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“Dinossauros comem o homem. A mulher herda a Terra.” 

(Jurassic Park) 

 

“Olhe para as estrelas e não para os seus pés.  
Tente entender o que você vê e imagine o que faz o universo existir. 

Seja curioso.”   
(Stephen Hawking) 
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RESUMO 

 

A ciência pode ser considerada uma construção humana, histórica e que está sempre em 

transformação, e assim deve ser incorporada ao processo ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, se faz necessário buscar diferentes métodos de ensino que aproximem os aprendizes 

ao mundo científico, despertando o processo de apropriação e aprimoramento do 

conhecimento. O uso de filmes pode uma efetiva ferramenta de ensino para apropriação do 

conhecimento científico, facilitando de forma lúdica as situações de troca, estabelecendo 

relações entre o estudo científico e a realidade.  O presente trabalho tem como objetivo utilizar 

uma temática apresentada por filmes comerciais como ferramenta de aprendizagem 

significativa no ensino de ciências. Assim como, tem como objetivos específicos analisar os 

filmes “Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros” e “Jurassic World – O mundo dos 

Dinossauros”, para identificar possíveis conteúdos do ensino de ciências; realizar análise 

crítica dos conteúdos identificados para compreensão correta dos conceitos Biológicos e 

construir um catálogo descritivo, para a utilização desses filmes de ficção científica como 

possíveis organizadores prévios no ensino de disciplinas afins. A metodologia possui uma 

abordagem qualitativa, analisando os filmes por uma abordagem descritiva para compreender 

como os conceitos cinematográficos podem estar presentes no ensino de ciências. Os 

resultados da análise descritiva, da sequência de filmes Jurassic Park/World, levaram a 

criação de um catálogo que poderá ser utilizado como ferramenta de aprendizagem, 

abordando áreas presentes na matriz curricular do Ensino Médio. Conclui-se que este trabalho 

obteve resultados suficientes para sugerir a utilização de filmes comerciais como 

organizadores prévios. Contudo é importante ressaltar que o professor precisa identificar o 

direcionamento dessas mídias para o entretenimento, sabendo extrair delas fragmentos que 

poderão ser aproveitados em uma aprendizagem significativa no ensino de ciências. 

Palavras-chave: Genética; Ensino de ciências; Organizadores prévios; Filmes de ficção 

científica. 
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ABSTRACT 

 

Science can be considered a human, historical and ever-changing construction, and thus must 

be incorporated into the teaching-learning process. Thus, it is necessary to seek different 

teaching methods that bring the learners closer to the scientific world, awakening the process 

of appropriation and improvement of knowledge. The use of films can be an effective teaching 

tool for appropriation of scientific knowledge, facilitating in a playful way exchange situation, 

establishing relationships between scientific study and reality.  This work aims to use a theme 

presented by commercial films as a significant learning tool in science teaching. It also has as 

specific objectives to analyze the films "Jurassic Park - The Dinosaur Park" and "Jurassic 

World - The Dinosaur World", to identify possible contents of science teaching; to make a 

critical analysis of the identified contents for the correct understanding of Biological concepts 

and to build a descriptive catalog, for the use of these science fiction films as possible previous 

organizers in the teaching of related subjects. The methodology has a qualitative approach, 

analyzing the films by a descriptive approach to understand how cinematic concepts can be 

present in science teaching. The results of the descriptive analysis, of the Jurassic Park/World 

film sequence, led to the creation of a catalog that can be used as a learning tool, addressing 

areas present in the high school curriculum matrix. It is concluded that this work obtained 

sufficient results to suggest the use of commercial films as previous organizers. However, it is 

important to emphasize that the teacher needs to identify the direction of these media for 

entertainment, knowing how to extract from them fragments that can be used in a meaningful 

learning in science teaching. 

Keywords: Genetics; Science teaching; Previous organizers; Science fiction films. 
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APRESENTAÇÃO 

 

  A Biologia esteve presente de certo modo em vida desde sempre. Olhava os inúmeros 

vagalumes na casa da minha tia, onde nem havia luz elétrica que chegasse a todos. Os 

insetos sempre foram presentes. Na educação básica (nos idos dos anos 90) possuía 

interesse em ciências, mas nunca imaginei um dia cursar e trabalhar com Biologia. Após 

terminar o ensino médio (2004) e trabalhar em laboratório de análises clínicas, a vontade de 

estudar aumentava.  

Em 2013, após um período distante dos estudos, retornei. Então fui cursar Ciências 

Biológicas - Bacharelado. Queria seguir a jornada em laboratório, porém, depois de um ano 

cursando bacharel, me transferi de instituição e mudei para licenciatura. No estágio em 2015, 

veio o medo e ao mesmo tempo a descoberta, “quero isso para minha vida!”, encarar a sala 

de aula e ter a oportunidade de estar do outro lado que não fosse como aluna, e tudo isso me 

fez enxergar o quanto valioso é um professor, como podemos criar, recriar, usar várias 

ferramentas para contribuir para o ensino. Ainda durante a graduação tive a oportunidade de 

ser monitora de duas disciplinas (Botânica e Zoologia), fazer parte da comissão de eventos, 

fiz iniciação científica, me envolvi com a questões acadêmicas e busquei fazer um trabalho 

de conclusão de curso um tanto diferente.  

Conheci a Divulgação Científica no último ano da graduação e mergulhei de cabeça, 

e, defendi meu TCC com um trabalho que abordava o desenho animado Pokémon, onde fiz 

um levantamento de todos os “monstrinhos” (795 na época, hoje possui muito mais), em suas 

6 temporadas, e foi onde resolvi comparar os Pokémons planta com as plantas reais. Uma 

pesquisa exaustiva para identificar todos os Pokémons e depois separar os que tinham 

características de planta. Para então, buscar identificar as plantas da vida real com os 

personagens e compará-los. Dessa forma, os meus resultados geraram comparativos para 

produzir ferramentas de ensino básico. E assim, juntar Biologia e Divulgação Científica se 

tornou algo realizável.  

Foi então que depois de me formar, fiz a pós-graduação em Educação e Divulgação 

Científica (IFRJ) e continuei a trabalhar com desenhos, mas dessa vez com a representação 

feminina no meio científico em três desenhos para o público infantil. A pós-graduação me 

abriu o leque e portas para me inserir com solidez na Divulgação Científica. Então, decidi 

gerenciar um perfil nas redes sociais para falar de ciência de forma popular e criei o 

Conversando com a Ciência que possui diversos parceiros e colunistas para tratar de ciência. 

Logo fui convidada a ingressar ao podcast Bug Bites, onde falamos de entomologia e 

tentamos desmistificar o medo de insetos, além de levar informação de forma séria. Desde 



 
 

então possuo uma escrita um tanto diferente da academia, justamente por fazer textos e 

roteiros menos maçantes, sem termos técnicos e que sejam leves e de fácil compreensão. 

Até porque, popularizar a ciência é trazer as pessoas para perto da academia. E foi na pós-

graduação que decidi cursar o mestrado em Ensino de Ciências, pois poderia continuar a 

trabalhar com Divulgação Científica, onde continuaria trabalhando com: desenhos, filmes, 

quadrinhos e o que mais de lúdico eu pudesse usar.  

Em 2018, comecei a participar de eventos de Divulgação Científica, como palestrante, 

ministrando minicurso, organizando eventos, apoiando eventos. Além disso, conciliar meu 

trabalho no Instituto Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, ao qual faço parte do corpo de colaboradores 

técnicos do Laboratório de Simulídeos e Oncocercose, onde iniciei como estagiária e 

permaneço até os dias atuais. Colaboro no cuidado com a coleção do laboratório, faço 

pesquisa e procuro estar envolvida as questões de Divulgação Cientifica, ao qual faço parte 

do grupo responsável.  

 Sendo assim, esta pesquisa nasceu pelo fato de trabalhar com animações e filmes, 

e dessa forma poder continuar. Além disso, contribuir para o ensino de ciências de forma a 

popularizar a ciência com o uso da ficção científica que apreciada por muitos. E também, por 

meio da apresentação de um catálogo estimular os docentes a levarem os seus alunos a 

terem a oportunidade de viver novas experiências através da criatividade, interatividade e 

interdisciplinaridade no âmbito escolar e levar informação ao público leigo.   
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CAPÍTULO I: FICÇÃO CIENTÍFICA E O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

A ciência exerce grande influência na vida cotidiana, ao ponto de ser difícil imaginar 

como seria o mundo atual sem sua contribuição ao longo do tempo. O desenvolvimento da 

ciência, assim como seus conceitos e teorias, tem sido responsável pelos avanços 

tecnológicos, uma vez que estão ligadas a capacidade de argumentação e análise crítica 

(OLIVEIRA e SILVEIRA, 2014). O ensino de ciências juntamente com sua visão 

interdisciplinar, unindo-se ao contexto científico, utiliza-se de criticidade para demonstrar a 

sua importância para a sociedade (KRASILCHIK e MARANDINO, 2007).  

Podemos considerar a ciência como um processo que faz parte da construção 

humana, histórica e está sempre em transformação, e dessa forma, se fazendo necessário 

buscar diferentes métodos de ensino, buscando despertar o processo de apropriação e 

aprimoramento do conhecimento. O uso dos filmes viabiliza uma contribuição significativa 

como ferramenta de conhecimento e facilita de forma lúdica as situações de troca 

estabelecendo relações entre o estudo científico e a realidade.  Os filmes podem ser 

considerados uma ferramenta de trabalho que incentiva, de forma mais eficaz e frequente, 

promovendo a melhoria da qualidade de observação das situações e conceitos científicos 

introduzidos por eles (SANTOS e GEBARA, 2015; GRECA; BATISTA; GEBARA, 2018). 

Barros e outros autores (2013) constataram que os filmes através de sua chegada, 

promovem e desenvolvem de forma contemporânea a imagem. Dessa forma, permitiu 

combinações verbais, sonoros, e visuais relacionando os indivíduos as relações de forma 

multicultural do cinema, acompanhando e contribuindo para a própria evolução da sociedade. 

Por sua vez, os filmes reconstroem a vida social, expressando muitos valores, que vão além 

do modo de pensar, símbolos, comportamentos, expectativas, tensões, próprios da 

sociedade. Durante a história, em alguns momentos, a relação entre os indivíduos teve seu 

ponto de vista simplificado da realidade, estimulando a perspectiva sobre os fatos e 

acontecimentos, e consequentemente tornando a realidade cada vez mais próxima. 

Dessa forma, a prática de assistir filmes se tornou um hábito comum em quase todas 

as sociedades, e podemos constatar de alguma forma uma emergência de questões 

científicas e tecnológicas, que podem contribuir para o ensino de ciências. Ficando 

estabelecido que os filmes e a ciência podem caminhar juntos, como forma de entretenimento 

e de divulgar seus propósitos científicos. E assim, uma grande variedade de filmes pode ser 

utilizada no ensino de ciências, abordando diversas temáticas, oferecendo até mesmo adotar 
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metodologia para possíveis investigações, podendo estimular o indivíduo a discussões de 

cunho científico (SOUZA et al., 2016; GRECA; BATISTA; GEBARA, 2018). Após muitos 

questionamentos sobre o uso de filmes como ferramenta para o ensino fica a pergunta como 

a ciência é retratada na sequência de filmes como Jurassic Park/World e de que maneira a 

ficção científica pode conversar com o ensino de ciências? 

Partindo do pressuposto que permeia em meio a abordagem da ficção científica na 

sequência de filmes Jurassic Park/World, é possível por meio de uma análise descritiva 

destes, trazer a construção de unidades didáticas para o ensino de ciências, adentrando numa 

incursão de uma obra rica em genética, paleontologia e tratando de forma interdisciplinar a 

ciência. Para La Rocque e outros autores (2007) os indivíduos têm maior contato com filmes 

do que com as obras literárias, podendo haver em sala de aula debates, desenvolvimento do 

pensamento, ideias, e a interação entre a ficção e a ciência. Por meio dos questionamentos 

encontrados nos filmes o professor pode utilizar propostas de trabalhos através da 

investigação da ciência, elaboração de pesquisas, desenvolvendo pensamento crítico e 

científico, além dos debates em sala de aula. 

A ficção científica é amplamente conhecida pelas pessoas, assuntos relevantes como: 

genética, manipulação genética, clonagem, fósseis, evolução, paleontologia, ética e questões 

de conhecimento científico cada vez mais recorrentes na sociedade, que muitas vezes são 

abordadas de forma diferenciada, tentando seguir o senso comum (ARAÚJO-JORGE, 2014). 

Os questionamentos estão relacionados a identificação do papel ao qual a ficção científica 

tem na composição dos conceitos empregados em Biologia (GOMES-MALUF e SOUZA, 

2004). Viajar pelo imaginário de Jurassic Park/World proporciona uma releitura do real e 

racional, através de uma discussão de diferentes interfaces ao qual os filmes estão inseridos, 

sendo por elementos oferecidos pela ciência ou pela ficção científica. Desta forma espera-se 

destacar a importância da ficção cientifica para o ensino de ciências. 

Com a conquista da engenharia genética na década de 90, os filmes seguiram a linha 

da ficção científica. Dessa forma, a ciência representada também pela genética estimulou a 

indústria cinematográfica com suas produções que bateram recordes de bilheteria. 

Aproveitando a profunda ansiedade da sociedade em relação à engenharia genética e ao 

famoso projeto genoma humano (BARCA, 2005). 

O presente trabalho visa sugerir como objetivo, utilizar uma temática apresentada por 

filmes comerciais como ferramenta de aprendizagem significativa no ensino de ciências. E 

assim, dando seguimento aos objetivos específicos:  

i) analisar a sequência Jurassic Park/World e aplicar ao ensino de ciências; 
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ii) classificar dois filmes da franquia Jurassic Park/World e a partir disso, construir o catálogo 

descritivo; 

iii) elaborar o catálogo por meio dos conceitos encontrados nos filmes; 

iv) propor o uso da ficção científica para possíveis construções de unidades didáticas em prol 

da aprendizagem significativa, com abordagem de conteúdos mais próximos dos conceitos 

de Biologia; 

v) construir através dos resultados uma ponte para o uso de filmes de ficção científica no 

ensino de ciências. 

Nesse sentido, passa a ser de relevância científica o uso de filmes de ficção científica, 

pois os mesmos trazem uma bagagem de experiencias culturais, colocando as perspectivas 

das questões humanas como estratégia de conhecimento e ideias a serem debatidas em sala 

de aula. Contudo, Piassi e Pietrocola (2009) destacam que as obras de ficção científica podem 

ser utilizadas como recurso de forma a contribuir com o ensino de ciências. E que o modelo 

de discurso sobre ciências por meio de filmes pode expressar interesse e preocupações a 

partir de questões científicas presentes no âmbito sociocultural.  

