de recursos pedagógicos não formais que estimulem a imaginação colabora com a 

aprendizagem significativa e produzem efeito positivo no ensino de ciências? 
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3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 Descrição do processo 
 

O texto dos Parâmetros Curriculares Nacional (1998), aliado ao diálogo entre os 

sujeitos envolvidos no fazer pedagógico, professor e alunos, foram os primeiros passos para 

construção desta investigação sobre a proposta construtivista de abordagem e discussão dos 

conteúdos, utilizando uma linguagem não formal. Para tanto procuramos uma linha de 

investigação com características qualitativas que levassem em conta o caráter social 

emancipatório como o descrito pela pesquisadora Marilda A. Marfan (1986 p. 45): 

Os trabalhos de observação participante têm sua tradição na antropologia e na 
sociologia, disciplinas que cederam emprestado a técnica ao campo da pesquisa 
educacional. A observação participante combina simultaneamente a análise 
documental, a entrevista de respondentes e informantes, a participação e observação 
direta e a introspecção. Conseqüentemente, é um tipo de estratégia que pressupõe 
um grande envolvimento do pesquisador na situação estudada. 
 

Esta pesquisa busca a compreender e aprimorar uma ferramenta pedagógica que se 

apropria dos recursos da linguagem midiática1 e propõe a construção de novos conhecimentos 

a partir dos conceitos prévios associados à informação. Levando em conta a capacidade de 

crítica do ambiente e sociedade. Para tanto a mecânica metodológica foi dividida em três 

etapas: a primeira se baseia em uma observação participativa de cunho qualitativo da 

utilização de filmes e textos de ficção científica, somados a resolução de questões de 

compreensão do texto e produção de desenhos que de alguma forma possam retratar a 

compreensão do texto e filme. Esta etapa da pesquisa foi desenvolvido em turmas de 7° ano 

do ensino fundamental da rede publica onde o pesquisador atua como regente de turma.  

A escolha do método de investigação, coleta e análise de dados para este trabalho foi 

orientada na direção da pesquisa qualitativa, tanto pela natureza da investigação, que indicava 

uma necessidade de envolvimento com os sujeitos, quanto pela versatilidade que permite ao 

professor – pesquisador de atuar durante o processo, como destaca a pesquisadora Maria 

Marly de Oliveira sobre pesquisa participativa (2008): 

Esse tipo de pesquisa também exige um compromisso com a população da 
comunidade em que se realiza o estudo. (…) é de fundamental importância o 
envolvimento dos pesquisadores (as) nas comunidades em que se realiza o processo 
de estudo e pesquisa (p. 75). 
 

A metodologia da pesquisa se pautou pela interação entre professor-pesquisador, 

                                                 
1 A expressão: midiática é entendida como toda forma de divulgação transmitida pela mídia. 
http://www.dicionarioinformal.com.br/usuario/id/34167/ 
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estudantes e professores da área, deste modo a observação participativa, tendo o pesquisador 

como participante observador como método de pesquisa/trabalho, nas atividades de leitura 

dos textos de FC e criação de histórias em quadrinhos a mão - livre pelos alunos, permitiu 

maior amplitude na análise. A opção do método se justifica pela capacidade de diálogo no 

processo do fazer pedagógico e interação do observador nas atividades do aprendiz, de acordo 

com o pesquisador Cristiano Lessa de Oliveira (2008 p.8): “Após ser efetivada a negociação, 

o investigador terá acesso às atividades cotidianas dos sujeitos, sendo sua tarefa a de ganhar 

mais confiança do grupo e compreender como os informantes constroem os sentidos que são 

de importância para eles.” Ao discutir as representações dos desenhos e construção do perfil 

conceitual exposto nos textos e desenhos espera-se gerar respostas para as discussões de sala 

de aula, de modo a permitir uma apreensão da realidade do educando. Neste momento da 

investigação, utilizaram-se questionários semi estruturados e entrevistas como forma de coleta 

de dados.  

A proposta metodológica foi dividida em três etapas: Na primeira, empregou-se filmes 

de ficção científica e textos como forma inicial de questionamento dos conteúdos estudados 

ao final do bimestre letivos, nas turmas onde o professor-pesquisador atua como regente. 

Neste momento da pesquisa foram empregados os seguintes procedimentos de coleta de 

dados: produção de desenhos sobre a percepção do texto trabalhado em aula, questionários 

semi-estruturados de compreensão sócio-cultural.  A segunda etapa se configurou na produção 

e testagem de um guia de sequências didáticas (que será o produto pedagógico proposto), 

utilizando filmes, vídeos, textos e desenvolvimento de quadrinhos, construídos a partir da 

compreensão textual do educando para provocar discussões que integrem o ambiente, a 

sociedade, a tecnologia. Neste momento se utilizou trechos de livros, adaptações de autores de 

ficção e textos construídos pelo professor. A escolha dos quadrinhos remete a uma tentativa de 

aproximação da literatura de divulgação científica com o mundo imaginativo do estudante de 

ensino fundamental, assim como pesquisas feitas por vários autores entre eles: Grassi e 

Ferrari (2009); Nascimento e Piassi (2011). A inserção deste tipo de atividade se dá pelo 

incremento da interação professor – aluno que é estimulada pelo contato de orientação 

necessário para o desenvolvimento da aula. Nesta questão Pietrocola (2004), destaca a 

necessidade do caráter afetivo, que aproxima a ciência ao estudante, tornando-a prazerosa e 

didaticamente atrativa.  

 A terceira fase, ou a experimentação do manual de sequências didáticas, investigou-se 

a opinião de docentes da área, a fim de apresentar a proposta com a intenção de perceber as 
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possibilidades do instrumento em outras singularidades pedagógicas. A coleta destes dados 

para tanto se deu através de questionário semi-estruturado (em Apêndices III e IV). 

 

3.2  Descrição dos sujeitos da pesquisa 

A comunidade pesquisada se constitui de estudantes e professores, ambos da rede 

pública de ensino. Quanto aos estudantes, foram observadas quatro turmas de 7º ano do 

ensino fundamental, com idades variando de 11 a 14 anos (dados do questionário sócio-

cultural implementado na primeira fase), formando um grupo de 160 indivíduos; de um modo 

geral oriundos de comunidades carentes, com proximidades de convivência de violência na 

periferia da cidade do Rio de Janeiro – RJ (Coleção Estudos da Cidade - Junho de 2002), com 

baixo aproveitamento em produção textual e dificuldades de leitura e escrita em português 

segundo relatórios do CESPEUnB (2012); MEC/IDEB (2012). 

Quanto aos professores, foram consultados 17 docentes, habilitados em ciências 

biológicas e regentes no ensino fundamental. Foram empregadas três formas de contato: 

diretamente, contato pessoal; indiretamente por indicação, questionário enviado pelo contato e 

via correio eletrônico (e-mail). 

O ambiente onde ocorre a pesquisa é uma escola de ensino fundamental regular 

pública, situada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Ao iniciar o presente estudo foi apurado um diagnóstico inicial do ambiente, cenário 

onde os sujeitos da pesquisa atuam, bem como características socioculturais. Na tentativa de 

compreender suas peculiaridades percepções quanto ao método de abordagem proposto por 

esta investigação. Inicialmente destacamos o ambiente, já delineado no capítulo anterior, 

como uma escola da rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro, inserida em uma 

periferia socioeconômica desfavorecida e em situação de vulnerabilidade social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2. Espaços de convivência da escola protegidos por grades. 

Figura 1. Entrada da escola guarnecida pela polícia militar. 
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4.1 Diagnóstico inicial 

   

Os alunos observados responderam a um questionário (APÊNDICE III), a fim de 

prover a pesquisa de algumas informações socioculturais. Deste modo compõem quatro 

turmas de 7º ano do ensino fundamental e num total de 160, neste grupo, a partir de 

questionário se identificou que a idade média e de 12,5 anos (gráfico 1) e o contingente 

feminino é maior em relação ao masculino por turma, como visto no gráfico 2. Este dado foi 

analisado como uma tendência de aumento da população feminina. Apontada por estatísticas 

populacionais e não se relaciona com as deficiências de aprendizado. 
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Gráfico 1 - Idade dos alunos pesquisados
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Gráfico 2 - Proporção entre gêneros dos alunos do 7º ano.
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  Os questionários demonstram que a média de alunos que lêem livros, contando com 

os livros didáticos é de 25% (Gráfico 3). 

 
 
  A expressiva taxa de 24% de alunos que declararam não ler nenhum livro, nem 

mesmo o didático, deixa claro que o baixo índice de letramento e a desmotivação andam de 

mãos dadas. Na visão vários autores e compartilhada por este pesquisador, a motivação pode 

ser adquirida com uma mudança na abordagem dos conteúdos. 

  A pesquisa entre estudantes revelou que histórias em quadrinhos são a leitura 

preferida, não considerada como livro por seu aspecto lúdico e por consequência não 

aproveitada no processo ensino-aprendizagem, mas atingindo a marca de 38% (gráfico 4). 
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Gráfico 3 - Proporção de alunos que declaram ler livros.
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Gráfico 4 - Preferência de leitura entre estudantes consultados. 
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4.2 Primeira etapa: Introdução do método não formal de abordagem  

No encerramento do primeiro bimestre os alunos foram estimulados a prestar uma 

avaliação (teste de conhecimentos com direito a consulta dos arquivos pessoais). Neste teste 

os alunos respondem a questões comuns a disciplina (modo tradicional) e ao final apresentam 

uma história fictícia sobre o assunto do teste. Esta história poderia ser estruturada ou não. O 

único quesito obrigatório é que fizesse sentido, em relação ao exposto na disciplina. 

