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APRESENTAÇÃO

Grupo de Pesquisa
Animê, Mangá, SciFi e Cultura Pop no Ensino de Ciências: 

uma experiência inovadora  
https://linktr.ee/amsecpop

O IV Encontro Internacional de Animê, Mangá, Ficção Científica e Cultura Pop no Ensino de

Ciências foi um evento acadêmico realizado pelo Grupo AMSEC POP, do Laboratório de Inovações em

Terapias, Ensino e Bioprodutos (LITEB) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), em parceria com a

Revista de Biologia Cultural “A BRUXA” – www.revistaabruxa.com.

O Grupo de Estudos Animê, Mangá, SciFi (Ficção Científica) e Cultura Pop no Ensino de Ciências

(AMSEC-Pop), do Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos (LITEB) do Instituto

Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) foi criado em 2019 a partir da submissão de um projeto de pesquisa para o

Provoc-Fiocruz, propondo investigar sobre animê, mangá e ficção científica nas suas potencialidades para

o ensino de ciências. Essa concepção de ciências contempla a convergência das áreas de Ciências

Biológicas e da Saúde como também as áreas de Humanas e Sociais em torno dos objetos culturais de

interesse do grupo. O Programa de Vocação Científica da Fundação Oswaldo Cruz (Provoc-Fiocruz) é a

proposta de iniciação científica no Ensino Médio, no Brasil, sob supervisão de orientadores-pesquisadores

desta instituição.

O Grupo explora a ciência contextualizada na esfera de produções culturais em animê e mangá,

além da própria ficção científica e da cultura pop expressas por estas produções. Dentre os objetos de

estudo que nos debruçamos, objetivando estimular o pensamento criativo, ressaltamos os animês,

mangás, na ficção científica e, em especial na cultura pop para o ensino de ciências. Esta última

percepção já é enormemente corroborada pela produção acadêmica de diversas universidades e centros

acadêmicos de pesquisa

Entendemos que os processos de ensino/aprendizagem podem ganhar em solidez e alcance ao se

apropriarem da abordagem de temas propostos pela ficção científica e mergulharem na complexidade de

caminhos que ali se entrecruzam, enriquecido com a adoção de linguagens que veiculem, de modo

inovador, conteúdo específico à distintos campos de saber. O processo de ensino/aprendizagem, com sua

multiplicidade de expressões, está muitas vezes preso a linguagens que não conseguem abarcar todos os

significados e pensamentos engendrados. Consideramos que linguagens e abordagens como a ficção

científica podem ser extremamente úteis para preencher o campo vasto e rico que há na comunicação em

ambientes de aprendizagem.

Consta na agenda do grupo a realização anual do Encontro de Animê, Mangá e Ficção Científica

no Ensino. Em quatro edições, o evento já reuniu mais de 5.000 visualizações no YouTube. Além disso, as

produções acadêmicas estão distribuídas em artigos científicos, anais de congressos/eventos, participação

em webinários, entrevistas e textos em mídias diversas como blogs e jornais eletrônicos. Embora trate-se

de um grupo de pesquisa jovem, as atividades têm sido muito promissoras no sentido de difundir a Ciência

e a Tecnologia por meio dos elementos culturais que são objetos de pesquisa no grupo (animês, mangás,

recursos de ficção científica e de cultura Pop). Além do mais, destacamos a preocupação perene com a

melhoria do ensino básico através do esforço de pesquisas em andamento voltadas à formação de

professores e recursos para a abordagem de temas ligados às biociências.
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COMISSÃO ORGANIZADORA

Ana Isabelle Santana Baptista (Mestranda – Pós-graduação em Ensino

em Biociências e Saúde – IOC/FIOCRUZ) – Comitê Organizador e

Científico

Anunciata Sawada (Doutora, Coordenadora Adjunta da PGLS Ciência,

Arte e Cultura na Saúde – Pesquisadora do Laboratório de Inovações em

Terapias, Ensino e Bioprodutos – IOC/FIOCRUZ) - Comitê Organizador e

Científico

Bruna Navarone Santos (Doutoranda – Pós-graduação em Ensino em

Biociências e Saúde – IOC/FIOCRUZ) - Comitê Organizador e Científico

Debora Santos Oliveira (Professora de Artes pela EBA – IC do

LITEB/IOC/FIOCRUZ) - Comitê Organizador

Eduardo Oliveira Ribeiro de Souza (Doutor – Professor da Faculdade

de Educação da UFF – Pós-Doc do LITEB/IOC/FIOCRUZ) - Comitê

Organizador e Científico

Elidiomar Ribeiro Da-Silva (Doutor – Professor de Zoologia da UNIRIO)