 

1.2. AS CTS E O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Há décadas atrás, devido ao grande aumento de tecnologias presentes no cotidiano 

das pessoas, afirmava-se que o ensino de ciências não seria tarefa fácil, pois se cobraria dele 

essa visão da ciência em prol da tecnologia. Contudo, o ensino de ciências poderia ser mais 

interessante se fosse focado na perspectiva de contextualização do ensino, tanto para 

crianças, jovens e adultos. Com o passar dos anos houve muitos avanços nas metodologias 

de ensino, surgindo, também, a concepção de ensino investigativo como uma tendência para 

o ensino prático e as propostas para o aprendizado em relação a Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), contextualizando a realidade da produção do conhecimento científico e 

tecnológico (SANTOS et al., 2011). 

É comum que a abordagem tradicional do ensino de ciências acabe por privilegiar os 

conteúdos, e há muito vem sendo criticada por suas limitações ao trabalhar o conhecimento 

científico. Nesse ponto de vista, a ciência revela de uma certa forma acrítica e 

descontextualizada, onde os alunos acabam sendo induzidos a memorizar informações sem 

ter compreensão do significado, até mesmo na sua vida cotidiana. Sendo assim, tal 

abordagem ignora a relação “ciência-tecnologia-sociedade”, que contraria as inquietudes 
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atuais relacionadas com a formação consciente dos alunos, tornando-os capazes de participar 

de processos decisórios em diversos setores sociais, ao qual estão inseridos (BAZZO et al., 

2003; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002).  

Torna-se importante ressaltar que, como apontado por Chaves (1999), nem tudo 

presente nas tecnologias inventadas pelo homem são relevantes para a educação, porém 

acredita que as tecnologias aumentam os poderes sensoriais do indivíduo. A proposta CTS 

presente no ensino de ciências pode tornar-se significativa, principalmente quando as 

tecnologias favorecem a cognição, e de alguma forma associam-se a capacidade de captar 

um grande número de informações diferenciadas. 

Para Kenski (2007), o uso das tecnologias é tão antigo como a espécie humana. De 

fato, a engenhosidade humana que deu origem às mais diferentes tecnologias. O exercício 

do raciocínio tem garantido ao homem um processo crescente de inovações, dando origem a 

todo tipo de produtos e ferramentas. Segundo Cysneiros (2010, p. 11): 

 

“Uma caracterização precisa de tecnologia não é tarefa fácil. Como em relação 

a outros termos muito usados, possuímos uma representação intuitiva do que 

é tecnologia, mas temos dificuldade em precisar seu significado. Um exame da 

literatura revela definições diferentes, dependendo da área onde o termo é 

utilizado: Engenharia, Sociologia, Comunicação, Educação, Filosofia e outra 

mais”.   

 

Existem diversas maneiras de se compreender a tecnologia, e a visão CTS pode 

tornar-se adequada no sentido de facilitar a compreensão de forma mais ampla possível no 

ensino de ciências. Deste modo, quando o ensino é contextualizado apresentando a função 

de qualquer artefato, método ou técnica criados pelo homem para tornar sua comunicação 

mais fácil ou, simplesmente, sua vida mais satisfatória, agradável e divertida, tal compreensão 

pode tornar a aprendizagem mais significativa. 

 

1.3. UNIDADES DIDÁTICAS: AVANÇOS E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO  

 

O avanço das tecnologias facilitou o processo de comunicação, e, consequentemente 

o ensino.  A tecnologia em sala de aula, as estratégias didáticas, as diferentes metodologias 

de ensino, todas podem ser ferramentas pertencentes as unidades didáticas em prol do 
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aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. Partindo deste princípio foi que o 

americano Henri C. Morrison em 1926, professor de educação da Universidade de Chicago, 

iniciou o estudo sobre as unidades didáticas (MUNIZ, 1963). 

As unidades didáticas têm aspecto completo e significativo, do próprio meio, ou através 

de uma ciência organizada, de uma arte, de conduta, que uma vez aprendido se ajusta as 

experiências do indivíduo. Na aplicação das unidades didáticas importa a permanência do que 

foi aprendido e a capacidade de aplicá-lo a situações reais ou fictícias (SANTOS, 2017). Por 

meio da implementação de unidades didáticas pode-se proporcionar uma aprendizagem 

significativa, tendo inserido em seu contexto desde o levantamento do conhecimento prévio, 

as estratégias de ensino em sala de aula, até a avaliação da aprendizagem. 

Através das unidades didáticas presume-se que a coerência de processos, 

encadeamento lógico, dentro de uma programação dinâmica que por sua vez sincroniza 

diferentes áreas de conhecimento (interdisciplinaridade), permite que o aluno possa refletir 

sobre os conteúdos empregados em sala de aula. Essas unidades definem conceitos, como 

conteúdos podem ser trabalhados com os alunos, que propostas de ensino devem ser 

organizadas de modo a conter definições claras dos conteúdos a serem ensinados e, seus 

respectivos objetivos. As unidades didáticas contribuem para preparação das competências 

básicas e acabam desenhando o currículo e conteúdo programático que são desenvolvidos 

de acordo com o tema (RAPOSO e OSÓRIO, 2016).  

O reconhecimento do papel da ficção científica, como as ações ficcionais vivenciadas 

no filme Jurassic Park/World, pode ser motivador e desencadeador na aprendizagem de 

conceitos da Biologia, bem como, fazerem parte de um idades didáticas voltadas para a 

aprendizagem desses conceitos. Para Rua (2018) uma abordagem geral em ciências e, no 

ensino da Biologia, em especial o de genética requer a concepção de entendimento em vários 

conceitos, que por vezes é difícil para os indivíduos. A concepção necessária para a 

compreensão desses conteúdos, por vezes não está organizado no currículo, e geram 

frustação e desmotivação. Para que tais conteúdos sejam significativos os alunos necessitam 

partir de questionamentos internos ou externalizados pelo professor e assim gerar a 

construção do conhecimento que o indivíduo requer para entendimento do conteúdo. 

Tais questionamentos funcionam como gatilhos para atividades cognitivas ao sujeito 

em relação ao conhecimento científico. Representam análises conceituais variadas, sob 

outras concepções e modos menos institucionalmente escolarizados de abordagem dos 

temas científicos. Há aí a possibilidade de especulação a respeito da realidade, do “real”, do 

realismo (FERREIRA, 2016). A ficção científica dispõe de elementos ficcionais que dão 
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qualidade a questões em torno de temas científicos e tecnologia de ponta, reafirmando o 

aspecto sociocultural da ciência (PIASSI e PIETROCOLA, 2009). 

 

1.4. A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

A aprendizagem é um processo consecutivo, ocorrendo em qualquer situação ou meio, 

e, alguns fatores são essenciais para que ela ocorra, como exemplo, a cultura, que molda o 

indivíduo por meio das suas relações com o ambiente. Desta forma, La Rosa (2003) afirma 

que aprender é algo extenso, fazendo com que o indivíduo aumente seu conhecimento, se 

transformando de acordo com sua experiência. 

Aprender requer difusão do saber, e, este pode possibilitar uma aprendizagem 

embasada na construção do conhecimento, a partir das concepções espontâneas, almejando 

um conhecimento científico estabelecido pela comunidade científica. Nesse seguimento, 

traça-se um paralelo dessa construção do conhecimento com a aprendizagem significativa, 

que tem como objetivo a construção de novos significados, onde para Ausubel é relevante a 

vontade e disposição do aluno de relacionar a nova informação com o conhecimento prévio 

existente (TAVARES, 2010).  

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), considera a aprendizagem através de 

significados e de conceitos como a mais relevante para os seres humanos. Ela destina-se 

explicar todo o processo que engloba a compreensão, transformação, armazenamento e uso 

da informação envolvida na cognição. Ausubel é indicado como referencial no estudo da 

aprendizagem significativa e abrange de forma implícita as Ciências da Natureza. Para este 

autor, além da aprendizagem significativa, existe a aprendizagem mecânica (Esquema 1) que 

se dá com a absorção literal e não substantiva do novo material. O esforço para a 

aprendizagem mecânica é inferior, por isso é tão utilizada quando os alunos se preparam para 

as provas escolares, principalmente aqueles que exigem respostas literais às suas perguntas 

e que não exijam do aluno uma capacidade de articulação entre os capítulos do conteúdo em 

questão. A aprendizagem mecânica apresenta um grau de retenção baixíssimo na 

aprendizagem de médio e longo prazo (AUSUBEL, 2000; NOVAK e HANESIAN, 1980; 

TAVARES, 2004). 
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Esquema 1: Aprendizagem Mecânica x Aprendizagem Significativa 

 

Elaborado pela autora 

 

De acordo com Moreira (1997) a aprendizagem significativa se encontra inserida na 

teoria cognitivista, tendo como ponto de partida o conhecimento prévio do indivíduo, como 

descrito por Ausubel. O aluno constrói algo novo, um novo conhecimento, a partir de 

conhecimentos prévios dos indivíduos. O propósito dessa teoria é encontrar coisas novas e 

promover uma aprendizagem agradável (PELIZZARI et al., 2002). 

A teoria de Ausubel destaca de forma primordial a aprendizagem cognitiva, se 

baseando no conteúdo e organização de ideias que o indivíduo possui de uma área particular 

de conhecimentos. Partindo deste contexto, o cognitivismo é resultante de um processo dos 

quais se adquire e utiliza o conhecimento. Ideias novas e informações podem ser aprendidas 

e retidas, na medida em que conceitos se tornem relevantes e inclusivos, e estejam 

adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, como 

ponto de partida para novas ideias e conceitos (MOREIRA, 1999). 

Nessa perspectiva, para a compreensão de conhecimentos científicos mais 

elaborados, buscando a aprendizagem significativa, encontra-se, na teoria de Ausubel, a 

orientação necessária para justificar a utilização de filmes. Eles poderão contribuir no 

reconhecimento de conceitos subsunçores, e, também, como organizadores prévios. Para 

Tavares (2010), os subsunçores significam conceitos estáveis e relacionáveis já existentes, 

pois os subsunçores do aluno podem não ser suficientemente estáveis e diferenciados para 

aprender de forma adequada uma nova informação, um novo conceito. Já organizadores 

prévios funcionam como recurso instrucional e facilitador da aprendizagem significativa e 
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servem como pontes cognitivas entre os novos conhecimentos e os já existentes. Assim, 

podem funcionar os filmes para determinados conteúdos, embora a primeira intenção de um 

filme esteja no entretenimento. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) declaram o audiovisual 

como recurso educativo independente e autossuficiente desde que acompanhado pelo 

professor. Segundo eles, 

 

“[...] a ausência de contato direto, "vivo", entre professor e alunos não 

é necessariamente uma desvantagem, uma vez que todo o feedback, 

orientação, discussão e aspectos avaliativos de ensino podem ser realizados 

pelos professores em pequenos grupos antes e depois da apresentação 

audiovisual” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 316). 

 

Desta forma, o uso de filmes no processo ensino-aprendizagem pode se apoiar nas 

premissas da Teoria de Aprendizagem Significativa, e, consolidar um apoio à uma real 

necessidade de renovação do Ensino de Ciências, como sinalizado por Cachapuz e outros 

autores (2005). Estes autores apontam que as deformidades da ciência e da tecnologia 

presentes no ensino, acabam contribuindo para a carência nos estudos científicos. 

Corroborando, assim, com a necessidade de uma organização de estratégias educativas para 

conduzir um novo modelo de aprendizagem em ciências, em torno de situações problemáticas 

e de interesse (VARGAS et al., 2017). 
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CAPÍTULO II: QUANDO O MUNDO “JURÁSSICO” INVADE AS TELAS E 

INCORPORA O ENSINO DE CIÊNCIAS  

2.1. OS FILMES DE FICÇÃO CIENTÍFICA: JURASSIC PARK/WORLD NO ENSINO 

DE CIÊNCIAS 

 

Ainda que filmes tratem de obras cinematográficas, sendo principalmente criados com 

objetivo de entretenimento, pode-se pensar neles, também, como recursos audiovisuais com 

fins pedagógicos.  

Percebemos diferentes argumentos sobre a ficção, que pode se mostrar ao público 

como o mítico, o onírico, o artístico ou literário. Podemos afirmar que são argumentos de 

representação e apresentação incluída e/ou nítida do mundo visível, sendo comum a estas 

representações o sentido da palavra (FERREIRA, 1986). A linguagem é uma atividade, não 

de ações ou atos, mas uma prática de sentidos, de intervenção no real (ORLANDI, 2011), 

com presença marcante em quase todos os filmes. Para os filmes de ficção científica a 

linguagem busca aproximar a ciência e a tecnologia do público comum, Dyson (1998, p. 75) 

afirma que a ficção científica, em determinado momento, 

 

“[...] é mais esclarecedora do que a Ciência para compreender como a 

tecnologia é vista por pessoas situadas fora da elite tecnológica. A Ciência 

proporciona o input técnico para a tecnologia; a ficção científica nos exibe o 

output humano”. 

 

O discurso que foi criado na ficção é tão digno de crédito como outro qualquer porque, 

nos apresenta uma leitura do real e inventa um mundo ainda não imaginado por nós, 

colocando-nos de frente com o real, com base em uma narrativa livre de diferentes manifestos, 

sejam epistemológicos, filosóficos, sociológicos ou científicos (GOMES-MALUF e SOUZA, 

2008). 

Assim, contar a história da genética no cinema através dos filmes Jurassic Park/World, 

falando da parcial estabilidade do DNA em material pré-histórico, mesmo sabendo que não é 

possível que o material genético resista por milhões de anos, pode não ser a forma mais 

científica de apesentar os fatos, mas entretém e estimula a curiosidades dos expectadores e 

alunos que estão tendo contato com conteúdo biológico. Contudo, sabe-se, que é impossível 

encontrar molécula de DNA de dinossauros preservados em fósseis ou no estômago de 

mosquitos retidos em âmbar, como demonstrado em um dos filmes. Não obstante, algumas 
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particularidades da ciência podem ser notadas, por exemplo, o fato de ter sido citado em um 

dos filmes o parentesco dos dinossauros com as aves, tal fato faz com que a explicação dessa 

descendência não seja mais uma singularidade no meio científico. Os paleontólogos estudam 

as analogias desses organismos por muitos anos e cada vez mais aprendemos sobre o 

parentesco dos dinossauros com as aves, inclusive com o corpo coberto de penas. Sendo 

assim, analisar o DNA das aves pode auxiliar no entendimento de muitos aspectos evolutivos 

dos dinossauros (GHILARDI, 2015). 

Uma questão para além das penas de aves, é que, a genética dos filmes está baseada 

em moléculas de DNA fossilizadas de dinossauros, com modificações genéticas capazes de 

criar animais assustadores como o – Indominus rex (GHILARDI, 2015).  