O objetivo deste item é a verificação da fixação do conteúdo estudado e a capacidade 

individual de abstração e recognição.  O conteúdo em questão é a evolução no planeta Terra 

desde os seus primórdios. O texto sugerido como mote é uma inspiração (escrita pelo 

professor) de um capitulo do livro: 2001, uma odisséia no espaço, escrita por Arthur C. Clark 

(em APÊNDICE I). Os desenhos abaixo apresentados são representações de trechos do texto, 

que na opinião dos alunos foi mais significativa. 

 

 
Figura 3. Produção do aluno A, 
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As imagens construídas demonstram a ligação entre o conteúdo estudado no primeiro 

bimestre: microrganismos, a preocupação pessoal do aprendiz com a saúde. É possível 

observar alguns traços da internalização de signos, descrito por Vigotsky, característico da 

fase etária dos alunos. 

 
 

4.3 Segunda etapa: Desenvolvimento e testagem do método de abordagem 

No final do segundo bimestre, novamente, os estudantes são estimulados por teste de 

conhecimentos, a fazer uma nova verificação de compreensão e desta vez precisam criar uma 

sequência de quadrinhos para recontar a história. Como mote os alunos receberam um texto 

de ficção (em apêndice II) de autoria do professor regente. 

Figura 4. História produzida pelo aluno B. 
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Os desenhos a seguir são exemplos dos trabalhos realizados em sala de aula.  

 
 

Figura 5. Versão do aluno C. 

Figura 6. Versão do Aluno D. 
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 O constructo completo, representado na Figura 7, está em APÊNDICE V, devido a 

sua amplitude e significância, embora se destaque da média das construções geradas pelos 

discentes observados, influenciou o grupo servindo de motivação para outros. 

 Para avaliação dos desenhos e histórias produzidos, o autor se baseia nos tratados de 

psicopedagogia de Vygotsky (2009b), quando este afirma que a criança se utiliza da 

linguagem ideográfica para dar significado ao real. Deste modo o desenho cumpre o papel de 

conexão entre o imaginário e o real. 

“Os quatro estágios no desenvolvimento do desenho infantil podem ser percebidos 
com mais nitidez ainda nos exemplos de representação das figuras humana e animal, 
que são os dois objetos que as crianças mais gostam de desenhar [...]” (idem 2009b 
p. 111).  
 

 Os alunos foram estimulados a expressarem sua compreensão dos conteúdos 

utilizando desenhos pictóricos a partir de filmes de ficção e documentários científicos. O 

autor observou que de um modo geral as turmas possuem baixa capacidade de leitura e que 

alguns jamais leram um livro além do didático, como demonstrado anteriormente no gráfico3. 

Os desenhos desenvolvidos no primeiro bimestre, de um modo geral, são pouco 

estruturados, sem texto explicativo ou legendas, parecendo indicar uma dificuldade de 

comunicação, imaturidade e pouca compreensão do texto.  

Figura 7 
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Na segunda verificação tanto a estrutura gráfica, como a organização do texto indica 

uma maior compreensão. Embora se verifique algum aumento na absorção do conteúdo de 

ciência. Existe ainda uma deficiência ortográfica e gramatical dos conteúdos de língua 

portuguesa.  

O baixo letramento dos alunos do ensino fundamental é um dos maiores entraves para 

o letramento de ciência. Uma investigação posterior poderá indicar o grau de deficiência da 

capacidade de leitura e escrita e sua influência no ensino aprendizagem dos demais conteúdos 

do currículo.   

 
 
4.4  Opiniões dos discentes participantes quanto ao produto 

 O pesquisador em consulta aos estudantes participantes do experimento, com a 

abordagem em teste, ouviu diversos comentários. Para melhor apresentar as falas 

significativas foram organizadas em um quadro as impressões e suas respectivas frequências. 

 

Impressão do estudante Valor absoluto Valor percentual

“Não consegui desenhar bem por que não entendi 
direito o texto” 

6 4,20% 

“Gostei muito da ideia de desenhar a minha versão da 
história,…me senti participando” 

 
10 

 
7,00% 

 

“Não gosto de desenhar por que minha professora no 
C.A. disse que meu desenho é feio (algumas 
variantes: torto, estranho, etc.)” 

 
32 

 
22,30% 

“Nunca tive uma aulapara aprender desenho,… acho 
que fica esquisito” (expressão grifada substituindo 
termos impróprios usados pelos alunos). 

 
17 

 
12,00% 

“Sempre faço desenhos... na aula. Fazer quadrinhos é 
melhor do que escrever uma redação” 
 

 
8 

 
6,00% 

“Posso colocar o meu nome no lugar do 
personagem?” 

 
16 

 
11,00% 

“Se ficar ruim… pro favor não mostra pra ninguém, 
tá?” 

 
19 

 
13,00% 

“Se eu não conseguir desenhar direito posso fazer do 
meu jeito? 

 
35 

 
24,50% 

Tabela 1. 
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 Baseados nas experiências dos episódios relatados anteriormente foram construídos 

planos de aula em sequência didática de conteúdos do 7º ano. O resultado deste trabalho deu-

se o nome de “manual de sequências didáticas de ciências para o 7º ano”. A esse trabalho 

passaremos a nos referir como produto pedagógico proposto. 

 

4.5  Terceira etapa: Testagem com os professores 

 

4.5   Diagnóstico do grupo docente 

Com o produto pedagógico em fase final, deu-se início a testagem junto a docentes da 

área de ciências que atuam como professores regentes em escolas públicas do Rio de Janeiro. 

Para isso utilizou – se um questionário semi-estruturado (APÊNDICE IV) para coleta de 

dados importantes na caracterização dos docentes, suas práticas e percepções quanto ao 

produto proposto. Com um total de 17 professores consultados, observa-se com a faixa etária 

de 25 a 35 anos e o grau de formação de graduação, que o quadro profissional é jovem e em 

busca de especialização. Como visto nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 5. Percentual das idades dos professores consultados 
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O questionário revelou para a pesquisa que a experiência profissional (gráfico 7) com 

tendência de média na faixa dos 6 a 10 anos. Este dado sugere uma renovação do quadro 

profissional e possível renovação nas práticas pedagógicas. Esta hipótese surge ao verificar 

que o planejamento de aulas (gráfico 8) e a frequência de aulas expositivas (gráfico 9) 

possuem valores expressivos.  
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Gráfico 6. Percentuais de titulação
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Estes dados permitem a suposição de que os professores compreendem a necessidade 

da ação de planejamento para produção de aulas expositivas. Neste aspecto concordando com 

Vasconcellos (2006, p. 35) ao pontuar que o planejamento “é antecipar mentalmente uma ação 

a ser realizada e agir de acordo com o previsto”. Esta prática é de suma importância para 

aplicação da metodologia proposta. 
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A utilização de fontes de enriquecimento das aulas é bastante plural, evidenciando 

uma tendência multimídia por parte dos professores em relação a suas próprias percepções 

quanto ao trabalho docente (gráfico 10). 

4.5. 2  Avaliação do produto pedagógico pelos docentes 

Quanto ao produto pedagógico os docentes entrevistados colocaram as seguintes 

opiniões e observações que seguem nos próximos gráficos e tabela. 

Um professor entrevistado relata que a principal dificuldade em utilizar filmes em sala 

de aula é a ausência de equipamento em bom estado de funcionamento e espaço especifico 

para transmissão do audiovisual ( tabela 2 e gráfico 11).  O percentual de professores que 

concordam com esta opinião é de 58,83% (em números absolutos 10 dos 17 professores). 
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Gráfico 10. Preferência de fonte para enriquecer a aula 
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Embora a utilização de filmes em sala de aula seja prejudicada pela falta de 

equipamento, existe uma fração razoável de docentes que utiliza filmes comerciais em sala de 

aula como recurso pedagógico. 

 

 

A segunda maior dificuldade é de tempo hábil dentro do programa proposto como 

meta na grade curricular do ensino fundamental. O gráfico abaixo expressa estas opiniões: 

A utilização de textos de ficção científica não está prevista em programas decurso e de 

um modo geral não possui espaço na programação de aula da maioria dos professores 

entrevistados (gráfico 12). 

 

 Com relação aos recursos geralmente usados, os resultados dos questionários apontam 

para um pequeno grupo de ferramentas didáticas ( gráfico 14), indicando ausência de recursos 

no ambiente escolar, visto que o grupo docente planeja suas ações previamente e se empenha 

em produzir aulas expositivas como visto nos gráficos anteriores. 
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 O uso dos recursos esta relacionada diretamente a sua disponibilidade. Neste aspecto o 

gráfico 14, demonstra o gradiente de disponibilidade dos recursos em escolas públicas, 

segundo os professores entrevistados. 
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 Os gráficos 15 e 16 demonstram  a tendência dos professores em adotar o guia 

proposto. Isso sugere que propostas pedagógicas com novos formatos são bem vindas ao 

espaço escolar. 
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No que diz respeito especificamente ao produto pedagógico em teste, era esperada 

bastante resistência, visto que tanto recursos quanto tempo hábil são fundamentais para o 

desenvolvimento da proposta e a pesquisa demonstrou que são estas as principais queixas para 

a não implementação de novas ações pedagógicas. No entanto os resultados dos questionários 

refletem uma aceitação do guia didático na ordem de 64,70% (gráfico 14 e na tabela 2, 

registro de opiniões dos decentes a baixo), no sentido de utilizar o guia como metodologia de 

trabalho. Destes 58,83% recomendariam o material didático (Gráfico 13), 52,95% dos 

docentes utilizariam apenas o filme sugerido e 35,29% adaptariam o método, intercalando-o 

entre trabalho de aula e trabalho de casa (Gráfico 15).  