- Comitê Organizador

Helder Silva Carvalho (Doutorando – Pós-graduação em Ensino em

Biociências e Saúde – IOC/FIOCRUZ) - Comitê Organizador e Científico

Rebeca Oliveira dos Santos Ramos (Doutoranda – Pós-graduação em

Ensino em Biociências e Saúde – IOC/FIOCRUZ) - Comitê Organizador e

Científico

Sheila Soares de Assis (Doutora – Docente da PGLS Ciência, Arte e

Cultura na Saúde e da PPG Ensino em Biociências e Saúde, Pós-Doc do

LITEB/IOC/FIOCRUZ) - Comitê Organizador e Científico

Telma Temoteo (Doutora – Docente da PGLS Ensino em Biociências e

Saúde, da PPG Ensino em Biociências e Saúde e do IFNMG) - Comitê

Organizador e Científico
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Dia 01/09/2022 - https://www.youtube.com/watch?v=qoPB7S3vxgI

Ana Laura Carbajal de la Fuente. Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en

Endemo Epidemias (ANLIS/Malbrán) / CONICET y Grupo ¿De qué hablamos cuando

hablamos de Chagas?.

Carlos Pravia. Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben

(ANLIS/Malbrán).

Mariana Sanmartino. Grupo de Didáctica de las Ciencias (IFLYSIB, CONICET-UNLP) 

y Grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?.

Mediadoras: Tania de Araujo Jorge (IOC - Fiocruz) e Sheila Soares de Assis (IOC -

Fiocruz).

https://www.youtube.com/watch?v=qoPB7S3vxgI
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Dia 08/09/2022 – https://www.youtube.com/watch?v=1crxLwpkjWk

Alexander Meireles - Professor Universitário (UFG), pesquisador e divulgador de 

Literatura Fantástica, criador de conteúdo do Fantasticursos.

Takashi Yamanishi - Biólogo (UnB), produtor de conteúdo, professor de língua e 

cultura japonesa.

Mediadoras: Rebeca Ramos (IOC - Fiocruz) e Eduardo Oliveira (IOC - Fiocruz).

https://www.youtube.com/watch?v=1crxLwpkjWk
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Dia 15/09/2022 - https://www.youtube.com/watch?v=nq72a2ca_aI

Sonia Luyten: Doutora em Ciências da Comunicação (ECA/USP). Criou o primeiro

curso de HQ no Brasil/1972. Pesquisadora de HQ e Cultura Pop Japonesa.

Viktor Danko: Mestre na área de Comunicação (Universidade Anhembi Morumbi) com

a dissertação “Aspectos Autorias nas Animações de Hayao Miyazaki”. Autor do livro "A

animação japonesa através dos tempos“.

Mediadoras: Bruna Navarone (IOC - Fiocruz) e Natania Nogueira (Prefeitura Municipal

de Leopoldina).

https://www.youtube.com/watch?v=nq72a2ca_aI
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Dia 22/09/2022 - https://www.youtube.com/watch?v=vJjZ9VTxmQw

Sr. Ken Hashiba, Consul Geral do Japão no Rio de Janeiro e Apresentação de

trabalhos.

Mediadoras: Anunciata Sawada (IOC - Fiocruz) e Telma Temoteo (IFNMG).

https://www.youtube.com/watch?v=vJjZ9VTxmQw
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QUANDO AS MÁQUINAS SE TORNAM ARTISTAS: UM ESTUDO SOBRE PERSPECTIVAS FUTURAS DA ARTE

Taís de Barros
PUCRS

tais.barros.001@acad.pucrs.br

O historiador Yuval Noah Harari, em seu livro Homo Deus: uma breve história do amanhã (2016), propõe
algumas possibilidades para o futuro da humanidade. A que chama atenção para o presente artigo, é a
perspectiva de um futuro onde o homem não é mais a força motriz dos acontecimentos terrenos, mas sim
as máquinas. Um futuro onde inteligências artificiais e algoritmos computacionais substituem os
algoritmos bioquímicos não seria mais antropocêntrico, mas datacêntrico. Diante dessa possibilidade, o
futuro da humanidade é posto em cheque. Assim, questiona-se o papel dos Sapiens em um amanhã
dataísta. Em um mundo onde máquinas e algoritmos substituem médicos, advogados e professores, seria
a arte, a última e definitiva habilidade exclusivamente humana? A partir de uma reflexão sobre o episódio
“Zima Blue” da série Love, Death and Robots, onde temos um protagonista artista plástico e, ao mesmo
tempo, máquina, o presente estudo tem como pergunta guia: no futuro máquinas serão capazes de
produzir arte? A conexão entre o livro de Harari e o episódio “Zima Blue” se faz necessária ao passo que
ambos revelam um futuro ainda distante da visão dos humanos, distópica para alguns, mas possível e
desejável para outros. Em seu livro, Harari suscita algumas perspectivas sobre essa questão, trazendo,
ainda, alguns experimentos que demonstram o papel artístico que máquinas podem ocupar em nosso
cotidiano. Ainda, será analisado no presente estudo, a exposição Artificial Intelligence Art and Aesthetics
Exhibition, do Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), que tem como
foco entender se inteligências artificiais seriam capazes de realizar verdadeiras obras de arte.
Palavras-chave: inteligência artificial; criatividade; dataísmo.
Agência de fomento: CNPq.
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USO DE FANZINES PARA DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA NO MUSEU CIÊNCIA E VIDA