Os dinossauros caíram no gosto popular depois que Hollywood decidiu focar na pré-

história para as telonas de cinemas do mundo inteiro. Transformar os grandes “lagartos” do 

passado através de uma história de manipulação genética, ética, evolução, paleontologia, é 

trazer animais que dominavam o imaginário das pessoas de todas as idades para um mundo 

mais próximo ao real. 

Sendo assim, o cinema transformou dinossauros encontrados na América do Norte, 

como o Tiranossauros rex, Velociraptors e os corpulentos herbívoros de pescoço longo 

Braquiossauros, nos astros de primeira grandeza, inserindo lições de genética no roteiro de 

“Parque dos Dinossauros” e suas sequências (OLIVEIRA, 2009). 

Trabalhar no ensino com filmes como esses é ter a oportunidade de realizar trabalhos 

se não interdisciplinares (quando contempla-se diversas disciplinas, que dialogam entre si e 

que se complementam mutuamente, como: Português, Matemática, Ciências, Geografia), ao 

menos, multidisciplinares (refere-se a um grande número de disciplinas que tratam de um 

mesmo assunto, como: Ciências, Química, Física). Além da biologia, os filmes fazem 

referência à outra ciência, a paleontologia. A paleontologia é a ciência que tem como 

finalidade compreender a história da vida neste planeta através do estudo de resíduos 

preservados de seres vivos. Suas análises constituem-se de resíduos botânicos, zoológicos 

e de outros tipos de seres vivos bem preservados. Portanto, com o estudo de vestígios 

preservados de atividades dos organismos, como pegadas fossilizadas. A paleontologia nos 

ajuda a compreender os processos de evolução das espécies, suas várias formas de 

adaptação a distintos ambientes ao longo de milhões de anos, até a relação destas espécies 

com a humanidade (SOUSA, 2017). 

Desta forma, no contexto paleontológico, os dinossauros são criaturas que 

atravessaram vários períodos de uma era que só eles viveram neste planeta, caminharam 

pelo período Triássico, Jurássico e morreram no Cretáceo (Figura 1) ao qual compreende a 
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Era Mesozoica. Dominaram a Terra e dominam os pensamentos e imaginário de cientistas e 

pessoas leigas que tem curiosidade pela ascensão e queda dos dinossauros que tiveram uma 

extraordinária história 200 milhões de anos como nunca antes. Os paleontólogos buscam e 

estudam a décadas espécies e descobertas de novos esqueletos para contar a história desses 

gigantes. Estudos científicos inovadores e trabalho de campo, contam com maestria a história 

de forma surpreendente dos dinossauros, com base na ciência de ponta para dar vida ao 

mundo perdido e iluminar suas origens enigmáticas, florescimento espetacular, diversidade 

surpreendente, legado de milhares de espécies (BRUSATTE, 2018). 

 

Figura 1: Os dinossauros no tempo Geológico 

 

Fonte: http://projectos.cienciaviva.pt/pw011/jazidas/jurassico_medio.html 

 

Contudo, ainda há a questão da evolução que compreende e atende as diferentes 

áreas do ensino de ciências, e, em grande parte das aulas, é considerado um tema polêmico, 

particularmente por ser base para a explicação de fenômenos da vida. Porém, a 

problematização da evolução torna-se importante estratégia para reduzir as dificuldades de 
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compreensão de conceitos históricos componentes dos materiais didáticos (PIRES e ALVES, 

2014).  

Além disso, a evolução é um conceito chave na compreensão das ciências da vida. 

Onde sua ideia central está em que os seres vivos sejam mutáveis, isto desde a publicação 

do livro “A origem das Espécies” de Charles Darwin publicado em 1859, e mesmo nos dias 

atuais encontra muitas resistências, como, falta de conhecimento sobre a natureza da ciência, 

falta de conhecimento sobre evolução e os aspectos religiosos. Sendo a teoria da evolução 

fundamental para a consolidação da Biologia enquanto ciência, por meio disso, postulam que 

os seres vivos são relacionados entre si por provirem de um ancestral em comum, até mesmos 

áreas que antes eram consideradas independentes passaram a integrar a Biologia, como 

forma de explicar e compreender a diversidade de espécies e as relações de parentesco entre 

elas (PEGORARO et al., 2006).  

Dessa forma, no âmbito do sistema educacional brasileiro, têm-se a evolução como 

um dos temas articuladores no ensino das ciências e Biologia (MARANDINO; SELLES; 

FERREIRA, 2009). De acordo com Ridley (2006, p. 28), “[...] ela é capaz de dar sentido a fatos 

que ocorrem no mundo invisível de uma gota da chuva, nos encantos coloridos de um jardim 

botânico ou em manadas tonitruantes de grandes animais.”  

 Apesar dos estudos apontarem para a origem da vida ocorrendo há 4,4 bilhões de 

anos, além de estudos geológicos também sugerirem, ou seja, após a formação do planeta, 

sua superfície e fusões de rochas, até haver organismos e chegarmos ao mundo primitivo, 

tendo em destaque o surgimento dos dinossauros que estiveram presentes no planeta a 

aproximadamente 230 milhões de anos, o que corresponderia ao período Triássico (onde os 

registros em rochas mais antigos foram confirmados), onde esses “répteis terríveis” teriam 

tamanhos menores e ao longo de sua evolução (Figura 2) foram se adaptando aos variados 

ambientes e aumentando de tamanho (KELLNER, 2010).   
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Figura 2: A evolução dos dinossauros segundo seus períodos 

 

Fonte: https://www.estudopratico.com.br/historia-e-imagens-dos-dinossauros/ 

 

De acordo com Virginio (2017) a palavra dinossauro é utilizada de forma generalizada 

e se referem a todos os “animais grandes e perigosos que viveram há cerca de 220 milhões 

de anos e que agora estão extintos”. De certa forma dinossauro vem do grego “lagarto 

terrível”, dando nome a um grupo de animais que evoluíram em diversos tamanhos, formas e 

até modo de vida. E esse termo “Dinosauria”, que por sua vez dá nome ao grupo dos 

dinossauros e, foi criado por Sir Richard Owen em 1842, justamente se referendo ao tamanho 

e medo que eles causavam, principalmente os Megalossauros, Iguinodontes e 

Hylaeossauros. Dessa forma, as pessoas classificaram todos como dinossauros.  Acima de 

tudo, os “verdadeiros dinossauros” fazem parte de um subgrupo em específico de 

“Archosauria” (conhecidos como “lagartos supremos”), e este grupo abrangia diferentes 

animais, até mesmo as aves. Sendo assim, não se pode afirmar que os dinossauros estão 

extintos, pois atualmente temos os representantes vivos que são crocodilos e aves. 

Podemos observar melhor a representação do grupo na Figura 3, através da árvore 

que explica a filogenia da evolução e não extinção dos dinossauros. 
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Figura 3: Árvore filogenética da evolução dos dinossauros pré-históricos e atuais 

 

Fonte: Reprodução/Biologia Evolutiva 

 

 As passagens evolutivas de um animal para outro, ocorrem em sua maioria através de 

mutações genéticas. Trazendo a premissa que entre os animais vertebrados, principalmente, 

a classe das aves sendo a mais numerosa, existem em todos os ambientes do planeta, dessa 

forma, nos faz acreditar que os dinossauros ainda estão por aqui.  

 

2.2. ENSINO DE CIÊNCIAS - DINOSSAURO PARA QUÊ TE QUERO? 

 

O escritor Michael Crichton, em seu livro/romance Jurassic Park, utiliza da narração 

para fazer o leitor se aprofundar em imagens da natureza e do real, extrapolando-as, saindo 

do impossível para o “possível”, criando a vida a partir de porções da molécula de DNA. Ele 

cria o que seria real e, ao mesmo tempo, a natureza, ao se unir com o diretor Steven Spielberg, 

levando-nos do mundo da narração para o mundo dos filmes, usando a mais alta tecnologia, 

disponível na época, para nos convencer de que é possível a renovação da vida. Tal 

transmissão, altera de certa forma o discurso do livro, deixando a narração escrita e 

transportando o romance para ação no filme, levando-nos, ao mesmo tempo, para o 

imaginário e para o real, numa credibilidade fantasiosa da ciência (CRICHTON, 1990). 
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A introdução do filme Jurassic Park pode dar oportunidade a uma análise do 

real/racional, pois se em algum momento eles afirmaram ser possíveis a reconstrução da vida 

a partir de fragmentos de DNA de uma vida extinta há milhões de anos, possivelmente tal fato 

não foi apenas umas afirmação efetuada pela ficção científica, “[...] mas é também porque a 

Ciência, em algum momento da história, procurou essa possibilidade, criando um imaginário 

coletivo” (GOMES-MALUF, 2001, p. 16). 

O gênero referente a ficção científica apontada no filme Jurassic Park está diretamente 

ligado ao grande número de informações genéricas, veiculadas nos meios de comunicação, 

relacionadas aos temas de melhoramento genético, clonagem de DNA recombinante, plantas 

transgênicas, Projeto Genoma Humano entre outros. Mediante estas informações, observa-

se que a ficção científica, vem gerando conflitos em relação aos conceitos que deveríamos 

conhecer, podendo transformá-los, talvez, na própria ciência (GOMES-MALUF e SOUZA, 

2008). 

Segundo Liziero e Mendonça (2018) o título dos filmes que formam a sequência de 

Jurassic Park/World diz que os dinossauros viveram no período Jurássico o que é uma 

inverdade, pois de acordo com o tempo geológico não tem como isso ocorrer e as espécies 

que aparecem nos filmes fazem parte dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Não 

podemos deixar a evolução de lado, onde nosso planeta passou por intensas transformações 

e analisando os períodos em que os dinossauros viveram, vemos na Figura 4, o surgimento 

no período Triássico (250 a 205 milhões de anos), passando pelo Jurássico (205 a 145 

milhões de anos) e a sua extinção de parte deles no Cretáceo (145 a 65 milhões de anos). 
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Figura 4: Três períodos relacionados as espécies aparentes nos filmes 

 

Fonte: https://www.infoescola.com/geografia/era-mesozoica/ 

 

 Os filmes trouxeram vida as criaturas gigantes, mas acabaram misturando espécies 

que viveram em períodos diferentes, e por mais que a produção tivesse consultoria de um 

cientista – mais precisamente do paleontólogo Jack Horner, que segundo suas pesquisas, as 

hipóteses científicas mostram uma controversa relação dos dinossauros apresentados nos 

filmes às eras geológicas que eles habitaram. O pesquisador citado não encorajou a conexão 

de pássaros-dinossauros, de acordo com seus estudos as aves modernas tem mais em 

comum com os dinossauros do que os répteis que conhecemos. Contudo, os produtores não 

tem obrigação de seguir à risca o que a consultoria propõe, por ser uma obra cinematográfica 

é permitido a licença poética (SUPPIA, 2014).  

Deste modo, com fato científico, constata-se que não é possível reproduzir 

dinossauros a partir do DNA recuperado de mosquitos preservados em âmbar (Figura 5), 

como mostrado em Jurassic Park. Ainda que o âmbar (resina vegetal fossilizada) preservasse 

fósseis de maneira excepcional, existem registros de insetos, penas, folhas, e até lagartixas 

inteiras em âmbar, a estrutura química do DNA não resiste tanto à passagem do tempo. O 

DNA desaparece completamente em algumas centenas de milhares de anos. Nas produções 

vemos os fósseis dos quais os cientistas extraem o DNA de dinossauros no filme têm 70 

milhões de anos, ou até mais, sendo modificados e trazendo de volta os dinossauros. Para 
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clonar um dinossauro precisaria de um genoma completo, e em nenhum estudo foi encontrado 

um trecho de DNA de dinossauro, então é algo que para a ciência real seria praticamente 

impossível. (GOMES-MALUF, 2001). 

 

Figura 5: Mosquito em âmbar no filme Jurassic Parque – O Parque dos Dinossauros 

 

Fonte: https://chroniclecollectibles/posts/the-jurassic-park-john-hammond-cane-that-we-

produced-exclusively-for-paradise-co/2031828560410312/ 

 

Além da cena ser ficcional (Figura 6), de acordo com Greenwalt (2013) o mosquito 

apresentado no filme era um macho, que se alimenta de seiva, apenas as fêmeas são 

hematófagas e como os insetos são holometabólicos, têm seus estágios de desenvolvimento 

definidos em: ovo, larva, crisálida e adulto, além disso as larvas são aquáticas. Contudo, ainda 

existe a questão do aparecimento dos primeiros mosquitos terem ocorrido há 100 milhões de 

anos (até dito no filme), deixando uma lacuna temporal dos dinossauros que possuem o dobro 

da idade dos mosquitos. 

Figura 6: Cena da extração de DNA no mosquito preservado em âmbar 

 

Fonte: https://ew.com/article/2013/10/15/jurassic-park-fossil/ 
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Outro conceito científico que necessita ser ressaltado é o fato que a maioria dos 

dinossauros de Jurassic Park viveram durante o período Cretáceo, não somente no período 

Jurássico como intitula o filme. Poucas exceções são o Braquiossauro, Dilofossauro e 

Estegossauro, que são pertencentes ao período Jurássico (ARCO, 2017). 

Desta forma, quando o docente resolve utilizar um filme como construção de um 

conhecimento científico, sendo ele organizador prévio ou não, está aproximando os conceitos 

escolares à ficção científica, favorecendo a utilização de múltiplas linguagens. Neste caso 

específico, os filmes citados poderiam ser trabalhados no ensino de ciências por meio de 

unidades didáticas, com a utilização de um produto educacional, como um catálogo, para 

auxiliar no entendimento do indivíduo em sala de aula.  

 

2.3. O PARQUE DOS DINOSSAUROS: A SÉTIMA ARTE 

 

No último século, a humanidade tem deixado suas marcas narrativas e multiculturais 

em imagens e sons interconectados de várias formas (BAPTISTA, 1995). Ainda de acordo 

com Batista (1995) na década de 60, o cinema assume uma nova dimensão, acompanhando 

o próprio evoluir da sociedade e contribuindo para essa evolução. 

A sétima arte dedica-se a um pensamento teórico sobre a trajetória histórica do cinema 

e o esforço para que fosse aceito como arte. O princípio do cinema se deve aos irmãos 

franceses Lumière e também a contribuição de Méliès. O cinema americano idealizou a 

indústria cinematográfica e junto teve a colaboração do legado soviético com a montagem dos 

filmes. Assim, compreendemos a história do cinema como fundamental para o uso dos filmes 

como tecnologia educativa, relembrando que o cinema, além de arte e divertimento, é indústria 

e comércio (FIGURELLI, 2013). Para os autores Silva e Citelli (2004), mesmo que o cinema 

vincule, em sua estrutura contemporânea, combinações verbais e sonoros, acaba se ligando 

fortemente à imagem.  