Um dado relevante da pesquisa é não utilização de texto motivador de ficção 

científica por 88,24% dos entrevistados (Gráfico 11 e tabela 2) fica, claro a partir deste fato 

que textos de ficção ainda não encontram aceitação e uso a curto e médio prazo. Acreditamos 

na viabilização do produto pedagógico completo com a implementação de recursos materiais 

nas unidades de ensino. As opiniões dos alunos (tabela 1) indicam que o corpo discente 

aprovou a metodologia e este dado deve influenciar na interatividade afetiva professor-aluno, 

contribuindo para que haja significância na aprendizagem. 

 As opiniões expostas pelos docentes consultados, quanto ao uso ou não da indicação 

metodológica sugerida, foram coletadas nos questionários de forma aberta  e organizadas em 
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Gráfico 17. Opinião dos professores quanto ao uso do manual
proposto
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uma tabela para melhor interpretação destes dados. 

Opiniões Número absoluto Valor percentual

“ o material requer muito 
tempo para execução” 

2 11,76% 

“ não se adequa com o meu 
planejamento, precisaria ser 

mais curto” 

1 5,88% 

“ o plano requer recursos que 
não estão disponíveis sempre“ 

3 17,53% 

“ parece motivador e 
interessante, usaria de modo 

parcial” 

4 23,53% 

“...algo diferente para trabalhar 
com os alunos … usaria de 

modo integral”  

7 41,18% 

Tabela 2. 
  
 Embora ainda não exista um consenso quanto a mudança metodológica no ensino é 

perceptível a aceitação do modelo proposto, visto que 64,71%( soma dos percentuais das 

opiniões favoráveis) avaliam como uma boa proposta.  As opiniões convergem para o 

pensamento de que uma mudança se faz necessária e todas as ferramentas pedagógicas que 

surgem devem ser vistas como possibilidades a serem testadas. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir do exposto pela investigação, concluímos que as perguntas pressupostas no 

inicio desta dissertação, foram respondidas de forma positiva. De modo a podermos afirmar 

que: a literatura de ficção científica associada a filme comercial de ficção e as histórias em 

quadrinhos, possuem boa atuação como mote para o letramento de ciências e divulgação do 

conhecimento cientifico. 

A testagem com alunos trouxe para pesquisa dados interessantes que poderão ser 

investigados mais profundamente posteriormente. Como exemplo disso verificamos o 

interesse em leitura, antes só verificado nas disciplinas relacionadas a linguagem. Os debates 

em sala de aula apontam para uma inserção mais ampla do uso de textos não- didáticos. 

Igualmente, a disposição em desenhar revela uma ausência deste recurso pedagógico na 

observação do aprendizado. Visto que o aprendizado significativo se dá com a produção de 

constructos do aprendiz. 

Os resultados obtidos das entrevistas com alunos, sugerem que a discussão inicial da 

necessidade de estímulo à imaginação para criar sentidos no ensino – aprendizagem está 

atrelada a compreensão do sujeito como participante da história. 

No entanto o uso de ficção científica como instrumento motivacional para o ensino é 

assunto novo para professores. Visto que, por suas formações acadêmicas,pouco ou nada foi 

direcionada para esta prática. Isso fica claro pelas respostas observadas nos questionários. 

Alguns autores brasileiros, como Chinelli e Aguiar (2005), Chinelliet al (2008; 2009; 

2010) em suas experimentações com centros de ciências e museus, destacam a necessidade de 

uma educação construtivista, afetiva, crítica, capaz de atrair o estudante e envolvê-lo a ponto 

de que interaja respondendo suas próprias dúvidas, utilizando ferramentas não-formais, 

construindo conceitos e assimilando o saber. Como ferramentas desse processo, já apontavam 

para o uso de outras linguagens não-formais na abordagem de conhecimento de ciência, como 

filmes de ficção, textos de ficção e histórias em quadrinhos. Nossa investigação demonstra 

uma convergência de resultados proveitosos para o processo de ensino – aprendizagem. 

O uso de recursos pedagógicos não-formais, como a elaboração de histórias em 

quadrinhos na divulgação e letramento científico (CAMILO e AGUIAR, 2014), que 

estimulem a imaginação, colaboram com a aprendizagem significativa e produzem efeito 

positivo no ensino de ciências. 

Observamos no decorrer deste trabalho a necessidade de recursos áudio visuais 
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disponíveis, em escolas públicas, para que o ensino-aprendizagem de ciências possa melhorar. 

Algumas práticas, como revelado nos questionários de docentes, tornam-se “fictícias” em 

ambientes sem recursos adequados. 
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APÊNDICE I 
O berço 

 
 

(texto inspirado no trecho do livro:2001, uma odisséia no espaço de Arthur C. Clarck 1979, 
pag. 95 capitulo: a experiência) 
 

A Terra é o berço da humanidade, nela ele se ergueu. Este é seu primeiro lar.  

Desde os primórdios tumultuosos de lava e relâmpagos o planeta se mantém em constante 

mudança, com pequenos intervalos de calmaria. Em um destes momentos surge à vida, logo 

depois é quase completamente destruída. Novamente a calmaria e os seres vivos florescem. 

No entanto diferente dos outros seres que habitaram a superfície. O ser humano herdou a 

impaciência e inquietação de sua terra-mãe. Não aceita ficar parado por muito tempo; se 

adapta, constrói, destrói e se muda e novamente se adapta.  

A terra pode ser o berço da humanidade, mas o ser humano se nega a viver para sempre no 

mesmo berço. 
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APÊNDICE II 
Uma bactéria chamada Zé 

 
 
(texto de Reinaldo Camilo. Contos de ficção para sala de aula, no prelo) 
 

Em uma lata de lixo da esquina da rua do Afonso, mora uma colônia de bactérias do 

tipo cocos, da espécie Zogat. Colônia de bactérias é uma grande família de seres unicelulares, 

onde todos trabalham para o bem comum, ou seja, ajudam – se umas as outra dividindo 

tarefas. O grupo Zogat se especializou em decompor matéria morta e causar infecções em 

pessoas. Nesta semana como não apareceu ninguém para infectar, o grupo decidiu devoram 

um rato. 

Na semana passada surgiu na colônia uma bactéria diferente, a quem deram o nome de Zé 

(Zogat extra ordinária). Essa nova bactéria é ótima na decomposição de matéria morta, mais 

não consegue causar doenças em seres humanos. As bactérias mais antigas da colônia 

acreditam que seja um mutante, por isso Zé foi expulso do grupo. 

Como Zé é ótimo em reprodução, já se formou uma nova colônia: a colônia do Zé, que 

já ameaça a colônia original. A família do Zé está de olho no esgoto da calçada, pensando em 

se mudar. A lixeira ficou pequena. 
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APÊNDICE III 
 
Questionário Análise – discente 

IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro 
 

 Pesquisa sobre o uso da linguagem não formal de cinema / literatura como ferramenta 
pedagógica para o Ensino de Ciências. Este questionário é parte de uma Pesquisa Acadêmica 
que está em desenvolvimento no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PROPEC) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Essa pesquisa visa à obtenção de dados sobre o uso 
de linguagem de cinema e literatura de ficção científica como ferramenta pedagógica para o 
Ensino de Ciências no ensino fundamental. Contamos com sua colaboração para respondê-lo, 
pois suas informações são importantes para o andamento desse trabalho. Não é necessária a 
sua identificação. 
 

1. Qual a sua idade? 
.......................................................... 

2. Quantos livros, você leu este ano? 
(    ) 0  (    ) 1  (     ) 2  (    ) mais de 2 

3. Quantos livros você já leu além do livro didático? 
(    ) 0  (    ) 1  (     ) 2  (    ) mais de 2 
 

4. Qual o tipo de leitura você prefere? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

5. Você se sente capaz de recontar uma historia? 
(    ) sim   (    ) não  

6. Qual a sua opinião sobre histórias em quadrinhos? 
(    ) não gosta 
(    ) gosta pouco 
(    ) gosta muito 
(    ) nunca leu 
(    ) não conhece   

7. Você assiste filmes ou documentários de ciência? 
(    ) sim  (    ) não  

8. Se a resposta anterior for sim. Cite um que você gostou. 
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APÊNDICE IV 
 

Questionário Análise – professor 
IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

 
 Pesquisa sobre o uso da linguagem não formal de cinema / literatura como ferramenta 
pedagógica para o Ensino de Ciências. Este questionário é parte de uma Pesquisa Acadêmica 
que está em desenvolvimento no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PROPEC) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Essa pesquisa visa à obtenção de dados sobre o uso 
de linguagem de cinema e literatura de ficção científica como ferramenta pedagógica para o 
Ensino de Ciências no ensino fundamental. Contamos com sua colaboração para respondê-lo, 
pois suas informações são importantes para o andamento desse trabalho. Não é necessária a 
sua identificação. 
 
1) Sexo: ( ) masculino ( ) feminino  
 
2) Idade: _____________  
 
3) Formação Acadêmica:_____________________________________________ 
 
3.A) Área________________________________________ 
 
3.B) Instituição: ___________________________________Ano:____________________ 
 
3.C) Titulação mais recente: 
( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado 
 
4) Disciplina que leciona: ____________________________ 
 
5) Tempo de experiência profissional como professor: 
 
( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) 11 a 20 anos ( ) mais de 20 anos 
 
6) Experiência profissional como professor do ensino fundamental: Responder somente se faz 
uso dos filmes em sala de aula: 
( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) mais de 10 anos 
 
7) Em que momento(s) você planeja suas aulas? 
 
