


A proposta do catálogo é que os temas sejam 
trabalhados em sala de aula, posteriormente a 
exibição dos filmes, para que estes atuem como 
os organizadores prévios de conceitos, unidades 

didáticas na perspectiva da Teoria da 
Aprendizagem Significativa. 





Este catálogo, apresenta uma narrativa descritiva dos filmes
Jurassic Park/World, debruçamos sobre um estudo de análise propostas
como: descrição dos filmes, papel dos filmes e o espaço que os filmes
têm no ensino. Onde criou-se quadros sintéticos 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.



O presente catálogo visa sugerir como objetivo, o uso de uma
temática apresentada por filmes comerciais como ferramenta de
Aprendizagem Significativa (TAS) no ensino de ciências. Assim
também como, 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 das unidades didáticas, 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.



Fonte: Própria Autora





Depois de uma análise bibliográfica da eras geológicas exibidas
construiu-se duas tabelas a seguir, que retratam um equilíbrio de
espécies, apresentadas nos filmes, originais dos três períodos (Triássico,
Jurássico e Cretáceo).



Fonte: Dados da Pesquisa





O docente pode utilizar os filmes 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.



Gênero: Ficção Científica
Duração: 2h 02min

Classificação: 12 anos
País de origem: Estados Unidos da América

Ano: 1993
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O Jurassic Park, localizado na Ilha Nublar, enfim
está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem
conferir shows acrobáticos com dinossauros e até
mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora
estão domesticados. Entretanto, a equipe chefiada
pela doutora Claire passa a fazer experiências
genéticas com estes seres, de forma a criar novas
espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem
mais alta, logo se tornando uma grande ameaça
para a existência humana.

Gênero: Ficção Científica
Duração: 2h 05min

Classificação: 12 anos
País de origem: Estados Unidos da 

América
Ano: 2015
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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.















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.







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.









Então por meio do uso de filmes de ficção científica, podem-se
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).



O ensino de ciências e a ficção científica podem caminhar juntos,
numa incursão tão rica em informação, tendo ao mesmo tempo
conceitos apresentados de forma fictícia que podem ser utilizados de
forma positiva para gerar uma discussão sobre os conteúdos biológicos
e fantasiosos abordados no filme. 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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