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RESUMO: 

Premiado no Festival de Cannes no ano de 2019, Bacurau é um filme ambientado no 
sertão nordestino e mais especificamente numa Comunidade fictícia do oeste de 
Pernambuco. É neste cenário local que é observado um forte e aparente contraste 
entre a pobreza e a presença de tecnologias que saltam aos olhos. Em diversos 
momentos da história os personagens são apresentados aos poucos e em distintos 
momentos, envolvidos com celulares, drones e GPS. Na possibilidade de auxiliar na 
elaboração de um imaginário científ
de mensagens imagéticas próprias de obras cinematográficas, este proposto trabalho, 
de natureza qualitativa, se apresenta como uma oportunidade de analisar o filme 
Bacurau em sala de aula com a intenção de
algumas temáticas que surgem ao longo da obra, como a relação da sociedade com o 
meio ambiente, as tecnologias e a escola. Partindo do pressuposto da utilidade desta 
película, o texto a propõe como uma possível estrat
ser aproveitada como instrumento de aprendizado em uma abordagem crítica e assim, 
é elaborada a chance de uma atenção a outros elementos utilizados na narrativa como 
montagens, cenas, personagens e sua relação com tecnologi
Comunidade-personagem aparentar estar abandonada, em um futuro não muito 
distante. Após a projeção do filme, que pode ser seguida de um debate, a aula 
constrói uma oportunidade de diálogo ao considerar as abordagens acerca da 
realidade de muitos dos brasileiros e as implicações acerca da preocupação social 
pela busca de uma maior participação da Sociedade nas decisões que envolvem a 
Ciência e a Tecnologia, que podem ser exemplificadas e discutidas usando as cenas  
da obra. A partir deste enf
ensino de Ciências Biológicas numa perspectiva diferenciada, conclui
estratégia possui um elevado grau de potencial apelo a debates e à conscientização 
pelas reflexões que desperta, numa ferrame
desenvolver uma posição mais analítica e crítica.
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Premiado no Festival de Cannes no ano de 2019, Bacurau é um filme ambientado no 
sertão nordestino e mais especificamente numa Comunidade fictícia do oeste de 
Pernambuco. É neste cenário local que é observado um forte e aparente contraste 

a presença de tecnologias que saltam aos olhos. Em diversos 
momentos da história os personagens são apresentados aos poucos e em distintos 
momentos, envolvidos com celulares, drones e GPS. Na possibilidade de auxiliar na 
elaboração de um imaginário científico nas aulas de Biologia do Ensino Médio, através 
de mensagens imagéticas próprias de obras cinematográficas, este proposto trabalho, 
de natureza qualitativa, se apresenta como uma oportunidade de analisar o filme 
Bacurau em sala de aula com a intenção de se debater e levantar reflexões sobre 
algumas temáticas que surgem ao longo da obra, como a relação da sociedade com o 
meio ambiente, as tecnologias e a escola. Partindo do pressuposto da utilidade desta 
película, o texto a propõe como uma possível estratégia que, além de entreter, pode 
ser aproveitada como instrumento de aprendizado em uma abordagem crítica e assim, 
é elaborada a chance de uma atenção a outros elementos utilizados na narrativa como 
montagens, cenas, personagens e sua relação com tecnologias, apesar de a 

personagem aparentar estar abandonada, em um futuro não muito 
distante. Após a projeção do filme, que pode ser seguida de um debate, a aula 
constrói uma oportunidade de diálogo ao considerar as abordagens acerca da 

uitos dos brasileiros e as implicações acerca da preocupação social 
pela busca de uma maior participação da Sociedade nas decisões que envolvem a 
Ciência e a Tecnologia, que podem ser exemplificadas e discutidas usando as cenas  
da obra. A partir deste enfoque da tríade CTS (Ciência-Tecnologia
ensino de Ciências Biológicas numa perspectiva diferenciada, conclui
estratégia possui um elevado grau de potencial apelo a debates e à conscientização 
pelas reflexões que desperta, numa ferramenta importante para o estudante 
desenvolver uma posição mais analítica e crítica. 
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Premiado no Festival de Cannes no ano de 2019, Bacurau é um filme ambientado no 
sertão nordestino e mais especificamente numa Comunidade fictícia do oeste de 
Pernambuco. É neste cenário local que é observado um forte e aparente contraste 

a presença de tecnologias que saltam aos olhos. Em diversos 
momentos da história os personagens são apresentados aos poucos e em distintos 
momentos, envolvidos com celulares, drones e GPS. Na possibilidade de auxiliar na 

ico nas aulas de Biologia do Ensino Médio, através 
de mensagens imagéticas próprias de obras cinematográficas, este proposto trabalho, 
de natureza qualitativa, se apresenta como uma oportunidade de analisar o filme 

se debater e levantar reflexões sobre 
algumas temáticas que surgem ao longo da obra, como a relação da sociedade com o 
meio ambiente, as tecnologias e a escola. Partindo do pressuposto da utilidade desta 

égia que, além de entreter, pode 
ser aproveitada como instrumento de aprendizado em uma abordagem crítica e assim, 
é elaborada a chance de uma atenção a outros elementos utilizados na narrativa como 

as, apesar de a 
personagem aparentar estar abandonada, em um futuro não muito 

distante. Após a projeção do filme, que pode ser seguida de um debate, a aula 
constrói uma oportunidade de diálogo ao considerar as abordagens acerca da 

uitos dos brasileiros e as implicações acerca da preocupação social 
pela busca de uma maior participação da Sociedade nas decisões que envolvem a 
Ciência e a Tecnologia, que podem ser exemplificadas e discutidas usando as cenas  

Tecnologia-Sociedade) no 
ensino de Ciências Biológicas numa perspectiva diferenciada, conclui-se que a 
estratégia possui um elevado grau de potencial apelo a debates e à conscientização 

nta importante para o estudante 