( ) no início do período letivo 
 
( ) bimestralmente 
 
( ) semanalmente ( ) diariamente ( ) não planejo minhas aulas 
 
 
 
8) Com que frequência você faz uso da aula expositiva? 
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( ) mais de 80% ( ) entre 50% e 80% ( ) entre 30% e 50% 
 
9) Para enriquecer suas aulas você busca: 
 
( ) pesquisar sites 
 
( ) realizar visitas prévias aos lugares onde levará seus alunos 
 
( ) livros que abordem o tema ( ) revistas especializadas 
 
( ) artigos científicos ( ) jornais ( ) realizar demonstrações 
 
( ) filmes que abordem o tema ( ) jogos didáticos 
 
( ) outros:_______________________________________ 
 
10) Você utiliza filmes comerciais (de cinema ou televisão) em sala de aula? 
 
( ) sim ( ) não ( ) raramente 
Porquê?________________________________________________ 
 
11) Em caso positivo como foi essa experiência? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
______________________________________________.                                                  
 
12)Durante a sua formação profissional, houve algum preparo que estimulasse o uso de filmes 
comerciais como estratégia didática? ( ) sim ( ) não 
 
13) Quais os critérios que você utiliza para escolher o filme a ser exibido e trabalhado com os 
alunos em sala de aula? (Mais de uma opção pode ser marcada) 
 
(  ) tempo do filme 
 
(  ) cenas adequadas 
 
(  ) filmes atuais ( ) filmes antigos 
 
(  ) filme documentário 
 
(  ) aproximação entre a temática do filme e aquela abordada em sala de aula 
 
(  ) outros: _______________________________________ 
 
14) Quais as dificuldades que você encontra para utilizar o filme em sala de aula? (Mais de 
uma opção pode ser marcada) 
 
( ) falta de televisão ( ) falta de tempo (h/a) 
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( ) falta de vídeo/cassete ou DVD 
 
( ) outros ______________________________ 
 
 
15) Como é a aceitação dos alunos do ensino fundamental quando é proposto o uso de filmes 
como parte integrante do processo de ensino- 
aprendizagem?_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
16) Você utiliza texto de literatura de ficção científica em sala de aula? 
 
( ) sim ( ) não ( ) raramente Por 
quê?________________________________________________ 
 
17) Durante a sua formação profissional, houve algum preparo que estimulasse o uso de 
textos de ficção científica como estratégia didática? ( ) sim ( ) não 
 
18) Em caso positivo como foi essa experiência? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
19) Quais os critérios que você utiliza para escolher um texto de ficção científica a ser 
trabalhado com os alunos em sala de aula? (Mais de uma opção pode ser marcada) 
 
( ) tamanho do texto 
 
( ) adequação ao tema trabalhado 
 
( ) ser atual 
 
( ) ser clássico 
 
( ) ser documentário/ jornalístico 
 
( ) aproximação entre a temática do texto e aquela abordada em sala de aula 
 
( ) outros: _______________________________________ 
 
20) Quais as dificuldades que você encontra para utilizar um texto de ficção científica em sala 
de aula? (Mais de uma opção pode ser marcada) 
 
( ) falta de tempo (h/a) 
 
( ) falta do material para reprodução ou original 
( ) outros ______________________________ 
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21) Como é a aceitação dos alunos do ensino fundamental quando é proposto o uso de um 
texto de ficção científica como parte integrante do processo de ensino – aprendizagem? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
22) De acordo com a legenda abaixo, classifique os materiais didáticos quanto à frequência 
que você utiliza em suas aulas: 
 

(1) para “frequentemente” (75% a 100%) 

(2) para “regularmente” (entre 50% a 75%) 

(3) para “raramente” (entre 1% a 50%) 

(4) para “nunca” (0%) 

(     ) quadro branco e caneta 
de quadro 

(     ) documentários  e/ou 
programas de televisão  

(     ) consulta a sites / 
internet 

(     ) quadro negro e giz (     ) livro didático (     ) livro paradidático 
(     ) filme (     ) computador (     ) programas de rádio 
(     ) PowerPoint (     ) revista digital (     ) revista impressa 

 

 
 
 
Plano de aula para avaliação 
 

A organização dos seres vivos 
 

Objetivo geral: Ao apresentar este item do conteúdo é importante frisar que uma visão geral 

do mundo habitável, ou seja, uma visão ecológica holística é o foco do estudo. O aluno deve 

ser capaz de reconhecer a interdependência da vida e seu ambiente físico. 

Objetivos específicos:Apontar a célula como a unidade fundamental da vida. 

contextualização do tema com conhecimentos prévios dos alunos. Dissertar sobre a origem do 

termo célula. 

Duração total:4 aulas de 45min. Sendo 2 aulas para exibição do filme e comentários e 2 

aulas para as atividades de leitura e desenho. 

Conteúdo programático: organização dos seres vivos, níveis de organização de molécula à 

população, introdução a citologia, partes de uma célula típica. 

Filme motivador : Evolução ( filme na integra dublado em português, disponível em 

http://www.mixturefilmes.net/2012/05/assistir-evolucao-dublado-online-filme.html. Trechos 

do filme disponíveis em: www.youtube.com) 



53 

Sinopse do filme: Evolução (Evolution) é um filme estadunidense, do ano de 2001, dos 

gêneros ficção científica e comédia, dirigido por Ivan Reitman. 

 Um meteorito vindo do espaço, carregando organismos extraterrestres, cai no deserto do 

Arizona, nos Estados Unidos. Os organismos rapidamente se adaptam ao novo ambiente, 

multiplicando-se e evoluindo e logo tornando-se uma ameaça real a toda a humanidade. 

 Para combatê-los é enviado o exército americano e uma equipe de cientistas liderada pela 

Dra. Allison Reed (Julianne Moore), que precisará lidar ainda com os cientistas Ira Kane 

(David Duchovny) e Harry Block (Orlando Jones), os autores da descoberta acerca dos 

alienígenas. 

Texto para debate : A Guerra dos Mundospor H. G. Wells 

Livro Um: A Vinda dos marcianos Capítulo Um: A Véspera da Guerra 

 
“Mas quem morará nestes mundos se eles sejam 
habitados?... Nós ou eles são Deuses do Mundo?... E como 
todas as coisas são feitas para homem?” Kepler (citou em A 
Anatomia de Melancolia)  

  

 Ninguém teria acreditado nos últimos anos do décimo nono século que este mundo estava 

sendo assistido sutilmente e de perto através de inteligências maiores que do homem e ainda 

tão mortal quanto ele próprio;que como os homens se atarefaram sobre as preocupações várias 

deles/delas que eles foram examinados e foram estudados, talvez quase tão estreitamente 

quanto um homem com um microscópio poderia examinar as criaturas passageiras que 

enxameiam e multiplicam em uma gota de água. Com homens de desvanecimento infinitos 

fez para lá e para cá em cima deste globo sobre os pequenos negócios deles/delas, serenona 

garantia deles/delas do império deles/delas em cima de assunto. É possível que a infusoria 

debaixo do microscópio façam o mesmo. Ninguém deu um pensamento para os mundos mais 

velhos de espaço como fontes de perigo humano, ou pensamento deles só rejeitar a ideia de 

vida neles como impossível ou improvável. É curioso para recordar alguns dos hábitos 

mentais desses dias passados. No máximo homens terrestres imaginados poderia haver outros 

homens no Marte, talvez inferior a eles e pronto dar boas-vindas um empreendimento 

missionário. Ainda pelo golfo de espaço, mentes que são a nossas mentes como nosso são a 

esses das bestas que perecem, intelectos vasto e fresco e insensível, considerou esta terra com 

olhos invejosos, e lentamente e seguramente puxou os planos deles/delas contra nós. E cedo 

no vigésimo século veio a grande desilusão. 

 

  O planeta Marte, eu preciso incansavelmente lembrar o leitor, revolve sobreo Sol a 
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uma distância maior do que 145 milhões de quilômetros, e a luz que o aquece, recebe do Sol é 

apenas  a metade do que a recebido por este mundo. Deve ser, se a hipótese da nebulosa tem 

alguma verdade, mais velho que nosso mundo; e longo, antes do que esta terra, deixou de ser 

vulcânico e vida em sua superfície deve ter começado seu curso. O fato que tem atmosfera 

escassa, menos que um sétimo do volume da terra, deve ter apressadamente esfriando à 

temperatura na a qual vida poderia começar. Tendo ar e água e tudo aquilo é necessário para o 

apoio de existência animada. 

  Ainda tão vão é o homem, e assim encobriu pela vaidade dele que nenhum escritor, 

até o mesmo fim do décimo nono século, expressou qualquer ideia que vida inteligente 

poderia ter desenvolvido lá longe, ou realmente nada, além de seu nível terrestre.  

 

Atividade lúdica de desenho em quadrinhos : os estudantes devem ser estimulados a fazer 

uma atividade de interpretação da compreensão sobre a história vista ou lida, através de uma 

sequência de quadrinhos para recontar a história. 

Avaliação: por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor cientifico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo e texto. Deste modo são relevantes as imagens 

que se relacionam com os objetivos. 