De acordo com Barros e outros autores (2013), de certa forma o cinema restabelece a 

vida social, uma vez que declara e marca as práticas sociais, reflexão, princípios, linguagens, 

atitude, possibilidades, relativos de uma estabelecida sociedade. Abrindo novos pontos de 

vista para que o indivíduo conheça seu momento histórico, sua relação com outros indivíduos, 

e o como os indivíduos se educam, contribuindo para a restruturação histórica. Dessa forma, 

o audiovisual em si pode se transformar em um importante recurso pedagógico uma vez que 

a experiência proporcionada representa uma função alternativa de semear a informação, 

tornando viável a elucidação de conceitos até então abstratos, simplificando a compreensão 

da realidade, estimulando a concepção sobre fatos e acontecimentos e consequentemente 
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tornando a realidade cada vez mais próxima. O que é reforçado por Baptista (2005), o autor 

coloca que recorrer para a utilização de tais meios pode ser algo muito apropriado, inovador, 

transformador, e até mesmo revolucionário. 

O livro “Parque dos Dinossauros” escrito por Michael Crichton e publicado em 1990 foi 

inspiração para a produção cinematográfica que se tornou uma franquia bem-sucedida hoje 

contando com cinco filmes, ao qual o primeiro teve sua estreia em 1993 e o último lançamento 

em 2018. Uma linha do tempo que conta 25 anos de muitas transformações tecnológicas. O 

Parque dos Dinossauros é uma obra de ficção científica mas, também, conquista 

notavelmente o campo das novas teorias matemáticas e das extraordinárias ações da 

informática, genética, paleontologia, propondo uma análise cuidadosa sobre o uso que se 

pode fazer da ciência. Essa ideia é reforçada em muitas frases do livro, com a que segue: 

 

“Os répteis são criaturas repugnantes por causa de seu corpo frio, coloração 

pálida, esqueleto cartilaginoso, pele asquerosa, aspecto feroz, olhar astuto, 

cheiro incômodo, sibilar irritante, esconderijos miseráveis e veneno terrível; seu 

Criador, portanto, não exerceu o poder de produzir muitos deles." 

(LINNAEUS,1797, apud, CRICHTON, 1990, p.3) 

 

Após “O Parque dos Dinossauros”, o autor Michael Crichton escreveu a sequência 

intitulada de “O mundo Perdido” em 1995, ao qual também dá origem ao segundo filme, 

exibido em 1997. A história do segundo filme ocorreu passado seis anos desde os terríveis 

acontecimentos no parque, na Ilha Nublar (Figura 7), neste novo conto de ficção científica, 

descobre-se que a Ilha não é o único lugar usado pelo pesquisador em genética John 

Hammond. Neste segundo filme descobre-se que outra Ilha na Costa Rica está repleta de 

mais perigosos dinossauros (MICHAEL CRICHTON, 1995). 
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Figura 7: Ilha Nublar conforme descrito no livro Jurassic Park, feito por um fã (Henrique 

Zimmermann Tomassi) de acordo com a descrição do livro. 

 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Isla_Nublar_map_english.jpg 

 

No imaginário após as descrições tanto no livro e a visão que é passada no filme, 

acima temos um mapa de como seria a Ilha Nublar onde foi projetado o Parque dos 

Dinossauros.  
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CAPÍTULO III: O NASCIMENTO DA GENÉTICA E DESCOBERTA DA PALEONTOLOGIA 

PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO  

3.1 DE MENDEL A LUND: A GENÉTICA E A PALEONTOLOGIA 

 

Gregor Mendel (1822-1884) criou a genética de forma inusitada, através da criação de 

ervilhas, onde desenvolveu experimentos genéticos que mais tarde se tornariam as leis de 

herança genética ao qual utilizamos até os dias de hoje (ASTRAUSKAS et al., 2009). Tais 

resultados que se apresentam como bases da transmissão hereditária (Figura 8) fizeram 

surgir as conhecidas leis. Mendel realizava vários cruzamentos entre diversas linhagem de 

ervilhas que para ele eram consideradas “puras”, e analisava as gerações futuras dessas 

plantas (para ele após seis gerações as ervilhas deveriam apresentar as mesmas 

características) (MCCLEAN, 2000). 

 

Figura 8: Transmissão hereditária (Heredograma) 

 

Fonte: http://catalisandoinformacoes.blogspot.com/2010/04/genetica.html?m=1 

 

A Primeira Lei de Mendel é também conhecida como Lei da Segregação dos Fatores, 

onde cada caractere é definido por dois fatores, os quais se separam na formação dos 

gametas. Portanto, as linhagens diferentes e com atributos escolhidos, sempre geravam 

sementes puras e sem alteração ao longo das gerações (LEITE et al., 2001). 



41 
 

Em sua Segunda Lei, Lei da Segregação Independente dos Genes, realizou o 

cruzamento de plantas com diferentes caracteres. A metodologia do experimento se deu pelo 

cruzamento de sementes amarelas e lisas com plantas de sementes verdes e rugosas. O que 

Mendel desejava através do cruzamento dos genótipos e fenótipos, que as proporções 

variassem, ocorreu. Onde amarelo e liso se manifestou como dominante, e, verde e rugosa 

recessivo, o resultado se deu pelas proporções: 9 (amarelas e lisas), 3 (amarelas e rugosas), 

3 (verdes e lisas) e 1 (verde e rugosa) (LEITE et al., 2001).  Partindo para sua Terceira Lei 

intitulada Lei da Distribuição Independente, que seguiu o resumo das duas leis anteriores, 

onde cada fator puro em cada caractere é transmitido à geração seguinte de forma 

independente (LEITE et al., 2001). 

 Os meios de comunicação e entretenimento, por exemplo, filmes acabam se tornando 

um veículo para que o indivíduo conheça um pouco da genética e seus conceitos. Falar de 

alelos, ervilhas verdes e amarelas, lisa ou rugosas de Mendel, pode não ser sempre 

interessante. Até quando o assunto vá além da genética clássica e passa a moderna, com 

sequenciamento ou tecnologia do DNA recombinante o problema do desinteresse também 

pode aparecer. Porém, informar conceitos em contextos nos quais os jovens estão expostos, 

como filmes de ficção científica que envolvam genética e seus conteúdos como manipulação 

genética, clonagem e evolução, pode ser um atrativo para abrir questionamentos, dúvidas, e 

construir conhecimento. Explorar de forma dinâmica e desmistificar a ideia de difícil 

compreensão, abordando estes assuntos citados e permitindo o indivíduo ter sua curiosidade 

aguçada, mais interesse pela genética, pode resultar em uma melhora no desempenho 

escolar (GUEDES e MOREIRA, 2016). 

Em conformidade com a descrição da genética de Mendel, décadas se passaram até 

que a tecnologia a época de Francis Crick, James Watson e Rosalind Franklin em 1953, 

fizeram a descoberta que os cientistas pudessem sonhar com a façanha de transformar a 

ficção em realidade. A tal descoberta (rendeu o Prêmio Nobel em 1962) foi a estrutura do DNA 

- ácido desoxirribonucleico (Figura 9), molécula essa em forma de dupla hélice que contém 

nada mais que o patrimônio genético da vida (EXAME, 2013). É o que vemos em uma das 

cenas iniciais de “Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros” a manipulação do DNA 

encontrada no mosquito para a reprodução dos dinossauros.  
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Figura 9: Estrutura do DNA em dupla hélice (Raio X feito por Rosalind Franklin) 

 

Fonte: https://somosaredeestamosnarede.blogspot.com/2013/07/rosalind-franklin-mae-do-

dna-nossa.html 

 

Da mesma forma, para a criação dos dinossauros necessitava muito mais do que só o 

advento da manipulação genética, era necessário saber as influências do meio ao qual as 

criaturas pré-históricas iriam estar. Assim, os conceitos de fenótipo e genótipo (Tabela 1) 

foram fundamentais também para o campo da genética e eventualmente para aplicar na 

ficção. O geneticista Wilhelm Ludvig Johannsen (1857-1927) trouxe a luz os aspectos 

fundamentais para compreender as características físicas e comportamentais de um 

indivíduo, dando margem para o conhecimento das diferenças de ambos (SNUSTAD, 2013, 

p.40-41). 

 

Tabela 1: Fenótipo, genótipo e as influências do meio 

 

Elaborado pela autora 

 

Logo após o salto de conhecimento ocorrido na década de 50, pela descoberta da 

estrutura do DNA ao qual estabeleceu a diferença entre os seres vivos. De acordo com Hebert 

e outros autores (2003) aborda a sucessão de uma sequência de descobertas e, nascia assim 



43 
 

a biologia molecular. Eventualmente a identificação da molécula de DNA possibilitou um 

entendimento do ciclo da vida, baseado na ação de moléculas, onde se observam as 

transformações morfológicas de cada ser vivo. Tal qual a análise sobre o estudo das 

moléculas, trouxe conhecimento para entender os genes, para compor este estudo 

estruturado da biologia molecular e sua composição assim como é abordado abaixo, na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Base da estrutura molecular 

 

Elaborado pela autora 

 

Seguindo a premissa de Mendel e dos demais que vieram aos longo do tempo 

trazendo conhecimento e descobrindo novas estruturas na genética, temos o dinamarquês 

Peter Wilhelm Lund (1801-1880), conhecido como pai da paleontologia brasileira, ensinava a 

chamada Teoria do Catastrofismo, do Barão Georges Cuvier. Tentando confirmar tal teoria 

investigou centenas de fósseis nas cavernas de Lagoa Santa - MG, entre 1835 e 1844, então 

descreveu dezenas de espécies extintas do período Pleistoceno. No decorrer deste trabalho, 

Lund descobriu esqueletos fossilizados de aproximadamente de 30 seres humanos, que se 

tornaram conhecidos como os Homens de Lagoa Santa (Figura 10). Após esta revelação, 

encaminhou suas coleções para seu país natal a Dinamarca pondo fim nos trabalhos de 

campo, porém, não voltou ao seu país, permanecendo no Brasil até sua morte. Os biógrafos 

disseram que o cansaço físico e intelectual após anos de trabalho ininterrupto nas cavernas, 

o fizeram permanecer no Brasil, até sua morte (LUNA FILHO, 2007). 
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Figura 10: Os caminhos de Lund 

 

Fonte: https://www.cmlagoasanta.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/rota-das-grutas-de-peter-

lund-tem-mais-um-ponto-inaugurado/16624 

 

A paleontologia é uma área importante para a biologia, caminham juntas permitindo o 

estudo da evolução dos organismos e sua interação com o ambiente. Através disso, nos 

permite datar organismos fósseis, entender a relação entre espécies extintas e atuais. Os 

estudos de Lund foram essenciais para todo conhecimento que possuímos e toda pesquisa 

realizada nos dias atuais (MESSIAS, 2013).  

Além disso, antes de Lund os fósseis eram tratados como obras feitas pela mão divina, 

como se fossem esculturas e brinquedos criadas por algo superior. Porém, Aristóteles como 

acreditava na teoria da criação espontânea (vis plastica) da vida por sua vez explicou os 

fósseis como sendo, remanescentes de experimentos fracassados, onde a natureza tivesse 

gerado e como se não tivesse dado certo, e assim, ficaram petrificados em rochas e solos. 

Inclusive a ideia aristotélica da geração espontânea perdurou com a origem dos fósseis por 

um século (XVIII ao XIX), ainda assim, interpretava o registro dos fósseis em termos do dilúvio 

que está descrito na bíblia. Durante a Idade Média o conceito de paleontologia/fósseis era o 
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poder da criação, através dos jogos da natureza (lusus naturae) sendo popular à época, pois 

se acreditava ainda no divino. Em contraste com tudo o que se imaginava, Leonardo da Vinci 

observou peixes e alguns bivalves (mariscos, ostras, entre outros) que não procediam de 

restos de experimentos da natureza e que os tais organismos não morreram em um dilúvio, 

mas correspondia a outro evento. Foi assim que Steno trouxe o princípio da superposição das 

camadas e Georges Cuvier (pai da paleontologia dos vertebrados) vem com a ideia de um 

único evento catastrófico para explicar então, as ocorrência dos fósseis, como citado acima e 

ao qual Lund trazia seus conhecimentos. E foi somente com Charles Darwin que os fósseis 

obtiveram maior importância, pois tornaram-se testemunhas da evolução das espécies (LAPA, 

2020). 

Desta forma, essas pesquisas em genética e paleontologia nos ajudam a compreender 

que os dinossauros formaram um grupo grande de répteis que viveram durante o período do 

Triássico até o período do Cretáceo. Eram animais diversificados, de hábitos diferentes, 

tamanhos variados e tipos de alimentação diversos, como os Pterossauros (voadores) e os 

Ictiossauros (marinhos) eram répteis que viveram na Terra (BRANCO, 2014).  

Aliar genética e paleontologia foi um assunto que deu o que falar na sequência Jurassic 

Park/World. Os desafios de recriar os bichos a partir de DNA preservado soou estranho e bem 

problematizado. Justamente, porque para clonar um dinossauro precisaria de um genoma 

completo, e ninguém nunca encontrou nem um trecho de DNA de dinossauro. Logo, é algo 

praticamente impossível. Já na paleontologia os erros dos períodos os quais a franquia 

menciona são os problemas. Após análises do tempo geológico é possível constatar que a 

maioria dos dinossauros, então retratados nos filmes, viveram no período Cretáceo, não no 

Jurássico. Tudo é explicado pelo fato que no período Cretáceo (145 e 65 milhões de anos 

atrás) os dinossauros se tornaram predominantes no planeta, e muitas espécies retratadas 

nos filmes viveram nesse período, que foi posterior ao Jurássico (JONES, 2015). 

  Gregor Mendel foi o precursor da genética e abriu as portas para todo conhecimento 

que temos hoje da biologia molecular e da paleontologia, que nos abriu as portas para o 

passado. Os filmes Jurassic Park/World são reflexos da inovação da tecnologia e séculos de 

pesquisa envolvendo genética. 

 

3.2.  JURASSIC WORLD: A BIOLOGIA MOLECULAR PARA ALÉM DAS TELAS 

 

Os filmes Jurassic Park/World podem ser aproveitados no ensino para contar a história 

da genética, falar da parcial estabilidade do DNA em material pré-histórico, informar aos 
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alunos que esse material não resiste por milhões de anos. É conhecido na ciência a 

impossibilidade de encontrar molécula de DNA de dinossauros preservada em fósseis ou no 

abdômen de mosquitos retidos em âmbar. Além dessas informações a respeito de genética, 

tais filmes também podem explorar conceitos de evolução, pois citam o parentesco dos 

dinossauros com as aves, assim, sua descendência não é mais uma singularidade no meio 

científico. Outra particularidade é a aproximação dos telespectadores à Paleontologia, 

mostrando que os paleontólogos estudam as analogias desses organismos por muitos anos 

e cada vez mais se aprende sobre esses parentescos. Pode-se ressaltar no uso destes filmes 

no ensino, dando o exemplo de que o fato de se analisar DNA das aves pode auxiliar no 

entendimento de muitos aspectos evolutivos dos dinossauros (GHILARDI, 2015). 

