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Introdução 
A Sétima Arte é desenvolvida há décadas e pode contribuir para a construção do conhecimento científico em sala de 
aula, como apontam Gomes-Maluf (2001), Souza et al. (2014), Amorim e Silva (2017). Esta pesquisa verifica as 
possíveis colaborações do filme “Homem-Formiga e a Vespa” (2018) ao processo de ensino-aprendizagem de Química 
(uma ciência abstrata) na Educação Básica. O objetivo deste trabalho é analisar se houve, por parte dos discentes de 
uma escola pública, aprendizagem sobre atomística com o uso da obra cinematográfica mencionada. O presente 
resumo justifica-se diante da necessidade do desenvolvimento, compartilhamento e aplicação de instrumentos 
propiciadores de metodologias ativas no âmbito escolar.  

Metodologia 
A sistematização consistiu da exposição dialogada dos Modelos Atômicos e da Estrutura do Átomo para uma turma do 
1º Ano do Ensino Médio, composta por 37 alunos. Posteriormente, houve a exibição do filme em questão no auditório 
da Escola Técnica Estadual Antônio Dourado Cavalcanti, seguida de um questionário, formado por 9 perguntas 
discursivas, contextualizando os conteúdos em foco ao filme assistido, sendo que o tempo destinado para resolução 
dessa atividade foi de 1 aula (50 minutos), com consulta ao livro didático e ao caderno de cada estudante. Este trabalho 
apresenta uma abordagem mista, a qual Creswell (2013) caracteriza como a análise de cunho estatístico e, 
cumulativamente, qualitativo. 

Resultados e Discussão 
De modo geral, observou-se que os discentes apresentaram dificuldade em compreender as perguntas que lhes foram 
feitas. Entretanto, isso decorreu, segundo eles, da falta de hábito a questionários contextualizados quando são 
avaliados. Após as explanações docente sobre os itens interrogatórios, constataram-se altos índices de acertos nas 
resoluções deles, evidenciando que ocorreu aprendizado dos modelos científicos. A última indagação da atividade foi 
pessoal: “O filme trouxe alguma contribuição para sua aprendizagem dos conceitos de Química? Caso sim, o que você 
aprendeu com ele?”, sendo os dados obtidos a essa inquirição quantificados na Tabela 1:  

 
Tabela 1. Respostas discentes se houve ou não aprendizagem com o filme “Homem-Formiga e a Vespa” (2018). 

SIM NÃO EM BRANCO 

72,97% 10,81% 16,22% 
 

Analisando-se a Tabela 1, nota-se que o filme e a respectiva atividade, contribuíram para a aprendizagem de conceitos 
atomísticos para cerca de 73% da turma, o que é um resultado excelente em termos de elaboração conceitual. Além 
disso, verifica-se a quantidade de alunos que aprendeu Química com esse filme é quase sete vezes maior do que os 
que não aprenderem sobre átomos com ele. Outro ponto a se observar é que 16,22% não responderam se houve ou 
não aprendizagem, com a ressalva de que esses estudantes não conseguiram responder outras questões no prazo 
estipulado. Quanto ao outro questionamento, os discentes relataram, principalmente, que aprenderam sobre estrutura 
atômica e excitação eletrônica. 

Considerações Finais 
Diante deste estudo, conclui-se a importância do filme “Homem-Formiga e a Vespa” (2018) como recurso facilitador do 
processo de ensino-aprendizagem sobre atomística e do compromisso docente em propiciar aos aprendizes variados 
instrumentos avaliativos, inclusive interdisciplinares, na construção do conhecimento científico. 
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