 

 23) Após sua apreciação do plano de aula proposto, responda: Você a recomendaria como 

material didático?  Por quê? 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 24) Este  plano de aula é aplicável em sua sala de aula? Por quê? 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 25) Se este plano de aula estivesse disponível em CD você utilizaria em sua sala de aula ? 

 ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 26) Partindo do pressuposto de que é possível utilizar este plano de aula na sua aula, como 
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você faria? Escreva abaixo, por favor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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APÊNDICE V 
 

Resultado integral da história em quadrinhos criada por um aluno do 7º ano, 

inspirada no texto proposto: Uma bactéria chamada Zé. O aluno construiu uma continuidade e 

um novo desfecho para história. 

 

 O constructo do aluno em forma de desenho apresenta a história fictícia do surgimento de 
uma espécie de bactérias capaz de competir em seu ambiente. 
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 No trabalho gráfico do aluno, alguns itens chamam a atenção, como sua percepção de 
mundo e ambiente. Mesmo se tratando de uma ficção os traços de ciências( característico do 
seu nível de aprendizado) somados ao seus conhecimentos prévios demonstram sua 
compreensão. 
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 Nesta lâmina, criada a partir da imaginação livre do aluno, observam-se conceitos de 
ciências do senso comum trazidos para sala de aula. 
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A interatividade entre os conhecimentos prévios e a assimilação de novos conceitos fica clara 

nesta produção, vista as expressões de conflito dos personagens e equilíbrio de novos 

conhecimentos. 
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ciências para 

o 7º ano  

REINALDO DO ESPÍRITO SANTO CAMILO 
 

NILÓPOLIS – RJ 
2014 



SOBRE  O AUTOR E A OBRA 
 

Reinaldo Do Espírito Santo Camilo é graduado em ciências biológicas e professor 

regente de ciências no ensino fundamental, desde 1991. Exerce a função em escolas públicas 

do município do Rio de Janeiro desde 2010.  

O presente guia de sequências didáticas foi elaborado durante o curso de Mestrado 

Profissional como parte das investigações pedagógicas do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ensino de Ciências do Campus de Nilópolis do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro como parte dos requisitos para obtenção do título de 

Mestre em Ensino de Ciências. Sob a orientação do Prof. Dr. Luiz Edmundo Vargas de 

Aguiar. Destina-se contribuir com o trabalho docente na área de ciências. Utilizando uma 

abordagem baseada em linguagem de ficção científica. Dado ao fato de estar associada a 

dissertação que se intitulou: Ficção Científica em sala de aula: Investigação participativa do 

uso da Linguagem de Ficção Científica como Instrumento Pedagógico. 
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Manual de sequências didáticas 

7° ano – ciências  

 

Objetivos Gerais:  

No mundo contemporâneo marcado por rápidas transformações sociais em que a 

presença da ciência e da tecnologia no cotidiano assume um papel cada vez mais significativo, 

o ensino de ciências deve contribuir para que o estudante possa assumir a sua cidadania com 

mais propriedade, melhorando a qualidade de vida pessoal e coletiva. Desenvolver a 

competência de leitura e escrita por meio de diferentes linguagens. Desenvolver a observação, 

a capacidade de descrever e interpretar dados coletados em atividades práticas, o rigor e o 

espírito científico. Além de promover o espírito crítico com relação ao papel da ciência. 
Assim, é essencial que o ensino seja realizado em atividades variadas que 
promovam o aprendizado da maioria, evitando que as fragilidades e carências se 
tornem obstáculo intransponível para alguns. Para o terceiro ciclo, são especialmente 
interessantes atividades que envolvam participação oral, como debates, 
dramatizações, entrevistas e exposições espontâneas ou preparadas, atividades em 
grupo voltadas para a experimentação, observação e reflexão. Entre estas atividades, 
aquelas de natureza lúdica, gestual e coletiva, ao lado das de desenho, cumprem 
também a função de minimizar a ruptura até mesmo afetiva do regime de professor 
de turma. (PCN's, 1998 pag. 57). 
 

Este manual se propõe a exercer a função de ferramenta pedagógica complementar, 

na abordagem dos conteúdos propostos pelo currículo do ensino fundamental. Como uma 

ferramenta colaboradora da atividade docente é importante estabelecer que as atividades 

possam ser desmembradas, tornado possível adequar o tempo disponível com a proposta do 

professor em sala.  Ao apresentar o tema pela primeira vez aos alunos pode – se utilizar 

apenas o filme ou texto, deixando a atividade lúdica (de desenho ou outra) para o final do 

capítulo ou sugestão de trabalho para o bimestre. Acredito que desta forma a ferramenta se 

articule com o planejamento individual de cada regente. A maioria dos filmes e textos 

referidos neste guia, esta indicada com um link para acesso na internet. O propósito disto é 

descomplicar o processo criativo do plano de aula além de abrir fronteiras para um 

planejamento mais dinâmico, expandindo o espaço de sala para o cyberspaço. 

Antes de iniciar qualquer uma das atividades propostas neste manual, tenha em 

mente a necessidade de organizar o espaço para transmissão do vídeo. As atividades de texto 

podem ser passada como extraclasse, mas o ideal é que seja feita em grupo na sala de aula 

com orientação do professor. Ao iniciar a atividade de desenho, verifique ou providencie 

papel, lápis e lápis de cor em quantidade suficiente para que a atividade possa ser realizada 

pelo máximo de alunos possível. 
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Por ser uma proposta lúdica é interessante que seja espontânea. Para isso proponha a 

atividade como uma brincadeira e deixe claro que a participação é voluntária e prazerosa e 

que não haverá qualquer julgamento quanto à qualidade do desenho. 

A possibilidade de alunos que não desejem participar inicialmente pode ser 

contornada com a criação de grupo ou grupos de apoio que possam colorir, desenvolver 

argumentos ou detalhes que enriqueçam a estória. A participação secundária no trabalho é 

interessante, desde que fiquem bem definidos os papéis de cada integrante e que não haja 

componente ocioso. 

 

Nota importante sobre os links: 

 

Todos os links citados neste manual são funcionais e devem ser vistos como 

ferramentas para facilitar o trabalho de planejamento de aula. A partir dos mesmos é possível 

acessar a página dos filmes ou textos, isso deve diminuir a necessidade de equipamento como 

DVD, no entanto é necessário que se possua uma conexão com a internet. 
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A organização dos seres vivos 
 

Objetivo geral: Ao apresentar este item do conteúdo é importante frisar que uma visão geral 

do mundo habitável, ou seja, uma visão ecológica holística é o foco do estudo. O aluno deve 

ser capaz de reconhecer a interdependência da vida e seu ambiente físico. 

 

Objetivos específicos:Apontar a célula como a unidade fundamental da vida. 

contextualização do tema com conhecimentos prévios dos alunos. Dissertar sobre a origem do 

termo célula. 

 

Duração total: 4 aulas de 45min. Sendo 2 aulas para exibição do filme e comentários e 2 

aulas para as atividades de leitura e desenho. 

 

Conteúdo programático: organização dos seres vivos, níveis de organização de molécula à 

população, introdução a citologia, partes de uma célula típica. 

 

Filme motivador : Evolução (filme na integra dublado em português, disponível em 

http://www.mixturefilmes.net/2012/05/assistir-evolucao-dublado-online-filme.html. Trechos 

do filme disponíveis em: www.youtube.com) 

 

Sinopse do filme: Evolução (Evolution) é um filme estadunidense, do ano de 2001, dos 

gêneros ficção científica e comédia, dirigido por Ivan Reitman. 

 Um meteorito vindo do espaço, carregando organismos extraterrestres, cai no deserto 

do Arizona, nos Estados Unidos. Os organismos rapidamente se adaptam ao novo ambiente, 

multiplicando-se e evoluindo e logo tornando-se uma ameaça real a toda a humanidade. 

 Para combatê-los é enviado o exército americano e uma equipe de cientistas liderada 

pela Dra. Allison Reed (Julianne Moore), que precisará lidar ainda com os cientistas Ira Kane 

(David Duchovny) e Harry Block (Orlando Jones), os autores da descoberta acerca dos 

alienígenas. 

Texto para debate : A Guerra dos Mundospor H. G. Wells 

Livro Um: A Vinda dos marcianos Capítulo Um: A Véspera da Guerra. 

 
“Mas quem morará nestes mundos se eles sejam habitados?... Nós ou eles são 
Deuses do Mundo?... E como todas as coisas são feitas para homem?” Kepler (citou 
em A Anatomia de Melancolia)  
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Ninguém teria acreditado nos últimos anos do décimo nono século que este mundo 

estava sendo assistido sutilmente e de perto através de inteligências maiores que do homem e 

ainda tão mortal quanto ele próprio; que como os homens se atarefaram sobre as 

preocupações várias deles/delas que eles foram examinados e foram estudados, talvez quase 

tão estreitamente quanto um homem com um microscópio poderia examinar as criaturas 

passageiras que enxameiam e multiplicam em uma gota de água. Com homens de 

desvanecimento infinitos fez para lá e para cá em cima deste globo sobre os pequenos 

negócios deles/delas, sereno na garantia deles/delas do império deles/delas em cima de 

assunto. É possível que o infusoria debaixo do microscópio façam o mesmo. Ninguém deu um 

pensamento para os mundos mais velhos de espaço como fontes de perigo humano, ou 

pensamento deles só rejeitar a ideia de vida neles como impossível ou improvável. É curioso 

para recordar alguns dos hábitos mentais desses dias passados. No máximo homens terrestres 

imaginados poderia haver outros homens no Marte, talvez inferior a eles e pronto dar boas-

vindas um empreendimento missionário. Ainda pelo golfo de espaço, mentes que são a nossas 

mentes como nosso são a esses das bestas que perecem, intelectos vasto e fresco e insensível, 

considerou esta terra com olhos invejosos, e lentamente e seguramente puxou os planos 

deles/delas contra nós. E cedo no vigésimo século veio a grande desilusão. 