Como já abordado em outros momentos, a genética desses filmes está baseada em 

moléculas de DNA fossilizadas de dinossauros, com modificações genéticas capazes de criar 

animais assustadores como o – Indominus rex (GHILARDI, 2015). Pode-se aproveitar os 

filmes, também, como explicação para nomear uma espécie, no qual a forma mais comum de 

se identificar e designar um indivíduo a uma espécie, seja ela nova ou não, é analisando suas 

características morfológicas, externas ou internas ao corpo do animal, principalmente 

características tidas como únicas aos espécimes de uma determinada espécie (autapomorfia). 

Quando os filmes inovam criando espécies de animais que não existiram pode-se chamar tais 

criaturas da franquia Jurassic Park/World, também de dinossauros e, portanto, acrescentar 

nas espécies já existentes (NELSON e PLATNICK, 1981; CRACRAFT, 1983; NIXON e 

WHEELER, 1990; GRISMER, 1999, 2001). 

Cientistas da franquia Jurassic Park/World conseguiram reproduzir a mesma 

sequência genética dos extintos dinossauros, que nos permitiriam categorizar tais animais 

como dinossauros. Essa categorização seria baseada em propostas próximas do 

compartilhamento de características moleculares, como por exemplo DNA, RNA (BAUM e 

SHAW, 1995; AVISE e BALL, 1990), propostas essas que sustentaram a origem do Barcode, 

ao que é conhecido como código de barras do DNA que ajuda a resolver as limitações da 

identificação tradicional de espécies. O Barcode é gerado pela sequência de nucleotídeos 

obtidos por primers específicos, e, é apresentado na forma de uma faixa semelhante a um 

código de barras, assim permitindo distinguir espécies. Portanto, teríamos uma classificação 

dos seres vivos por meio de uma sequência molecular dividida por todos os seres vivos, mas 

suficientemente variável para classificá-las (HEBERT et al., 2003; KOWALSKA; PNIEWSKI; 

LATATA, 2019).  
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Figura 11: Barcode 

 

Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1642359318301526 

 

No entanto, vale destacar que considerando tal hipótese, estaríamos concluindo que 

o DNA produzido seria idêntico ao dos dinossauros, coisa que muito dificilmente será 

comprovado. Portanto, para além das telas dos filmes existem todas essas teorias e conceitos 

que são plausíveis de serem explorados em sala de aula antes, durante ou depois de 

assistirem aos filmes (inteiros ou fragmentos de conteúdos que os professores gostariam de 

ressaltar). 

 

 3.3.  PALEONTOLOGIA: UM ACHADO NO MUNDO PERDIDO DOS 

DINOSSAUROS 

 

 Muito do que se vê na ficção científica com os filmes de Jurassic Park/World é uma 

possível representação da criaturas pré-históricas. Os filmes transformaram dinossauros 

encontrados na América do Norte, como o Tiranossauros rex, os Velociraptors e os 

Braquiossauros, em astros, inserindo lições de genética no roteiro dos filmes (OLIVEIRA, 

2009). 

 Os dinossauros são criaturas que atravessaram vários períodos de uma era que, a 

princípio, só eles viveram neste planeta, caminharam pelo período Triássico, Jurássico e boa 
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parte morreu no Cretáceo. Dominaram a Terra e dominam os pensamentos e imaginário de 

cientistas e pessoas leigas que tem curiosidade pela ascensão e queda das criaturas pré-

históricas com essa extraordinária história de 200 milhões de anos. Os paleontólogos buscam 

e estudam há décadas espécies e descobertas de novos esqueletos para contar a história 

desses gigantes. Estudos científicos inovadores e trabalhos de campo contam com maestria 

a história dos dinossauros, com base na ciência de ponta para dar vida ao mundo perdido, 

suas origens enigmáticas, sua diversidade e o legado de milhares de espécies (BRUSATTE, 

2018). 

A paleontologia é a ciência que tem como finalidade compreender a história da vida 

neste planeta através do estudo de resíduos preservados de seres vivos. Suas análises 

constituem-se de resíduos botânicos, zoológicos e de outros tipos de seres vivos bem 

preservados. Portanto, estudam vestígios preservados de atividades dos organismos, como 

pegadas fossilizadas, ossadas, plantas fossilizadas entre outros artefatos. Assim, a 

paleontologia nos ajuda a compreender os processos de evolução das espécies, suas várias 

formas de adaptação a distintos ambientes ao longo de milhões de anos, até a relação destas 

espécies com a humanidade (SOUSA, 2017). 

 

3.4. NEODARWINISMO NO MUNDO DOS DINOSSAUROS 

 

Perante todo este estudo genético e paleontológico ao qual abrange a evolução, temos 

a Teoria do Neodarwinismo. Sabemos que a explicação sobre a evolução apresentada por 

Darwin não manifestava um esclarecimento onde os mecanismos responsáveis pelas 

variações verificadas nas espécies e bem como as tais variações eram transmitidas à 

descendência. E assim, reiterando o desenvolvimento de genética abordado neste trabalho, 

observamos o que nos permite o desenvolvimento dos conhecimentos sobre genética na 

Teoria de Darwin. Dessa forma, permitiu-se uma visão unificadora entre o darwinismo, os 

dados de genética, que aparecem na Teoria do Neodarwinismo, trazendo como ideias 

principais: a variabilidade genética e a seleção natural (RAMOS e BETEMPS, 2019). 

Como a natureza instiga a curiosidade perante ao que a evolução nos proporciona em 

compreendermos estruturas e comportamentos das espécies devido a riqueza de evidências 

e diversidade biológica, as visões fixistas do mundo sobre as formas vivas serem imutáveis e 

o reflexo de que tudo é obra divina, precisaram ser revistas. Porém, o Neodarwinismo 

corresponde ao amadurecimento, onde a seleção natural é o mecanismo para as mudanças 
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adaptativas, e, portanto, o princípio de seleção natural torna-se o princípio explicativo para a 

história evolutiva (GOULD, 1982, p. 382). 

Com isso o Neodarwinismo traz questões como: i) o mundo vivo não é constante, 

mudanças evolutivas ocorreram; ii) as mudanças evolutivas têm um padrão desenvolvido, 

onde as espécies vivas hoje descendem de um (ou alguns) ancestral remoto; iii) surgem novas 

espécies quando uma população se divide e os fragmentos divergem; iv) boa parte das novas 

espécies são formadas pelo isolamento de subpopulações na periferia do domínio da espécie 

ancestral; v) mudanças evolutivas são graduais; vi) o mecanismo para as mudanças 

adaptativas é a seleção natural. Assim, as lacunas que ficaram para serem esclarecidas de 

Darwin e seus contemporâneos são explicadas pelo geneticista Gregor Mendel através dos 

seus experimentos com as ervilhas. Por meio do conhecimento genético da hereditariedade, 

das mutações e recombinações gênicas, algumas das lacunas no processo evolutivo foram 

esclarecidas e definidas como síntese da teoria da evolução, tronando-se referência 

fundamental para a explicação de muitos processos biológicos (STERELNY e GRIFFITHS, 

1999, p. 31; RAMOS e BETEMPS, 2019). 

Os filmes de Jurassic Park/World mostraram como a manipulação genética permitiu a 

criação de dinossauros que estavam extintos. Com isso, trouxe à tona o estudo do material 

genético, ao qual corresponde ao conjunto de todos os genes presentes em uma população 

em um dado momento. E a evolução seria a mudança do material genético das populações, 

haja visto que em cada material a frequência dos genes pode variar. Sendo assim, a seleção 

natural não atua sobre os genes ou características genéticas globais dos indivíduos. E se os 

dinossauros não tivessem em sua grande parte sido extintos, nos dias atuais viveriam 

juntamente com os mamíferos (STERELNY e GRIFFITHS, 1999, p. 297). 

  Destarte, com a relevância para o ensino de ciências de todos os tópicos acima 

discutidos, busca-se exemplificar na prática como trabalhar com o veículo filmes de ficção 

científica no ensino, tendo como pano de fundo a temática dos filmes Jurassic Park/World. 

Assim, tem-se como objetivo utilizar tal temática como ferramenta de aprendizagem 

significativa para o ensino de ciências. Nossa proposta é que por meio de um produto didático, 

aqui apresentado, esses filmes possam servir como organizadores prévios das temáticas 

descritas. Não que este seja um modelo fixo para proporcionar o aprendizado do aluno, mas 

sim uma possível estratégia didática que poderá ser adaptada pelos docentes. 
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CAPÍTULO IV: PARA ALÉM DOS MÉTODOS 

4.1. ABORDAGEM DA METODOLOGIA CIENTÍFICA  

 

A metodologia de pesquisa desse trabalho possui uma abordagem qualitativa, com 

características descritivas (MINAYO, 2009). A opção pela análise qualitativa é que a ficção 

não pode ser qualificada, tendo em vista a ficção científica criada no real/fictício da 

compreensão (GIL, 2002). A descrição se propõe interpretar características e variáveis que 

se relacionam com o objeto de pesquisa, buscando estabelecer relações entre todos os 

fatores, proporcionando uma nova compreensão sobre os filmes e o ensino de ciências (GIL, 

2002).  

Para tanto foram realizados os seguintes passos metodológicos: 

I – Construção de minutagem para assinalar os conteúdos de ensino de ciências; 

II – Comparação da forma como os conteúdos foram apresentados com livros 

didáticos, PCEM, BNCC; 

III – Construção de um catálogo que associa o tópico apresentado no filme ao 

conteúdo curricular, embasados na aprendizagem significativa. 

Através de uma verificação de estudo no campo das teorias de CTS e da 

aprendizagem significativa, foram analisados filmes com abordagem focada nos conteúdos, 

em comparação aos conceitos trazidos pelos dois filmes, fazendo uma análise temporal entre 

“Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros” e “Jurassic World – O mundo dos Dinossauros”.  

Por meio exaustivo de vista dos filmes, foi construída a minutagem do tempo ao qual 

cada assunto do conteúdo curricular é citado. Foram destacados os conceitos que cada filme 

traz relativos à Biologia e levantamento de informações a serem trabalhadas em sala de aula. 

Contudo, a ênfase está nos assuntos que abordam principalmente a temática sobre genética 

e o tempo geológico para que os alunos se situem no tempo e também façam uma reflexão 

acerca do ser humano conviver ou não com dinossauros, pensando no surgimento desses 

dois grupos de seres vivos ao longo do tempo, da extinção dos dinossauros, e, sobre um 

possível parentesco entre as aves e os dinossauros.  

Tais reflexões podem auxiliar a utilização pelo docente desse material, da forma como 

está apresentado neste trabalho, à luz dos filmes que depois de sofrerem uma triagem por 

meio da minutagem, foram analisados em termos de conteúdos curriculares, tal análise foi 

baseada nos trabalhos de Bardin. Através da análise de conteúdo de Bardin (2011) definiu-se 
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uma descrição dos conteúdos como recurso das categorias nos filmes, permitindo a 

classificação dos itens em significados pré-estabelecidos, ocupando-se de uma descrição 

objetiva, sistemática e qualitativa do conteúdo extraído e de sua respectiva interpretação 

fílmica. 

Assim, construiu-se tabelas com conceitos interdisciplinares, conteúdos gerais de 

ciências, conteúdos específicos de algumas áreas, como por exemplo genética, além do 

contexto fantasia que pode ser discutido em sala de aula.  Tornando possível uma imersão 

em conceitos referentes ao ensino de ciências, principalmente aqueles voltados para a 

Biologia.  

Para a construção das tabelas foram necessários estudos debruçados nos seguintes 

tópicos: filmografia, ensino de ciências, CTS e aprendizagem significativa. Todos estes para 

embasar as teorias abordadas neste trabalho, analisando os períodos citados nos filmes, 

manipulações genéticas, paleontologia, ética, evolução e a ficção científica. 

 

4.2. Metodologia de coleta e análise de dados 

 

A coleta de dados se deu por meio de análise dos filmes “Jurassic Park – O Parque 

dos Dinossauros” e “Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros”, com construção de catálogo 

descritivo sobre algumas áreas da Biologia, e uma tabela com as espécies de dinossauros 

citadas nos filmes, justificando os períodos a que cada um pertenceu, construindo uma ordem 

cronológica correta para possíveis problematizações no ensino com relação aos títulos dos 

filmes. Com a minutagem inserida no catálogo no Apêndice 1 e encontra-se virtualmente no 

Portal da eduCapes no endereço http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/583653, 

realizou-se uma observação de minuto a minuto de tudo o que foi inserido do campo biológico 

para destaque neste trabalho, permitindo a possibilidade de se constituir uma unidade didática 

de ensino embasada nos princípios da TAS.  

Por meio da minutagem presente no catálogo, os docentes e alunos podem produzir 

diversos conteúdos como símbolos, valores, ideias, linguagens, jogos, discussões, mapas 

conceituais, tabelas comparativas e outros vários recursos em uso da análise fílmica. A partir 

desta análise foi tecido um paralelo com a matriz do ensino básico que de acordo com a Lei 

nº 9.394/96 (LDB) instituiu articulações entre as áreas de conhecimento humano e as 

diversidades temporais e espaciais da vida do indivíduo. Para a LDB deve-se trabalhar com o 

conjunto de práticas que proporcionem a produção e o consumo de significados para 

contribuição da construção de identidades sociais e culturais (BRASIL, 1996). Além disso, 
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podem e devem entrar na análise curricular do ensino básico pois foram deixadas sugestões 

para esse nível de ensino, tanto do ensino fundamental II e ensino médio. 

Bem como as Diretrizes da Educação Básica que se dividem em Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), de modo que para o Ensino Médio são chamados de 

Parâmetro Curricular para o Ensino Médio (PCNEM). Desta maneira, esse documento tem 

por objetivo orientar os conteúdos a serem trabalhados, em sala de aula, em cada disciplina, 

individualmente. Portanto, no segundo volume do PCNEM que apresenta vinte e seis páginas, 

encontra-se o caderno de Biologia com um apanhado geral, do conteúdo para direcionar os 

docentes quanto ao que deve ser abordado, em sala de aula, sendo este fundamentado em 

seis temas estruturadores: i) interação entre os seres vivos; ii) qualidade de vida das 

populações humanas; iii) identidade dos seres vivos; iv) diversidade da vida; v) transmissão 

da vida, ética e manipulação gênica; iv) origem e evolução da vida (BRASIL, 2006, p. 21). 

Além dos PCNs, entrou em vigor a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que é 

um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagem essenciais para que todos os alunos desenvolvam ao longo das etapas e 

modalidades da educação básica. Tendo como compromisso o desenvolvimento do 

letramento científico, que envolve a capacidade de compreensão e interpretação do mundo 

(natural, social e tecnológico) assim, articulando conhecimento científico por meio do ensino 

de ciências (BRASIL, 2018).  

