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Introdução 

Segundo Santos e Aquino (2011) a abordagem de conceitos de Química mesmo sendo complexos pode contribuir 

para a formação de cidadãos, porém depende do uso de recursos didáticos que possam tornar as aulas de Química mais 

interessantes, estimulantes e que auxiliem o professor a atingir seus objetivos de ensino. Recursos de multimídia como 

filmes didáticos e gêneros textuais podem ser boas alternativas para escolas e professores. Nogueira (1993) cita a 

importância da multimídia como um recurso educacional que possibilita a construção do conhecimento de forma 

interativa e não-linear, combinando textos, gráficos, animações, sons, imagens paradas e em movimento, e ainda diz 

que os meios devem ser suficientemente ricos para abrangerem as diversas cognições.  

Com base nisso, os Textos de Divulgação Científica (TDC) têm sido também sugeridos em pesquisas da área de 

educação em ciências, pois são capazes de complementar o uso de materiais educativos tradicionais, como os livros 

didáticos. Sendo que tais pesquisas têm seu alicerce na importância que deve ser dada a práticas em sala de aula, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) apontam nessa direção quando explicitam que: 

“Lidar com o arsenal de informações atualmente disponíveis depende de habilidades para obter, sistematizar, produzir e 

mesmo difundir informações (...). Isso inclui ser um leitor crítico e atento das notícias científicas divulgadas de 

diferentes formas: vídeos, programas de televisão, sites da Internet ou notícias de jornais” (BRASIL, 1999, p.27).  

Assim, dentro desse contexto, o objetivo do trabalho desenvolvido foi mostrar a importância de introduzir novas 

ferramentas didáticas para facilitar o aprendizado de Química, em especial o conteúdo de Química Orgânica e 

Bioquímica, com base em cenas do filme “O óleo de Lorenzo” e por meio de um artigo científico, contextualizando o 

conteúdo teórico com fatos que podem ocorrer no cotidiano. 

   

Material e métodos 

 

A aplicação da estratégia didática foi realizada em uma escola de referência no município de Serra Talhada, 

Pernambuco, e contou com a participação de 30 alunos do 3º ano do Ensino Médio. Utilizou-se de quatro momentos 

para a realização deste trabalho. 

 

1º Momento: apresentação do resumo do filme o “Óleo de Lorenzo” para os alunos; 

 

2º Momento: avaliação de conhecimentos prévios dos alunos em relação aos termos químicos e bioquímicos 

apresentados no filme. Na sequência, foi ministrada uma aula aberta a debates, explicando a química envolvida no 

vídeo;  

 

3º Momento: utilização de um artigo científico para leitura individual abordando o assunto principal do filme. 

 

4º Momento: Produção de um relato geral expondo o aprendizado adquirido, e também aplicação de uma palavra 

cruzada sobre o conteúdo químico.  A palavra cruzada e o relato foram feitos com o intuito de avaliar a aprendizagem 

dos alunos. 
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Resultados e Discussão 

Para a análise geral dos resultados analisou-se os relatos observando o grau de conhecimento, por meio de critérios, 

mostrados na tabela 1. A palavra cruzada foi analisada em acerto ou não acerto. Obtive-se 100% de acertos nas palavras 

cruzadas, ou seja, todos os alunos acertaram a palavra cruzada completamente, confirmando a relevância deste método e 

o seu poder motivacional para a aprendizagem dos conteúdos de química orgânica e bioquímica, pois foi aplicada de 

forma lúdica, contribuindo para uma melhor compreensão.  

Já na análise dos relatos obtiveram-se resultados diversos, porém satisfatórios (Figura 1): apenas 13,33% a 

argumentação foi mal desenvolvida ou não houve argumentação; 6,67% a argumentação foi desenvolvida de forma 

razoável e com pouco uso das ferramentas oferecidas (filme e artigo); 26,67% desenvolveu uma argumentação de forma 

razoável, parcialmente correta com auxílio das ferramentas; porém  33,33%  trouxeram uma argumentação com vários 

pontos relevantes e bem desenvolvida. Consegue assimilar conteúdo didático com o seu cotidiano usando as 

ferramentas oferecidas (filme e artigo); e 20% conseguiram uma argumentação muito bem desenvolvida. Assimilando 

conteúdo didático com o seu cotidiano e usando bem as ferramentas oferecidas (filme e artigo). 

Com base nos resultados obtidos, pode-se dizer que a maioria dos alunos conseguiu construir autoconceitos 

relevantes e com boas argumentações. Além disso, a estratégia aqui apresentada reforça a função do cinema em sala e 

de atividades interdisciplinares como ferramentas para auxiliar no processo ensino aprendizagem de química, pois 

resgata conhecimentos prévios e relaciona a ciência com a arte, trás descontração e aprendizagem com construção de 

autoconceitos. 
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Tabela 1.  Critérios utilizados para avaliar grau de conhecimento 

5 PONTOS 
A argumentação foi muito bem desenvolvida. Consegue assimilar conteúdo didático 

com o seu cotidiano e usa bem as ferramentas oferecidas (filme e artigo). 

4 PONTOS 

A argumentação trouxe vários pontos relevantes, foi bem desenvolvida. Consegue 

assimilar conteúdo didático com o seu cotidiano usando as ferramentas oferecidas 

(filme e artigo). 

3 PONTOS 

A argumentação foi desenvolvida de forma razoável. Consegue assimilar conteúdo 

didático com o seu cotidiano de forma parcialmente correta usando as ferramentas 

oferecidas (filme e artigo). 

2 PONTOS 

A argumentação foi desenvolvida de forma razoável. Consegue assimilar conteúdo 

didático com o seu cotidiano de forma insuficiente usando pouco as ferramentas 

oferecidas (filme e artigo). 

1 PONTO A argumentação foi mal desenvolvida ou não houve argumentação. Não consegue 

assimilar conteúdo didático com o seu cotidiano. Assimilação insuficiente não usando 

as ferramentas oferecidas (filme e artigo). 

 

 

 

Figura 1. Gráfico do grau de conhecimento 

 
 