 

O planeta Marte, eu preciso incansavelmente lembrar o leitor, revolve sobre o Sol a 

uma distância maior do que 145 milhões de quilômetros, e a luz que o aquece, recebida do Sol 

é apenas a metade do que a recebido por este mundo. Deve ser, se a hipótese da nebulosa tem 

alguma verdade, mais velho que nosso mundo; e longo, antes do que esta terra, deixou de ser 

vulcânico e vida em sua superfície deve ter começado seu curso. O fato que tem atmosfera 

escassa, menos que um sétimo do volume da terra, deve ter apressadamente esfriando a 

temperatura na a qual vida poderia começar. Tendo ar e água e tudo aquilo é necessário para o 

apoio de existência animada. 

Ainda tão vão é o homem, e assim encobriu pela vaidade dele que nenhum escritor, 

até o mesmo fim do décimo nono século, expressou qualquer ideia que vida inteligente 

poderia ter desenvolvido lá longe, ou realmente nada, além de seu nível terrestre. 

... 

 

Atividade lúdica de desenho em quadrinhos: os estudantes devem ser estimulados a fazer 

uma atividade de interpretação da compreensão sobre a história vista ou lida, através de uma 

sequência de quadrinhos para recontar a história. 
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Avaliação: por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo e texto. Deste modo são relevantes as imagens 

que se relacionam com os objetivos. 
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Em busca de matéria e energia 

 

Objetivo geral: Este capítulo busca relacionar a fluxo de energia vital para a cadeia alimentar 

e relações ecológicas. 

 

Objetivos específicos: Apontar a função dos alimentos para o ciclo da vida; Definir 

fotossíntese; Diferenciar seres autotróficos de seres; heterotróficos; Conceituar cadeia 

alimentar. 

 

Duração: 3 aulas de 45min. Sendo 1 aula para exibição do filme e comentários e 2 aulas para 

as atividades de leitura e desenho. 

 

Conteúdo programático: Conceituação de energia, introdução de fotossíntese e respiração, 

conceituação de nível trófico, fluxo de energia nos níveis tróficos, introdução à ecologia. 

Nota: O texto deve ser lido pelo professor com antecedência para o caso de palavras ou 

significados distorcidos. É importante que o texto impresso seja entregue para cada aluno ou 

grupo de alunos que lerão em voz alta, para enfatizar a compreensão e retirar qualquer dúvida 

sobre o significado de palavras pouco usadas no vocabulário dos alunos. 

 Para tornar a atividade mais atraente ao aluno, pode ser feita uma leitura dramatizada. 

Filme motivador:Fluxo de energia entre seres vivos (Energia) acesso em youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=HE-Vaj_jpEk 

 

Sinopse do filme:Vídeo produzido pela UNICAMP/ Laboratório de Tecnologia Educacional, 

com apoio do FNDE/MEC, apresenta os conceitos de níveis tróficos e fluxo de energia 

utilizando imagens e música como argumentos para prender a atenção do aluno enquanto os 

conceitos são expressos. É importante apontar a questão dos dogmas ecológicos transmitidos 

e predominância da ideia de energia biológica. 

Texto: Eu robô de Issac Asimov – capitulo 2: O robô brincalhão (pag. 29, 31 e 32 ) 

“Enquanto falava, desparafusou a placa do peito do robô mais próximo e inseriu a esfera de 

duas polegadas de diâmetro que continha a minúscula centelha de energia atômica que dava 

vida aos robôs. Houve alguma dificuldade para instalá-la, mas Powell acabou conseguindo e 

tornou a colocar a placa do peito, trabalhando laboriosamente. Os controles de rádio dos 

modelos mais modernos eram desconhecidos dez anos antes. A seguir, passou a trabalhar nos 

outros cinco robôs.(...) 
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– Energia barata; a mais barata do Sistema Solar: energia do Sol. E, como sabe, em 

Mercúrio a força do Sol é “uma coisa”. Por esse motivo, a Estação Mineira foi instalada no 

lado iluminado, ao invés de sê-lo na face escura, ou à sombra de uma montanha. Na realidade, 

ela não passa de um gigantesco conversor de calor. “O calor é transformado em eletricidade, 

luz, trabalho mecânico e tudo o mais; de tal forma, a luz do sol fornece toda a energia e, num 

processo simultâneo, serve para refrigerar a Estação.” 

Atividade lúdica de desenho em quadrinhos sobre a história vista ou lida: os estudantes 

devem ser estimulados a fazer uma atividade de interpretação da compreensão sobre a história 

vista ou lida, através de uma sequência de quadrinhos para recontar a história. 

Avaliação: por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo e texto. Deste modo são relevantes as imagens 

que se relacionam com os objetivos. 
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Os seres vivos se reproduzem e evoluem 

 

Objetivo geral: Neste item da sequência busca se relacionar a reprodução com o sucesso 

evolutivo da espécie. 

Objetivos específicos: Diferenciar reprodução sexuada da assexuada; Relacionara 

hereditariedade e evolução dos seres vivos; Definir seleção natural; Aplicar o conceito da 

seleção natural à resistência desenvolvida por bactérias e insetos aos produtos químicos 

produzidos pelo homem para combatê-los. 

Duração: 2 aulas de 45 min. Sendo 1 aula para o vídeo e comentários e 1 aula para atividade 

de desenho. 

Conteúdo programático: características gerais dos seres vivos, conceituação e tipos de 

reprodução, conceituação de evolução e seleção natural, efeitos da tecnologia na ecologia.  

Filme motivador : Wallace e Gromit: A batalha dos vegetais  

Título Original:Wallace and Gromit: The Curse of Were-rabit 

Estúdio/Distrib.:Dream Works animation SKG.(84 min.) 2006 – classificação livre. 

Sinopse do filme: Longa metrage de animação, classificado como comédia.  

Wallace, um inventor e seu fiel escudeiro, Grumit estão empenhados em proteger os vegetais 

premiados da região e para isso são capazes de desenvolver dispositivos mecânicos para 

conter o aumento da população de coelhos, no entanto nem tudo dá certo. O surgimento de 

um monstro irá alterar a vida da pacífica comunidade e criar tensões competitivas. 

Atividade lúdica de desenho em quadrinhos sobre a história vista ou lida: os estudantes 

devem ser estimulados a fazer uma atividade de interpretação da compreensão sobre o 

conteúdo do vídeo, através de uma sequência de quadrinhos, neste caso criando uma história 

fictícia, mas factível. 

Avaliação: por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos. 
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A origem da vida 

 

Objetivo Geral: Apresentar o tema evolução dentro da perspectiva do senso crítico. 

Objetivos específicos: Contestar a ideia de geração espontânea; Apontar a importância do 

experimento de Pasteur; Representar por quadrinhos a história da origem da vida. 

Duração: 3 aulas de 45min Sendo 2 aulas para o texto e 1 aula para atividade de desenho. 

Conteúdo: teoria da origem da vida no planeta terra, teorias evolucionistas, abiogênese e 

biogênese. 

Filme motivador : Discovery channel Teoria da Evolução acessível em youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=eDxgW354wFw 

Sinopse do vídeo: Desde o início, a teoria da evolução apresenta controvérsias entre grupos. 

Neste programa a construção histórica do pensamento evolucionista é traçada, destacando os 

pesquisadores que a formularam e defenderam, bem como suas interações com outras áreas 

do pensamento e filosofias. Na sequência apresenta um debate entre evolucionistas e 

criacionistas que pontuam as bases de cada teoria e suas constatações, como fósseis e 

especulações artísticas.  

 Embora o vídeo não seja sobre ficção científica, fica claro que na visão criacionista, a 

evolução não passa de ficção. 

Nota: O vídeo apresenta um debate especulativo. Por causa disso é interessante que o 

professor veja com antecedência o vídeo para orientar o debate que certamente surgira. O 

professor como mediador deve apaziguar os possíveis arrobos religiosos que o vídeo suscita. 

Atividade lúdica de desenho em quadrinhos sobre a história vista: os estudantes devem 

ser estimulados a fazer uma atividade de interpretação da história, através de uma sequência 

de quadrinhos com a intenção de recontar a história ou denotar sua opinião. 

Avaliação: por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos. 
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Os vírus e a saúde 

 

Objetivo geral: Gerar um marco de discussão e reflexão sobre a importância do 

conhecimento relacionado aos vírus, a saúde e a sociedade.  

Objetivos específicos: Caracterizar os vírus. Apontar as defesas naturais do nosso corpo para 

combater os vírus; Diferenciar vacina de soro. 

Duração: 2 aulas de 45 min. 

Conteúdo: características dos vírus, viroses e vacina. 

Filme: Eu sou a lenda. Título Original: I Am Legend (100 minutos) 

País de Origem: EUA 

Gênero: Drama 

Ano de Lançamento: 2007 

Estúdio/Distrib.: Warner Home Vídeo 

Direção: Francis Lawrence  

Acessível em: http://www.supercineonline.com/assistir-eu-sou-a-lenda-dublado-online.html 

Sinopse do filme: Um terrível vírus incurável, criado pelo homem, dizimou a população de 

Nova York. Robert Neville (Will Smith) é um cientista brilhante que, sem saber como, tornou-

se imune ao vírus. Há 3 anos ele percorre a cidade enviando mensagens de rádio, na esperança 

de encontrar algum sobrevivente. Robert é sempre acompanhado por vítimas mutantes do 

vírus, que aguardam o momento certo para atacá-lo. Paralelamente ele realiza testes com seu 

próprio sangue, buscando encontrar um meio de reverter os efeitos do vírus 

Atividade lúdica de desenho em quadrinhos do texto: os estudantes devem ser estimulados 

a fazer uma atividade de interpretação da compreensão sobre a história vista ou lida, através 

de uma sequência de quadrinhos para recontar a história. 