A BNCC tem como base a Lei nº 13.415/17, relativa à reforma do ensino médio. Esse 

documento faz a integração dos currículos de forma unificada às escolas públicas e privadas, 

na educação básica, que vai do ensino infantil até o ensino médio regular e técnico em todo 

o território nacional. Tem como principal objetivo estabelecer homogeneidade no conteúdo da 

educação nacional e garantir o uso de tecnologias. Na avaliação do docente, permite que haja 

diversas formas de medir a 15 capacidade de raciocínio do aluno, como, por exemplo, 

atividades que envolvam metodologias teórico-práticas, assim como uso de tecnologia 

informatizada, como um recurso de inserção inovadora à fixação de aprendizagens atuais. 

Sendo assim, o currículo estipulado pela BNCC para a Biologia foi fundamentado em 

dezenove temas estruturadores: i) origem da Vida; ii) evolução biológica; iii) registro fóssil; iv) 

exobiologia; v)biodiversidade; vi) origem e extinção de espécies; vii) políticas ambientais; viii) 

biomoléculas; ix) organização celular; x) órgãos e sistemas; xi) organismos; xii) populações; 

xiii) ecossistemas; xiv) cadeias alimentares; xv) respiração celular; xvi) fotossíntese; xvii) 

reprodução e hereditariedade; xviii) genética mendeliana; xix) processos epidemiológicos. 

(BRASIL, 2017, p. 540). 
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Por mais que tenha sido aprovada, a BNCC sofreu críticas devido à grande extensão 

de temáticas que foram implementadas, como a de microbiologia, imunologia e parasitologia. 

Porém um ponto de relevância que é a questão da interdisciplinaridade foi colocado em 

evidência, visto que houve mudanças bruscas em assuntos de extrema importância para a 

Biologia, como a Evolução. Todos esses fatores dificultam a aprendizagem consistente dos 

alunos, pois limitam o docente no avanço dos conteúdos (MARCONDES, 2018). 

Segundo Franco e Munford (2018), o que cerca o tema Evolução Biológica passou por 

mudanças em sua vertente principal, que limitará o Darwinismo, elemento principal do estudo 

evolutivo a um método de abordagem social, voltado inteiramente às relações humanas como 

diferenças de gênero, distinção de raças e comportamento sexual. Uma vez que isso restringe 

a abordagem dos conteúdos dessa disciplina em sua totalidade. Portanto, vale destacar que 

a mudança nos conteúdos de evolução pode representar uma defasagem no aprendizado, 

pois se estende apenas a educação básica. E assim afetando o trabalho de englobar nas 

unidades didáticas o conteúdo de evolução para melhor aprofundamento no ensino de 

ciências.   

 

4.2.1. Coleta de dados 

 

A coleta de dados, se deu pela organização das informações de cada um dos filmes a 

partir de dois eixos, que sustentarão análises posteriores. São eles: 

a) DESCRIÇÃO GERAL – neste tópico são apresentadas as informações técnicas dos 

filmes (tempo de duração, país de origem, classificação indicativa, sinopse, ano de exibição). 

b) DESENROLAR DO FILME – Neste tópico é apresentado o passo a passo de como 

a história se desenvolve. 

 

4.2.2. Análise descritiva 

 

A presente pesquisa norteia-se por um padrão da abordagem qualitativa (LUDKE e 

ANDRÉ, 2004; MINAYO, 2012) e para a realização da análise descritiva de cada um dos 

vídeos foram realizadas as seguintes etapas:  
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→ Etapa 1: Assistir aos filmes; 

→ Etapa 2: Produzir um resumo do desencadeamento de conteúdo dos filmes; 

→ Etapa 3: Transcrever o conteúdo dos filmes (falas, sons e imagens); 

→ Etapa 4: Selecionar os pontos que mais chamaram a atenção;  

→ Etapa 5: Descrever os pontos selecionados;  

→ Etapa 6: Discutir os dados encontrados. 

 

4.2.3. Categorias escolhidas para a análise 

 

A fim de nortear a análise dos dados, três categorias importantes para auxiliar na 

construção do entendimento da percepção do ensino de ciências na ficção científica foram 

destacadas, pela autora. São elas: 

 

a) DESCRIÇÃO DOS FILMES – este tópico descreve brevemente as 

características de cada um dos filmes de Jurassic Park/World analisados. Foi dado especial 

enfoque no conteúdo geral, conteúdo específico de genética, conteúdo interdisciplinar e 

fantasia, no intuito de montar o catálogo;  

b) PAPEL DOS FILMES – Neste tópico busca-se apresentar qual o papel que 

cada um dos filmes desempenha, na CTS e na TAS; 

c) ESPAÇO QUE OS FILMES TÊM NO ENSINO – Neste último tópico é possível 

apresentar o/os espaço/espaços que os filmes possuem no ensino, como são utilizados para 

auxiliar na interação aluno/professor. Este espaço foi analisado tanto de forma quantitativa (o 

que cada filme apresenta de conteúdo de genética, interdisciplinar, geral e fantasia), quanto 

de maneira qualitativa (qual o espaço simbólico que cada um possui: como são distribuídos 

os conceitos de ciências em cada filme, através da minutagem). 

Por fim, após a análise dos dados, foi necessário a verificação dos itens analisados, 

onde deu-se início a criação do catálogo. 
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4.3. Análise de Conteúdo 

 

Com este estudo, procuramos avançar no entendimento sobre a análise de conteúdo 

empregada nos filmes Jurassic Park/World. Segundo Bardin (2011, p.15), entende-se por 

análise de conteúdo um conjunto de instrumentos de natureza metodológica em permanente 

aperfeiçoamento que se colocam a discursos (sejam conteúdos e continentes) profundamente 

diversificados. De acordo com a autora o objetivo da análise de conteúdo é enriquecer a 

tentativa exploratória, e como função administra e verifica se os achados da análise são 

verdadeiros ou não. 

Bardin (2011) define a descrição da análise de conteúdo como recurso de categorias 

permitindo a classificação dos itens em significados, ocupando-se de uma descrição objetiva, 

sistemática e qualitativa do conteúdo extraído de sua respectiva interpretação. Segundo a 

autora a análise de conteúdo possui técnicas e procedimentos que podem ser vistas a seguir: 

→ Focar em mensagens (comunicações); 

→ Categoria e temática (é apenas uma das possibilidades de análise); 

→ Manipulação de mensagens para confirmar os indicadores que permitam inferir 

sobre outra realidade que não a da mensagem. 

Estas são algumas características de análise de conteúdo adaptadas dos estudos de 

Bardin (2011), que para tanto serão empregadas depois do levantamento dos dados da 

minutagem, objetivando-se reconhecer e comparar tais conteúdos àqueles propostos pela 

BNCC. 
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CAPÍTULO V: RESULTADO E DISCUSSÃO: CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS ATRAVÉS DO USO DE UNIDADES DIDÁTICAS  

 

5.1. Quanto a coleta e análise de dados 

Por meio do processo de minutagem chegou-se à descrição geral e a compreensão 

do desenrolar dos filmes. Assim, pensando na criação de itens para serem analisados com 

base nas categorias já relatadas anteriormente (descrição dos filmes, papel dos filmes e o 

espaço que os filmes têm no ensino) subdividiu-se os temas encontrados em quatro grandes 

itens (conteúdos) para que foram enfatizados para a discussão: Conteúdos gerais sobre 

ciência, Conteúdos específicos de genética, Conteúdos interdisciplinares e Conteúdos de 

Fantasia. A tabela 3, busca demonstrar quais os tópicos que foram mais abordados nos filmes 

para cada um dos itens. A partir desta ferramenta o docente pode utilizar destes tópicos para 

construção de unidades didáticas, usando como recurso prévio a exibição de parte ou do todo 

dos filmes trabalhados. 

 

Tabela 3: Itens analisados na sequência de filmes Jurassic Park/World. 

 



57 
 

Legenda: Os temas em negrito, são aqueles que aparecem como citados várias vezes nas 

sequências de filmes Jurassic Park/World. 

Elaborado pela autora 

 

Analisou-se nos filmes a maneira como ocorreu o desenrolar da história, a construção 

da ideia, e a disseminação de conceitos científicos, assim, estas informações estão presentes 

no catálogo, buscando ajudar no entendimento desses conceitos. A disciplina biologia se 

encontra de forma presente e marcante em todos os filmes, contudo para se falar 

especificamente de genética, paleontologia, ética, evolução, ressalta-se a necessidade de, 

além de apresentar partes do filme, também, retratar de forma clara os conceitos abordados 

(tanto os que divergem dos conceitos científicos quanto ressaltar os corretos) explorados na 

produção. 

Uma outra observação que gostaríamos de chamar a atenção é no âmbito da 

paleontologia, quando ocorre apresentação incorreta dos períodos Triássico, Jurássico e 

Cretáceo. Por exemplo, em um dos títulos (Jurassic Park) aparece o nome do período 

Jurássico, mas a época correta que o filme retrata, com os respectivos exemplares de 

dinossauros, é o período do Cretáceo. Contudo, é importante ressaltar que mesmo com 

consultoria de um cientista da área de paleontologia, a produção não tem obrigação de seguir 

à risca tudo que está correto na ciência, partindo da licença poética. Assim depois de uma 

análise bibliográfica da eras geológicas exibidas construiu-se duas tabelas (Tabela 4 e 5) que 

retratam um equilíbrio de espécies, apresentadas nos filmes, originais dos três períodos. 
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Tabela 4: Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros, espécies referentes ao primeiro filme. 

 

Elaborado pela autora 

 

O primeiro filme de “Jurassic Park”, com já detalhado anteriormente é proveniente da 

obra “Parque dos Dinossauros” de Michael Crichton, lançado em 1990. De acordo com o 

relatado na mídia a obra literária fez tanto sucesso que logo em seguida, no ano de 1993, 

chegava as telonas. É um filme descritivo sobre a busca de forma fictícia de se recriar animais 

pré-históricos, clonando dinossauros do período “jurássico” e os transformando em atrações 

turísticas em um parque. 
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Tabela 5: Jurassic World – O Mundo Perdido, espécies referentes ao quarto filme. 

 

Elaborado pela autora 

 

O quarto filme da franquia intitulou-se “Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros” 

diferentemente do primeiro, não teve livro para guiar essa nova história de dinossauros. 

Estreando em 2015 nas telonas, observamos que se apresentou de forma totalmente 

repaginada, foi uma ficção científica mais tecnológica. Contou a história dos personagens que 

voltavam a Ilha Nublar (onde o primeiro filme foi ambientado), com um novo parque e novas 

atrações, incluindo a criação de um dinossauro híbrido o - Indominus rex (fictício, ou seja, está 

no campo da categoria de conteúdo Fantasia). Em nossa análise descritiva percebemos que 

tal animal foi protagonista do filme, ele foi criado por meio de engenharia genética (conteúdo 

de genética), capaz de englobar as características de várias espécies. Assim, apresentou-se 

no filme o conceito de evolução, impulsionado pelo marketing, melhorando a propaganda do 
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parque, consequentemente visando um maior lucro devido ao aumento de visitantes, regido 

por um sistema capitalista e antiético (conceitos interdisciplinares). 

 

5.2. A elaboração do catálogo como estratégia para o ensino 

 

Na intenção de construir o catálogo, além dos dados apresentados nas tabelas 

anteriores (Tabelas de 3 a 5), e, da narrativa descritiva dos filmes apresentados nas 

discussões acima, debruçamos sobre um estudo das categorias de análise propostas na 

metodologia (descrição dos filmes, papel dos filmes e o espaço que os filmes têm no ensino). 

Desta forma criou-se quadros sintéticos (Quadros 1 e 2) que abarcam as principais 

características de cada filme, ilustrando-os e dispondo as informações didaticamente, para 

que sirvam como atrativo ao trabalho do docente na construção de possíveis unidades 

didáticas. Tais unidades estariam de acordo com os conteúdos curriculares voltados ao ensino 

médio, como pode ser observado a seguir: 

 

Quadro 1: Filme: Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros 

 

Elaborado pela autora 
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Na análise descritiva destacamos que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

por trás da pesquisa de um DNA antigo. extraído de insetos preservados em âmbar pré-

histórico, são ideias inovadoras e assim, foram inspiradoras na criação de “Jurassic Park – O 

Parque dos Dinossauros”.  

Observa-se aqui que o filme tratou a ética nesta ficção científica com reflexões sobre 

a consequência dos limites da ação humana, sua relação com a natureza (equilíbrio x 

dominação) e com Deus. Esta reflexão é exposta principalmente nas cenas em que o Dr. Alan 

Grant, Dra. Ellie Sattler e Dr. Ian Malcolm questionam John Hammond (personagens do filme) 

sobre o parque Jurássico, sendo recriminado sobre o inventário de espécies e sua experiência 

mal sucedida com o Jurassic Park – primeiro filme.  

Em análise das cenas destacas sobre clonagem, onde cientistas extraem DNA de 

Dinossauro no inseto, percebe-se que precisam de um espécime de mosquito fêmea, que 

tivesse consumido muito sangue de dinossauro imediatamente antes de ser apanhado pela 

resina de uma árvore. Para o ensino de ciências esse momento vai além da discussão teórica 

sobre o que pode ou não ser real, fantasia, também é momento para a discussão sobre 

insetos, sua reprodução, seus hábitos, entre outros. Na discussão de temas genéticos 

podemos ressaltar o fato de que no filme a clonagem foi possível pela junção de fragmentos 

de DNA de dinossauros e DNA de rãs. Nesta parte caso o docente queira explorá-la em uma 

unidade didática ou em uma simples discussão em sala de aula, ele pode questionar o aluno 

sobre a possiblidade ou não desse acontecimento, e, encerrar a discussão com textos 

científicos que expliquem não veracidade desse fato. Visto que, as técnicas de clonagem 

usadas hoje em animais acontecem por “transferência nuclear”, onde os cientistas inserem o 

núcleo de uma célula em uma segunda célula da mesma espécie, depois de destruir o núcleo 

da célula receptora (SOUSA, 2015). Sendo assim, não existe célula de dinossauro ou ovos 

de dinossauros que possam hospedar o novo conjunto de DNA. 