Avaliação: por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas pelo texto. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos específicos. 
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As bactérias 

 

Objetivo geral: Neste item a proposta é apresentar o organismo bactéria como um ser vivo 

competitivo, seu sucesso reprodutivo e a ameaça que representa quando associado a uma 

doença. 

Objetivo específico: Caracterizar o grupo das bactérias. Destacar algumas características 

marcantes do grupo. 

Duração: 2 aulas de 45min. Sendo 1 aula para apresentação e discussão do vídeo e 1 para 

leitura e atividade de desenho. 

Conteúdo: características biológicas das bactérias, com ênfase nos aspectos microscópicos e 

reprodutividade. 

Filme motivador: Gripe (the sneeze) acessível em youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ssYvrtwFb8M 

Sinopse do filme: o vídeo mostra a transmissão e rápida reprodução de um micróbio. O 

interessante deste vídeo é que existe um erro grosseiro entre o título e o organismo mostrado. 

Isso demonstra a noção do senso comum e possibilita discussões. O vídeo tem duração de 5 

min. 

Texto: Histórias para sala de aula: Uma bactéria chamada Zé (no prelo)  

por Reinaldo Camilo 

 Em uma lata de lixo da esquina da rua do Afonso, mora uma colônia de bactérias do 

tipo cocos, da espécie Zogat. Colônia de bactérias é uma grande família de seres unicelulares, 

onde todos trabalham para o bem comum, ou seja, ajudam – se umas as outra dividindo 

tarefas. O grupo Zogat se especializou em decompor matéria morta e causar infecções em 

pessoas. Nesta semana como não apareceu ninguém para infectar decidiram devoram um rato.  

Na semana passada surgiu na colônia uma bactéria diferente, a quem deram o nome de Zé. 

Essa nova bactéria é ótima na decomposição de matéria morta, mais não consegue causar 

doenças em seres humanos. As mais antigas bactérias da colônia acreditam que ele seja um 

mutante, por isso Zé foi expulso do grupo. 

Como Zé é ótimo em reprodução, já se formou uma nova colônia: a colônia do Zé, que já 

ameaça a colônia original. A família do Zé está de olho no esgoto da calçada, pensando em se 

mudar. A lixeira ficou pequena... 

Atividade lúdica de desenho em quadrinhos do filme ou do texto: os estudantes devem ser 

estimulados a fazer uma atividade de interpretação da compreensão sobre a história vista ou 

lida, através de uma sequência de quadrinhos para recontar a história.No caso da história é 
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interessante sugerir extrapolações ou continuações criadas pelos alunos. 

Avaliação: por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos. 
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Fungos 

 

Objetivo geral: Caracterizar o grupo fungo com um ser vivo que esta entre os micróbios e os 

metazoários. 

Objetivos específicos: Caracterização biológica e ecológica do grupo dos fungos. 

Duração: 2 aulas de 45min. Sendo 1 aula para apresentação e discussão do texto e 1 para 

leitura e atividade de desenho. 

Conteúdo: Conceituação básica do reino fungi, características importantes do grupo. 

Procedimental: A leitura do texto pelos alunos deve ser prévia a aula a fim de que surjam 

especulações da possibilidade da ficção e quais informações são realidade científica. 

Texto: Histórias para sala de aula: O dia em que os fungos chegarão a Marte (no prelo)  

por Reinaldo Camilo. 

 

  O Sol amanhece em uma linda planície vermelha do planeta Marte. O céu é 

tipicamente rosado. A composição atmosférica alienígena se caracteriza por haver muito gás 

carbônico e quase nenhum oxigênio. O solo típico do planeta é extremamente seco, não há 

fontes ou barragens de água, na superfície. A temperatura média no verão marciano é de -

10ºC. É claro que tudo isso é prejudicial à vida dos seres vivos conhecidos no planeta Terra, a 

não ser para alguns tipos de bactérias. 

  No planeta Terra os fungos competem a nível ecológico com as bactérias, 

disputando alimentos e água. Como sabemos, tanto bactérias como fungos podem viver em 

ambientes sem oxigênio. Se pelo menos houvesse água em Marte, a disputa poderia continua 

lá também. 

  O cientista__________________ , chefe do departamento de Desenvolvimento 

Ambiental Extraterrestre Avançado ( DAEA), desenvolveu uma nova espécie de fungo capaz 

de armazenar água e suportar as condições climáticas de Marte. Ele acredita que 

decompositores podem criar condições favoráveis para uma possível colonização de seres 

produtores, neste caso fungos associados à bactérias que fazem fotossíntese (como o líquen). 

Essa é uma das teorias da evolução ambiental do nosso próprio planeta. 

 Na próxima semana, serão plantadas as primeiras amostras, na grande depressão 

marciana. Todos esperam ansiosos pelo futuro(...). 

 

Atividade lúdica de desenho em quadrinhos do filme ou do texto:os estudantes devem ser 

estimulados a fazer uma atividade de interpretação da compreensão sobre a história vista ou 
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lida, através de uma sequência de quadrinhos. 

Avaliação: Observar a capacidade de transferir para o desenho as informações discutidas em 

aula. 

 

 

 

 

Invertebrados  

 

Objetivo geral: Provocar uma reflexão sobre a importância ecológica da fauna invertebrada 

marinha. 

Objetivos específicos: Caracterizar o grupo de invertebrados por suas características gerais. 

Duração:2 aulas de 45mim: sendo 1 para o vídeo e 1 para o texto. 

Conteúdo: Animais marinhos invertebrados: poríferos, cnidários 

Procedimental: Apresentar o vídeo e em seguida propor a leitura do texto. Como o texto do 

livro é um romance de aventura ficcional, pode ser criada uma atividade de leitura extraclasse. 

Item motivador: vídeo documentário marinho Profundezas - Vida Submarina [Discovery 

Science] acessível em:http://www.youtube.com/watch?v=UHk92ZFVoyI 

ou Vida Selvagem - A Magia do Grande Oceano, Os 7 Continentes acessível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=4v_B24L9288 

Sinopse: Nos dois vídeos a temática é bastante semelhante. Os autores enfatizam a 

importância ecológica da vida marinha para o equilíbrio ambiental. 

Texto: 20 mil léguas submarinas por Júlio Verne. ( Primeira parte; Capítulo:15  pag.: 95) 

… 

 Fomos avançando por uma vasta planície que parecia não ter limites. Eu afastava com 

a mão as cortinas líquidas, que se tornavam a fechar atrás de mim, e o vestígio dos meus 

passos logo desaparecia sob a pressão da água. Em breve algumas silhuetas de objetos, que eu 

mal distinguia à distância, foram tomando forma.Eram então dez horas da manhã. Os raios 

solares batiam na superfície das águas formando um ângulo bastante oblíquo. Ao contato da 

sua.luz, decomposta pela refração como através de um prisma, flores,rochedos, plantas, 

conchas, pólipos, matizavam-se com as sete cores do espectro solar. Era algo maravilhoso, 

uma festa para os olhos. Eu sentia verdadeira mágoa por esmagar sob os pés os belos 

espécimes de moluscos que juncavam o solo. Os pentes concêntricos, os martelos, as 

donácias, verdadeiras conchas saltitantes, os troques, os capacetes-vermelhos, os estrombos 
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asa-de-anjo, as afilas, e tantos outros exemplares daquele mar inesgotável. Mas era preciso 

avançar. 

... 

 

Atividade lúdica:os estudantes devem ser estimulados a fazer uma atividade de interpretação 

da compreensão sobre a história vista ou lida, através de uma sequência de quadrinhos. 

Avaliação:por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos. 

 

Insetos 

 

Objetivo geral: Questionar as relações ecológicas 

Objetivos específicos: Caracterizar o grupo de invertebrados por suas características gerais. 

Duração:2 aulas de 45mim. 

Conteúdo: Ordens de insetos; importância ecológica dos insetos.  

Procedimental: Apresentar o vídeo e abrir uma mesa de discussões sobre os temas que 

surgirem a partir dos questionamentos dos alunos, 

Item motivador: Vida de Inseto (A Bug's Life, 1998) 

Direção: John Lasseter 

Roteiro: John Lasseter, Andrew Stanton 

Gênero: Animação/Aventura/Comédia 

Origem: Estados Unidos 

Duração: 96 minutos 

Disponível em: http://www.filmesonlinegratis.me/vida-de-inseto-dublado/ e também em: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL4E3F2BB1FCE773A5 

Sinopse: Nesta história de ficção, o mundo dos insetos, as formigas são manipuladas pelos 

gafanhotos, que todos os anos exigem uma quantia de comida. Se as formigas não cumprirem 

essa exigência, os gafanhotos ameaçam atacar o formigueiro. Mas, em um certo ano, houve 

um problema com a “oferenda”. É quando Flik, uma formiga cansada de ser oprimida, sai em 

busca de outros insetos dispostos a ajudar o formigueiro a combater os gafanhotos. 

Atividade lúdica: os estudantes devem ser estimulados a fazer uma atividade de interpretação 

da compreensão sobre a história vista ou lida, através de uma sequência de quadrinhos. 
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Avaliação:por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos. 

 

 

 

Vermes 

 

 

Objetivo geral: Provocar questionamentos sobre a saúde. 

Objetivos específicos: Caracterizar o grupo por suas características gerais. Compreender a 

importância para a saúde. Reconhecer os ciclos dos principais vermes parasitas. 

Duração: 2 aulas de 45mim. 

Conteúdo: Filos Anellida, platelminto e nematódea. 

Procedimental: O vídeo por si só é suficientemente forte para estimular discussões e 

prováveis questionamentos sobre a saúde, devido ao tom de terror e ficção da proposta. 

Item motivador:vídeo parasitas assassinos – agentes duplos. Acessível em 

www.youtube.com 

Sinopse: série criada pelo canal Discovery sobre parasitas mortais e sua dupla atividade no 

organismo humano. 

Nota:A série tem o tom dramático e uma narrativa ficcional que se assemelha com um 

documentário. Os vídeos disponíveis no youtube existem propagandas de outros programas 

do canal, mais podem ser filtrados pelo professor com uma edição dos vídeos. 

Atividade lúdica: os estudantes devem ser estimulados a fazer uma atividade de interpretação 

da compreensão sobre a história vista, através de uma sequência de quadrinhos. 

Avaliação: por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos. 
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Vertebrados 

 

Objetivo geral: Estimular a curiosidade e empatia para com os animais. 

Objetivos específicos: Caracterizar as principais classes de vertebrados por suas 

características gerais. 

Duração: Variável. Fica a critério do professor decidir se utilizará um ou mais vídeos. 

Conteúdo: Classes peixe; anfíbio; réptil, ave e mamífero. 

Procedimental: Embora não sejam vídeos de ficção científica, propriamente dita, exibem 

uma linguagem ficcional e um animismo característicos de ficção. Isso os torna interessantes 

para abordar questões de sociedade e meio ambiente. 

Item motivador: Série de vídeos do brasileiro Richard Rasmussen Selvagem ao Extremo. 

Série de 4 programas. Acessível em: http://www.youtube.com/watch?v=VXsc-Szpsqk 

Sinopse: Richard Rasmussen é o apresentador do quadro "Selvagem ao Extremo", que vai ao 

ar aos domingos na Record, é um apaixonado por bichos das mais variadas espécies. Esteve 

por anos envolvido com a fauna até que surgiu a oportunidade de apresentar um programa 

onde pode mostrar, ao público, a beleza dos mais interessantes animais. Essa procura de 

animais é uma garantia de adrenalina e Richard sempre encontra-se em incríveis aventuras 

pelo Brasil e pelo mundo.  

Atividade lúdica: os estudantes devem ser estimulados a fazer uma atividade de interpretação 

da compreensão sobre a história vista ou lida, através de uma sequência de quadrinhos. 

Avaliação:por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos. 
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O reino animal 

 

Objetivo geral: Estimular recordação dos temas abordados em itens anteriores; criar 

momentos descontraídos de questionamento sobre peculiaridades biológicas dos animais. 

Objetivos específicos: Revisar características dos vários grupos do reino animal. 

Duração:3 aulas de 45min. Sendo 2 aulas para leitura e dramatização do texto e 1 aula para 

criação dos quadrinhos. 

Conteúdo: apresenta os principais grupos, alguns filos, classes e ordens de animais; Revisão 

das características mais importantes de cada grupo do reino animal. 

Nota: O texto é uma adaptação teatral de Everton  Bonfim  do livro: “Você  é um animal, 

Viskovitz” de Alessandro  Boffa. Por ter sido produzida para encenação, a leitura dramatizada 

em grupo possibilita várias interações professor – aluno e aluno – aluno. 

Texto: adaptação  de Everton  Bonfim para Teatro de Garagem em Londrina-PR, do livro: 

“Você  é um animal, Viskovitz” de Alessandro Boffa. Trechos do livro original disponíveis na 

internet: 

http://danielaversieux.blogspot.com.br/2011/10/voce-e-um-animal-viskovitz.html, também 

em: http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11037 

 O texto teatral esta disponível em:  

http://teatrodegaragem.com/repertorio/viskovitz/ 

Atividade lúdica de representação teatral do texto. 

Nota: não sendo possível desenvolver a representação em espaço teatral, recomenda – se 

utilizar leitura dramatizada para atingir o objetivo. 

Avaliação: Desenvolver em desenho um cenário onde a dramatização do texto possa ocorrer, 

enfatizar as relações entre os seres sem conceituar previamente como relações ecológicas. A 

ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos prévios e as provocações 

levantadas no texto. Deste modo são relevantes as imagens que se relacionam com os 

objetivos. 
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Vegetais 

 

Objetivo geral: Abordar o panorama evolutivo adaptativo dos vegetais no planeta. 

Objetivos específicos: Caracterizar o grupo por suas características gerais. Destacar a 

fotossíntese e fisiologia vegetal como fatores adaptativos. Reconhecer a importância do grupo 

vegetal para ecologia do planeta. 

Duração: 2 aulas de 45mim. 

Conteúdo: Filos vegetais: de algas a angiospermas.  

Procedimental: O vídeo permite uma visão do ponto de vista das plantas, deste modo os 

questionamentos surgem espontaneamente, não sendo necessário provocar uma discussão 

reflexiva.  

Item motivador: vídeo documentário: “A vida das plantas”, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=o0CSQ4PIbqA 

Sinopse: Documentário sobre a evolução e conquista da superfície terrestre. Apresenta sua 

importância com uma linguagem ficcional interessante para discussões referentes a “vida” no 

planeta. 

Texto: NASA vai plantar vegetais no espaço a partir de dezembro (tradução: Reinaldo 

Camilo) 

Da Redação12 de setembro de 2013 - 13h 

 “Chamado de VEGGIE, programa usaria lâmpadas LED para crescer pés de alface 

mesmo sem gravidade. Agência quer diminuir custos com envio de comida para o espaço. 

 Pela primeira vez na história, a NASA planeja começar a plantar sua própria comida 

no espaço, segundo informações do The Verge e da Modern Farmer. De acordo com os sites, a 

Agência planeja iniciar a plantação em dezembro deste ano. 

 Chamado de VEGGIE (de Vegetable Production System), o sistema teria capacidade 

para acomodar seis plantas de alface. Os vegetais cresceriam sob lâmpadas LED rosa e 

estariam prontos para consumo em um mês. 

 Obstáculos: 

 Apesar de a falta de gravidade ser um obstáculo, a NASA realizou vários testes para 

realizar a plantação nessas condições e está confiante que isso não vai impedir o crescimento 

dos alimentos. 

 A maior preocupação, no entanto, é o possível desenvolvimento de micróbios no 

espaço durante o crescimento dos vegetais. Por isso, os alimentos passarão por vários testes 

antes de serem consumidos pelos astronautas. 
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 Objetivos: 

 Como aponta o The Verge, o programa poderia ser um primeiro passo para o sonho 

antigo de uma unidade auto-sustentável no espaço. Mas inicialmente a Agência Espacial dos 

EUA está mais preocupada com os 10 mil dólares gastos por cada 450 gramas de comida 

enviada ao espaço.” 

- See more at: 

http://www.eventosnowdigital.com.br/idgnow2/internet/2013/09/12/nasa-vai-plantar-vegetais-

no-espaco-a-partir-de-dezembro#sthash.gi3s81Yf.dpuf 

acessado: 16/11/13; 8:58h 

Atividade lúdica: os estudantes devem ser estimulados a fazer uma atividade de interpretação 

da compreensão sobre a história vista ou lida, através de uma sequência de quadrinhos. 

Avaliação:por ser uma atividade lúdica, o foco avaliador não se estabelece na exatidão do 

registro nem no rigor científico. A ideia central é estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e as provocações levantadas no vídeo. Deste modo são relevantes as imagens que se 

relacionam com os objetivos. 
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BIBLIOGRAFIA DE FILMES USADOS 

 

Filme: Evolução. Disponível em: 
http://www.mixturefilmes.net/2012/05/assistir-evolucao-dublado-online-filme.html. 
 
Filme: Fluxo de energia entre seres vivos. disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=HE-Vaj_jpEk 
 
Filme: Wallace e Gromit: A batalha dos vegetais. Dream Works animation SKG.(84 min.) 
2006 – classificação livre. 
 
Filme:Discovery channel Teoria da Evolução acessível em youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=eDxgW354wFw 
 
Filme: Eu sou a lenda. Título Original: I Am Legend (100 minutos). Drama. 2007. Warner 
Home Vídeo. 
 
Filme: Gripe (thesneeze) acessível em youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=ssYvrtwFb8M 
 
Filme: Profundezas - Vida Submarina [Discovery Science] acessível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=UHk92ZFVoyI 
 
Filme: Vida Selvagem - A Magia do Grande Oceano, Os 7 Continentes acessível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=4v_B24L9288 
 
Filme: Vida de Inseto (A Bug's Life, 1998). Animação/Aventura/Comédia 
96 minutos. 
 
Filme: Parasitas assassinos – agentes duplos. Acessível em www.youtube.com 
 
Filme: Richard Rasmussen Selvagem ao Extremo. Série de 4 programas. Acessível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=VXsc-Szpsqk 
 
Filme: A vida das plantas, disponível em:  
http://www.youtube.com/watch?v=o0CSQ4PIbqA 
 
Filme: Teoria da Evolução -Discovery channel, acessível em youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=eDxgW354wFw 
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