O campo da genética e o desenvolvimento da Biologia no primeiro filme se faz por 

meio de extração de DNA preservado em âmbar, então é por meio de manipulação genética 

do DNA que é possível ressuscitar essas criaturas pré-históricas.  Nos dias atuais reproduzir 

um dinossauro só seria possível através dos pássaros, possíveis descendentes diretos dos 

dinossauros. A capacidade de construir dinossauros está na capacidade de expressão gênica, 

precisaria desligar esses genes para que eles pudessem crescer. Pesquisas atuais mostram 

que a técnica de descobrir como encontrar determinados genes e aprender o jeito de “ligá-los 

e desligá-los”, poderia ser usada para o bem da humanidade, compreendendo melhor 

doenças genéticas e talvez até controlá-las (GUILARDI, 2015).   
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Os minutos que seguem no filme, após a apresentação da técnica de clonagem pelos 

atores, retratam conceitos ligados à ciência da paleontologia, onde o personagem John 

Hammond convida o paleontólogo Alan Grant e a paleobotânica Ellie Sattler para conhecerem 

o parque na Ilha Nublar, localizada na Costa Rica. Tal acontecimento da vista dos 

especialistas no parque se dá por exigência do advogado Donald Gennaro para que o parque 

não feche as portas. Na ilha os cientistas se deparam com vários dinossauros, e uma das 

cenas mais memoráveis para muitos admiradores desse gênero de ficção é quando os 

paleontólogos veem pela primeira vez um Braquiossauro caminhando até uma árvore 

altíssima para se alimentar das suas folhas.  

Por meio da análise de muitas cenas fictícias, mas que ao mesmo tempo explora 

diversos conceitos de ciências, percebeu-se que é possível salientar para os alunos o quanto 

de conceitos científicos podem aparecer em obras desse gênero, e, que quando os conceitos 

forem divergentes dos científicos também são plausíveis de discussões em sala de aula. 

Resgata-se aqui, como exemplo dessa discussão a cena na qual encontra-se Velociraptors 

na cozinha em uma perseguição aos netos de John Hammond. Nela é possível ver uma 

composição do dinossauro com movimentos de aves e ruídos de diferentes animais, tornando-

se uma cena tensa. O filme segue todo esse percurso em todas as espécies de dinossauros 

que passaram pelo mesmo processo de ambientação com especialistas fazendo consultoria. 

A cena final onde o Tiranossauro rex entra em confronto com os Velociraptors se tornou 

emblemática na produção. Além do Tiranossauro ser uma das maiores atrações do longa, o 

diretor a faz notável pelo fato de que ao final desse confronto o Tiranossauro derruba uma 

faixa com a seguinte inscrição: “Quando os dinossauros dominaram a Terra”.   

Conceitos interdisciplinares aparecem em vários momento, com já descritos sobre a 

questão ética, econômica, e, também matemática. A matemática aparece na teoria do caos 

com o personagem do Dr. Ian Malcolm, no momento em que ele adverte dos riscos do projeto 

com base na teoria do caos, campo que começou a se desenvolver nos anos 1960 e sempre 

está inserido de alguma forma em muitas obras de divulgação científica. A teoria do caos 

chama atenção para o fato de que muitos processos importantes são imprevisíveis, não por 

falta de compreensão da ciência, mas porque é sua propriedade intrínseca desviar-se cada 

vez mais dos caminhos originais a partir de perturbações pequenas demais para serem 

notadas ou medidas (COSTA, 2015). No filme, isso foi minimizado e a confusão, aos olhos do 

espectador, foi causada apenas por um sabotador humano. Culpando também personagens 

gananciosos.  

Ainda no âmbito de conceitos interdisciplinares podemos destacar a questão de 

gênero, tanto pela presença de apenas uma pesquisadora quanto pela colocação desta 
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própria personagem sobre o fato de que a criação dos dinossauros no ambiente da ilha é 

formada por fêmeas. Além disso, destacam-se também ações dessa personagem, como uma 

engatilhar uma escopeta e convidar o pesquisador para um bate-papo sobre sexismo mais 

tarde, ou, frases nesse perfil, como:  "Deus cria os dinossauros, Deus destrói os dinossauros, 

Deus cria o homem, o homem destrói Deus, o homem cria os dinossauros."; "Os dinossauros 

comem o homem, e a mulher herda a Terra”. 

Percebe-se uma questão de gênero bem forte neste primeiro filme justamente pelo 

fato de uma das personagens protagonista ser mulher, doutora em paleobotânica, não se ater 

aos percalços que acometem o parque, luta pela sua sobrevivência e dos que estão com ela. 

O próprio roteiro a faz assim, nocauteando um Velociraptor na cozinha estando sozinha 

utilizando o truque do espelho, salva o dia religando o sistema da ilha, decifra os códigos para 

restabelecer a segurança do parque e desliga todas as portas e cercas elétricas da ilha.  

 

Quadro 2: Filme: Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros 

 

Elaborado pela autora 

 

No primeiro filme da nova fase da franquia a ciência, aparentemente, também evoluiu: 

os dinossauros modificados geneticamente ganham um papel secundário diante a nova 
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estrela do show, um híbrido geneticamente modificado que, de forma preocupante, foi 

batizado de Indominus rex. Jurassic Park ajudou a desenvolver a ciência e a tecnologia por 

trás da pesquisa de DNA antigo. O Indominus rex é híbrido, um dinossauro adquire um nível 

máximo inteligência bem mais de um macaco e se torna uma grande ameaça.  

O parque é reaberto e de forma mais tecnológica as pessoas podem conferir shows 

acrobáticos com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão 

domesticados. Como personagem protagonista dessa ficção aparece a Dra. Claire, que passa 

a fazer experiências genéticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. Uma delas 

logo adquire elevada inteligência se tornando uma grande ameaça para a existência humana. 

Jurassic World reafirma a vitória do ecossistema sobre a noção de progresso e controle do 

ser humano, interpretando a posição do homem como a de inventor de monstros, restando a 

ele unicamente a tarefa ética de libertar aquilo que ele mesmo aprisionou. 

A criação do Indominus rex por manipulação genética causa muita confusão. 

Indominus rex é um dinossauro fêmea de 12 metros de altura criado pela engenharia genética 

para impressionar e atrair novos visitantes para o famoso parque. Sem contato com outros 

seres de outra espécie, acaba comendo o próprio irmão e adquirindo um incontrolável gosto 

por matar, colocando em risco a vida de todos que trabalham ou se divertem no local. 

Com o advento da tecnologia neste filme podemos observar algumas espécies que 

foram apresentadas nos outros filmes de forma mais assustadora. O personagem de Owen 

trabalha domesticando Velociraptors a espécie mais temida no primeiro longa. Mostrando as 

limitações do homem em relação ao universo e o perigo iminente na relação entre homens e 

dinossauros. Com a busca por entretenimento, a espécime criada em laboratório, o Indominus 

acaba fugindo e fazendo uma destruição no parque, provocando uma fuga de todos os 

dinossauros. Uma parte não científica mas com apelo para a realidade humana de criação e 

domesticação de animais também é abordada no filme, a cena da luta dos Velociraptors contra 

o Indominus rex para ajudar os personagens a sobreviver mostra um apelo sentimental e uma 

contextualização com a nossa realidade. Tal fato também pode ser explorado no ensino, 

comparando com a domesticação dos cães, por exemplo. Ao final, toda a estrutura do parque 

é comprometida, fazendo-se assim mais uma vez o fim do Parque dos Dinossauros. 

 

5.3. Itens e conteúdos extraídos dos filmes para a confecção do catálogo 

 

Após a análise dos filmes executamos a criação de tabelas com itens que possuem 

conteúdos extraídos dos filmes como: conteúdo geral de ciências, conteúdo específico de 
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genética, conteúdo interdisciplinar (passeia pela matemática, ética, gênero, mergulha na 

paleontologia) e fantasia. Além disso, criou-se os quadros que podem ser utilizados para 

comparativo de tempo geológico, podendo ser observado a variação de espécies de períodos 

diferentes sendo tratados como se tivessem vivido período Jurássico. As tabelas descritivas 

com análise de conteúdo de cada um dos filmes da franquia, podem ter outros elementos 

incorporados e servirem como sugestão para a criação de uma unidade didática voltada ao 

ensino médio.   

Ao utilizar filme como instrumento de auxílio, pode-se questionar e debater com os 

alunos a respeito da percepção que os mesmos apresentam sobre a complexidade da 

construção de fatos científicos. Também sendo importante destacar que no ensino de ciências 

os alunos apresentam maior dificuldade de aprendizagem e compreensão em virtude do 

entendimento e interpretação na área de ciência e Biologia. Desta forma, é de maior valia 

utilizar os mais variados recursos didáticos, como discutir os conteúdos de filmes para 

esclarecer dúvidas e buscar conhecimentos a respeito dos temas abordados, indo para além 

de uma memorização de conceitos (DE BARROS, 2013). 

A partir do catálogo (Apêndice 1), a dinâmica de sua utilização acontece a partir do 

momento que se conhece cada conteúdo específico apresentado no filme. Verifica-se sua 

autenticidade em termos de conteúdo curricular científico, com o objetivo de planejar 

atividades baseadas na construção do conhecimento, por meio desses possíveis 

organizadores prévios. 

Dando continuidade à análise dos conceitos científicos, por meio da análise de 

conteúdo de Bardin (2011), os tópicos estudados foram classificados em três grandes itens:  

Conceitos e Conteúdos de Genética, Conceitos e Conteúdos em Geral, e, Currículo do Ensino 

Médio. Os subtópicos que aparecem nas colunas referentes aos filmes são temas científicos, 

expostos nos mesmos (Tabela 6).  
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Tabela 6: Indicativos para construção de unidade didática voltada ao Ensino Médio. 

 

Elaborado pela autora 

 

A proposta do catálogo é que esses temas sejam trabalhados em sala de aula, 

posteriormente a exibição dos filmes, para que estes atuem como os organizadores prévios 

de conceitos, na perspectiva da TAS. De acordo com Moreira (2012) os organizadores prévios 

podem ser utilizados como potencial recurso facilitador da aprendizagem significativa, 

servindo como pontes cognitivas aos que já existem. Desta forma, o que foi pensado para o 

filme é que os alunos através do aprendizado adquirido em aula, mais o uso dos 

organizadores, irão construir conhecimento embasados nos conteúdos visto nos filmes.  

Uma possível sugestão é que o professor utilize trechos dos filmes, construindo 

unidades didáticas por meio de recortes em partes que abordam os conteúdos citados nas 

tabelas e discutindo com os alunos o que é científico do que não é, onde os alunos aprenderão 

um outro significado para aquele filme dentro do próprio filme de ficção (SANTOS, 2017). 

Contudo, como colocado por Moreira (1997), a aprendizagem significativa tem como ponto de 

partida o conhecimento prévio do indivíduo. Então, o ideal é que antes mesmo de se trabalhar 

com o organizador prévio, o professor pense em uma forma criativa de coletar essas 

informações sobre o conhecimento prévio do aluno, o que pode acontecer por distintas 

ferramentas como os Mapas Conceituais de Novak, o V Epistemológico de Gowin, entre 
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outras (MOREIRA, 2011). Depois disso, quando a atividade for iniciada, e, o organizador 

prévio for trabalhado, uma possibilidade para verificar se o conhecimento construído foi 

significativo é apresentar uma situação semelhante, mas não igual, ao mesmo aluno, onde 

ele deverá reconhecer que está sendo apresentado ao mesmo conceito. Essa verificação é 

muito utilizada em metodologias ativas de ensino para a consolidação do conhecimento. 

 

5.4. Minutagem como identificação dos conteúdos 

 

A tabela 7 mostra, por meio de marcação do tipo minutagem, a identificação dos 

conteúdos e suas análises descritivas. Para cada análise de minutagem teceu-se comentários 

que demarcam a forma como aquele conceito foi apresentado, além de, observações 

específicas sobre o segmento e a forma que aparecem na matriz curricular. 

Observa-se que os conceitos de genética, ética, clonagem e manipulação gênica, 

específicos da Biologia são apresentados em muitos momentos dos filmes, contudo, outras 

áreas como a matemática e discussões de gênero, também, ganham representatividade. Isso 

indica que, pode-se trabalhar multi e/ou interdisciplinarmente com esses organizadores 

prévios. A constituição desse catálogo abrange as 5 tabelas aqui apresentadas, que em 

ordem crescente aumentam a complexidade da análise fílmica, tendo como culminância a 

tabela 7 que fragmenta o filme de acordo com seus conteúdos, explicitando um pouco a ideia 

apresentada nesses fragmentos. Tecendo um paralelo com a análise de Bardin (2011) as 

categorias seriam os conteúdos da tabela 7 com a respectiva minutagem, número de vezes 

que cada categoria aparece. E a análise descritiva do conteúdo na tabela 7, a 

descrição/análise para cada uma dessas categorias. 
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Tabela 7: Identificação dos conteúdos e suas análises descritivas. 

JURASSIC PARK/WORLD 

Conteúdo/Minutagem Análise Descritiva do Conteúdo  

Genética 

JURASSIC PARK  

24min: 53s a 27min: 
57s; 28min: 00s a 
31min: 42s; 33min; 00s 
a 33min: 55s; 01h: 
30min: 35s a 01h: 
31min: 30s; 01h: 
32min: 30s a 01h: 
32min: 40s. 

 

JURASSIC WORLD 

07min: 28s a 07min: 
54s; 08min: 02s a 
08min: 31s; 09min: 35s 
a 09min: 41s; 13min: 
26s a 13min: 57s; 
14min: 44s a 15min: 
10s; 36min: 08s a 
36min: 20s; 47min: 38s 
a 48min: 00s; 50min: 
30s a 51min: 52s; 
52min: 15s a 
52min:33s. 

 

 

As ideias inovadoras por trás da busca por DNA dentro de insetos 
a 130 milhões de anos preservados em âmbar foram inspiradoras 
de “Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros”, e as catastróficas 
consequências de trazer dinossauros de volta à vida. O filme 
explora de certa forma a genética como meio para criação de 
novas espécies de dinossauros. Adequado para trabalhar em sala 
de aula o conteúdo do ensino médio, que traz a genética em sua 
matriz curricular, assim como os outros tópicos que abordam 
conceitos biológicos. 

 

 

No quarto filme da franquia a ciência, aparentemente, também 
evoluiu: os dinossauros modificados geneticamente ganham um 
papel secundário diante a nova estrela do show, um híbrido 
geneticamente modificado que, de forma preocupante, foi batizado 
de Indominus rex. Jurassic Park ajudou a desenvolver a ciência e 
a tecnologia por trás da pesquisa de DNA antigo. O Indominus rex 
é hibrido, um dinossauro adquire um nível máximo inteligência bem 
mais de um macaco e se torna uma grande ameaça. 

Ética  

JURASSIC PARK 

15min: 00s a 15min: 
15s; 21min: 26s a 
21min: 30s; 34min: 40s 
a 38min: 00s; 42min: 
53s a 43min: 55s; 
44min: 58s a 45min: 
16s; 45min: 45s a 
46min: 50s; 48min: 54s 
a 49min: 05s; 54min: 
20s a 54min: 

Tratar a ética neste filme de ficção científica trouxe reflexões sobre 
a consequência e os limites da ação humana, sua relação com a 
natureza e até que ponto se pode utilizar recursos para gerar 
espécies ou até mesmo células. De acordo com os PCN trata dos 
“temas transversais” que são relativas as questões sociais 
incluídas no currículo de forma a compor um conjunto articulado 
entre: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Saúde. 
Constituem questões urgentes que estão no cotidiano e 
demandam críticas pessoais, mas também voltam-se para o 
ensino e aprendizagem (BRASIL 1998; 1997). 
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54min:37s 55min: 35s; 
01h: 00min; 00s. 

JURASSIC WORLD 

07min: 04s a 08min: 
00s; 11min: 23s a 
12min:50s; 20min: 21s 
a 23min: 30s; 29min: 
50s a 30min: 11s; 
30min: 30s a 
31min:59s; 33min: 44s 
a 34min: 17s; 39min: 
49s a 40min: 27s; 
40min: 37s a 41min: 
26s; 44min: 50s a 
48min: 14s; 51min: 00s 
a 52min: 33s; 01h: 
24min: 00s a 01h: 
24min: 19s; 01h: 
24min: 39s a 01h: 
24min: 50s; 01h: 
25min: 50s a 01h: 
27min: 52s; 01h: 
39min: 28s a 01h: 
39min: 49s; 01h: 
41min: 10s a 01h: 
41min: 15s; 01h: 
42min:  30s a 01h: 
43min: 26s. 

 

No filme Jurassic World a Dra. Claire passa a fazer experiências 
genéticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. Uma 
delas logo adquire inteligência bem mais alta, se tornando uma 
grande ameaça para a existência humana. Jurassic World reafirma 
a vitória do ecossistema sobre a noção de progresso e controle do 
ser humano, interpretando a posição do homem como a de 
inventor de monstros, restando a ele unicamente a tarefa ética de 
libertar aquilo que ele mesmo aprisionou. Assim, envolvendo a 
questão da bioética que engloba o respeito à vida em todas as suas 
manifestações e está consolidada como uma ciência 
“eminentemente antropocêntrica” trazendo à tona os direitos dos 
animais (MACHADO et al., 2005). 

Clonagem 

JURASSIC PARK 

14min: 10s a 15min: 
20s; 21min: 19s a 
27min: 57s a 28min: 
00s; 31min: 42s; 
48min: 54s a 49min: 
05s. 

Tudo que ocorre no filme é um método “furado”, sabemos que as 
técnicas de clonagem usadas hoje em animais são chamada a 
“transferência nuclear” (EMBRAPA, 2013), onde os cientistas 
inserem o núcleo de uma célula em uma segunda célula da mesma 
espécie, depois de destruir o núcleo da célula receptora. Sendo 
assim, não existe célula de dinossauro ou ovos de dinossauros que 
possam hospedar o novo conjunto de DNA. 

Manipulação 
Genética 

JURASSIC PARK 

29min:52s a 30min: 
16s; 28min: 05s a 
31min: 20s. 

JURASSIC WORLD 

32min: 49s a 33min: 
31s. 

O desenvolvimento da biologia no primeiro filme se faz por meio de 
extração de DNA preservado em âmbar, então é por meio de 
manipulação genética do DNA que é possível ressuscitar essas 
criaturas pré-históricas. No Jurassic World temos a criação do 
Indominus rex por manipulação genética, causando muita 
confusão. Indominus rex é um dinossauro fêmea de 12 metros de 
altura criado pela engenharia genética para impressionar e atrair 
novos visitantes para o famoso parque. 

Em Jurassic World, a criação do Indominus rex por manipulação 
genética causa muita confusão. Indominus rex é um dinossauro 
fêmea de 12 metros de altura criado pela engenharia genética para 
impressionar e atrair novos visitantes para o famoso parque. Sem 
contato com outros seres de outra espécie, acaba comendo o 
próprio irmão e adquirindo um incontrolável gosto por matar, 
colocando em risco a vida de todos que trabalham ou se divertem 
no local. 
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Gênero 

JURASSIC PARK 

01h: 37min: 10s a 01h 
37min: 26s. 

O gênero pode ser percebido em ambos os filmes, assim como a 
personagem da Dra. Ellie, e da fala que diz que a criação dos 
dinossauros no ambiente da ilha é formada por fêmeas. Assim 
como no quarto filme a personagem Claire Dearing atua como 
gerente de operações do parque e está diretamente ligada na 
criação do híbrido Indominus rex. No PCN é possível encontrar 
uma conexão nos “temas transversais”, ao qual envolvem 
questões sociais que dissertam sobre as questões do cotidiano e 
atitudes pessoais (BRASIL 1998; 1997).  

Matemática 

JURASSIC PARK 

46min: 59s a 48min: 
20s; 01h: 48min; 01h: 
48min: 52s a 01h: 
52min: 16s; 01h: 
56min: 40s a 01h: 
56min: 40s a 01h: 
57min: 59s. 

A matemática aparece na teoria do caos, através do personagem 
Dr. Ian Malcolm. Ele adverte dos riscos do projeto para trazer os 
dinossauros de volta, com base na teoria do caos, campo que 
começou a se desenvolver nos anos 1960 e sempre está inserido 
de alguma forma em muitas obras de ficção científica. Porém, de 
acordo com o PCN, a teoria do caos está inserida na geometria 
fractal, que pode ser inserida na educação básica. Mas 
normalmente não são abordados no ensino médio, apesar de 
previsto e sugerido (BRASIL, 1998). 

 

Elaborado pela autora 

 

Análise dos filmes e a criação do catálogo podem ajudar o professor do ensino médio 

à graduação a gerar unidades didáticas para trabalhar com seus alunos em sala de aula. Os 

itens dispostos em conteúdos, nas tabelas 3 e 6, tem por objetivo gerar a criação de várias 

ferramentas que causem interesse nos alunos, e, auxiliar no conteúdo didático escolar. O 

filme traz ao currículo educacional uma compreensão diferente do que se vê nas escolas e 

tenta mostrar ao indivíduo de forma produtiva a diferença social e cultural, que deveria ser 

abordada em sala de aula. Assim, o ensino do professor, pode ser mais atrativo, 

contextualizado e ativo para com esse aluno, proporcionando uma interação entre fantasia e 

biologia, fornecendo ao indivíduo diferentes respostas sobre os conteúdos científicos, 

interdisciplinares, e, específicos, destacando a diferença entre ciência e senso comum.  Desta 

forma, professores podem educar e trabalhar também a cultura popular, levando filmes para 

a sala de aula. Nos filmes as coisas não são o que parecem, levar essa discussão para a 

escola pode-se oportunizar a introdução de ideias, de tempo, espaço, períodos, questões 

éticas e científicas (SILVA, 2001). 

Todos os detalhes sobre a construção do catálogo estão no Apêndice 1 e no Portal da 

eduCapes no seguinte endereço http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/583653. 
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5.5. Construindo conhecimento pelo caminho da criação de unidades didáticas  

 

Com a análise de conteúdo, todo material levantado nos filmes de cada fase (Jurassic 

Park e Jurassic World), podem ser úteis no ensino de ciências facilitando a construção de 

unidades didáticas.  

Trabalhar com conteúdos curriculares tanto dos últimos anos do ensino fundamental 

quanto do ensino médio utilizando-se de um conjunto de práticas diferenciadas, de 

organizadores prévios alicerçados na teoria da TAS, da interdisciplinaridade e da utilização 

do lúdico por meio de filmes de ficção científica, pode proporcionar a produção de significados 

e contribuir na construção do conhecimento. Assim, seguem os esquemas 2 e 3 como 

sugestões dessas unidades: 

 

Esquema 2: Comparação do conteúdo curricular do ensino fundamental (últimos anos) com 

conteúdos apresentados nos filmes. 

 

Elaborado pela autora 

 

 

 



72 
 

Esquema 3: Comparação do conteúdo curricular do ensino médio com conteúdos 

apresentados nos filmes. 

 

Elaborado pela autora 

 

Por meio do uso de filmes de ficção científica, que podem abrir discussão para novos 

recursos didáticos, saindo de certa forma da aula tradicional, muitas vezes proporcionando 

uma aprendizagem mecânica, e partindo para o entendimento do conteúdo construído a partir 

do conhecimento prévio que os alunos possuem (aprendizagem significativa). Na visão de 

Ausubel o conhecimento prévio (Esquema 4) é muito importante para a aprendizagem 

significativa de novos conhecimentos. Desta forma, trabalhar com a genética mendeliana no 

ensino fundamental e ensino médio por meio do uso de filmes como organizadores prévios 

pode atrair de forma significativa o olhar do aluno para a genética dos tempos de Mendel até 

a genética atual.  

Uma estratégia didática para facilitar o aprendizado pode ser a de tecer paralelos dos 

conhecimentos com os organizadores prévios (filmes), que pode acontecer por meio da 

construção de mapas conceituais como os que Moreira apresenta em seus estudos 

(MOREIRA, 2012; VARGAS et al., 2017). Nestes, os alunos podem destacar o que 

aprenderam na disciplina (antes de assistirem o filme), acrescentar conceitos genéticos no 

momento que assistirem o filme, para analisarem, por exemplo, conceitos errôneos e corretos 

sobre a biologia que apareceram nos filmes. Um exemplo disso está no esquema abaixo. 
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Esquema 4: Mapa conceitual de Genética pós organizador prévio. 

 

Elaborado pela autora 

 

Para Vargas e outros autores (2017) em trabalho publicado ela expõe a preocupação 

com o uso de aulas mecanizadas, para isso a autora sugere o emprego de filmes como 

organizadores prévios auxiliando na construção do conhecimento. A autora explica que o 

primeiro passo é identificar conteúdos de difícil compreensão pelos alunos e que necessite de 

contextualização (Esquema 4). Desta forma, a elaboração de um organizador prévio 

expositivo pode enriquecer a experiência de aprendizagem.  
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Esquema 5: Elaboração para atividade com organizadores prévios. 

 

Elaborado pela autora 

 

De certa forma, podemos dizer que a atribuição de ações para o aluno em questão é 

capaz de diferenciar vários pontos a serem abordados, para que os mesmos através de um 

exemplo correspondente a imagem do filme possa ser identificada. A proposta de identificação 

dos tópicos a serem explorados, podem partir de um conteúdo que normalmente possa ser 

difícil para o aluno, como citado neste texto anteriormente. E dessa forma o organizador prévio 

(Esquema 5) pode enriquecer a experiencia de aprendizagem (VARGAS et al., 2017). 

Ainda de acordo com Vargas e outros autores (2017) a seleção dos temas e o estudo 

debruçado dos filmes antes mesmo de ir para a sala de aula, não esgota as possibilidades do 

ponto de vista didático, e assim, tal observação traz formas de abordar os pontos a serem 

seguidos. E após assistir ao filme e/ou mesmo trechos dele, se pode discutir em sala e/ou 

realizar uma atividade mais elaborada. O que torna importante ressaltar que os organizadores 

prévios dão condições para alcançar uma aprendizagem significativa. Contudo, para Santos 

(2017) as aplicações das unidades didáticas capacitam na compreensão das situações reais 

e fictícias. Proporcionado a aprendizagem significativa através dos contexto do conhecimento 

prévio, trazendo experiências completas por meio da programação dos conteúdos 

empregados para o indivíduo. 
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Corroborando o uso de filmes de ficção científica, Greca, Batista e Gerbara (2018) 

sobretudo ressaltam os filmes como estratégia de ensino, pois as obras citadas aqui possuem 

um cunho de argumentação com questões científicas abordadas nas películas. Assim, como 

os filmes de ficção possuem bases sólidas científicas e outros que violam as bases mais 

básicas ou mesmo se permitem a licença poética da indústria cenográfica. De certa forma 

pode gerar um benefício para os estudos em sala de aula. Pois podem aumentar o interesse 

do aluno pela aula e até mesmo pela ciência, trazendo assim, respostas positivas, como 

aumentar a compreensão do conteúdo, visualização de conceitos provenientes da Biologia, a 

criatividade, debate e o pensamento crítico/científico. E assim, as unidades didáticas 

preparam para os conceitos, conteúdos e conhecimentos desenvolvidos de acordo com tema 

a ser ensinado (RAPOSO e OSÓRIO, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O processo ensino-aprendizagem em ciências tem um importante papel para a 

compreensão da ciência como uma construção humana, histórica, que está sempre em 

transformação. Assim, se faz necessário buscar diferentes métodos de ensino para 

aproximação dos aprendizes com o universo da ciência, despertando o processo de 

apropriação e aprimoramento do conhecimento. Um exemplo de metodologia a ser trabalhada 

é a exploração do mundo dos filmes comerciais como ferramenta que, poderá viabilizar uma 

contribuição significativa ao ensino, favorecendo situações de troca de conhecimentos, de 

forma lúdica, e, estabelecendo relações entre a ciência e a realidade do aluno.  

Nesta dissertação discutiu-se, por meio de fragmentos dos filmes analisados, por 

exemplo, como as descobertas de Mendel, com sua genética por vezes incompreendida e, 

Lund com sua paleontologia possivelmente estacionada, podem ter um importante papel para 

o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Apontou-se trechos que podem ser trabalhados em 

sala de aula de forma dinâmica, desmistificando uma ideia de difícil compreensão, permitindo 

o indivíduo ter sua curiosidade aguçada com discussões que contextualizem o tema, e, assim, 

aumentem o interesse pelo conhecimento científico. 

Com o objetivo de utilizar uma temática apresentada por filmes comerciais como 

ferramenta de aprendizagem significativa no ensino de ciências, e, com a construção de um 

catálogo descritivo, para a utilização desses filmes de ficção científica como possíveis 

organizadores prévios; conclui-se que o professor pode se apropriar de tais conteúdos, desde 

que, tenha claro o compromisso dessas mídias com o entretenimento, sabendo como extrair 
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delas fragmentos que poderão ser aproveitados para uma aprendizagem significativa. 

Apresentou-se ao longo da discussão que tal processo de utilização de partes dos filmes pode 

ser realizado a partir de uma triagem do que é científico e o que é fantasia, fragmentando-o 

cuidadosamente para a compreensão de fatos apresentados. O professor poderá explorar 

esse universo fílmico que contextualiza o ensino, aproximando o aluno de sua realidade de 

forma lúdica e diferenciada do que é tradicionalmente exposto nos livros didáticos.  

Com isso, o ensino de ciências e a ficção científica podem caminhar juntos, numa 

incursão tão rica em informação, tendo ao mesmo tempo conceitos apresentados ficticiamente 

que podem ser utilizados de forma positiva para gerar uma discussão sobre os conteúdos 

biológicos e fantasiosos abordados nos filmes. Tornando assim, possível, o aperfeiçoamento 

no processo ensino-aprendizagem de ciências com a utilização de filmes de ficção científica 

em sala de aula, em prol de uma aprendizagem significativa. 
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Apêndice 1 – Catálogo dos Filmes Jurassic Park/World 
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