Rute Souza Peterli dos Santos* & Simone Pinheiro Pinto
Fundação CECIERJ

*rt.peterli@gmail.com

Fanzine é um modelo de publicação sem fim lucrativo que surgiu nos Estados Unidos e, inicialmente,
trabalhava com a temática de ficção científica, atualmente aborda também questões raciais, de gênero,
política, de divulgação científica, entre outros. No Brasil ganhou destaque a partir da década de 1960 por
ser de simples produção, baixo custo e por seu formato privilegiar abordagens de temas diversos,
permitindo uma série de aplicações. No âmbito da educação não-formal, o Museu Ciência e Vida,
vinculado à Fundação CECIERJ, realiza diferentes atividades que trabalham com divulgação científica e
com ensino de Ciências. Um exemplo de atividade que relaciona educação, cultura e lazer é a “Férias no
Museu”, realizadas nos meses de férias escolares onde são oferecidas diversas oficinas ao público familiar.
Dentre as oficinas apresentadas, a “Construindo seu fanzine” ganha destaque neste trabalho, abordando
temas relacionados às exposições exibidas no museu, como por exemplo, “o tempo geológico”,
“dinossauros” e "manguezal". Na atividade, a prática de construção do fanzine ganha relevância por
estimular a reflexão e curiosidade sobre o tema, por desenvolver habilidades como a criatividade, a
coordenação motora, a comunicacional e ainda por estabelecer diálogos entre o museu e o visitante.
Dessa forma, consideramos o fanzine como uma ferramenta com grandes potencialidades para a
educação formal e não-formal.
Palavras-chave: cultura pop; divulgação científica; educação não-formal.
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NÃO É SÓ “LUTINHAS” - O LADO FRATERNO NOS ANIMES JAPONESES

Masaaki Alves Funakura* & Elaine Conte
Universidade La Salle

*masaaki.funakura0342@unilasalle.edu.br

No esforço de contribuir com os estudos da cultura pop presente no cotidiano, repleto de significados,
símbolos e narrativas, explorando as questões dos laços de amizades em animes. Trata-se de uma
abordagem hermenêutica realizada através de diversas fontes como livros, interpretações fílmicas,
desenhos, novelas, para que os jovens possam aprender em qualquer lugar do planeta, por meio da
construção e atualização do mundo com os animes. Adolescentes buscam formas de reconhecimento
para fortalecer os laços de amizade, manifestando e reivindicando seus lugares de fala, de poder na
sociedade, legitimando inclusive o papel social das juventudes nas engrenagens do mundo. Este trabalho
tem como objetivo apresentar a importância das amizades presentes nas narrativas da cultura pop
japonesa que confluem nas características da vida dos jovens que estão na construção de sua identidade
sociocultural. Para complementar a abordagem hermenêutica e compreender de que forma os autores
estão refletindo sobre o tema da cultura pop na educação, foi utilizada a Técnica de Análise de Conteúdo,
proposta por Bardin (2011) na qualidade de pesquisa qualitativa. Com base nas análises, podemos
destacar que as relações de amizade são fortalecidas no contato com as diferenças inscritas nos
personagens animes, bem como na convivência cotidiana, visto que os sujeitos constroem sentidos com a
realidade dos animes, transformam os sentidos propostos a cada momento em que tecem leituras
compartilhadas. Os resultados convergem no olhar atento para estas animações no sentido de aproximar
as leituras de patamares inimagináveis no auxílio dos conteúdos escolares e da boa convivência, pois em
suas narrativas estão presentes histórias de vidas comuns.
Palavras-chave: animes; educação; fraternidade; laços; shonens.
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“NEVERMORE”: A PRESENÇA DE CORVOS FALANTES NA LITERATURA

Marco Aurélio Crozariol1*; Raimundo Wallisson Moura da Hora2; Briza Maria Araújo Mesquita3 &
Breno Yan dos Santos Passos1

1. MHNCE/UFCE / 2. UNILAB / 3. UNINTA
*marcocrozariol@gmail.com

Muitas aves possuem a capacidade de imitar sons, provavelmente os Psittacidae são as mais conhecidas,
especialmente por reproduzirem a voz humana. Entretanto, outras aves também possuem essa
capacidade, como algumas espécies de Corvus, família Corvidae. Buscamos, assim, a presença de corvos
falantes na literatura e o contexto ao qual eles foram inseridos. Não sabemos quando foi notada a
capacidade dos corvos em imitar a voz humana, mas Aristóteles já indicava isso no séc. 4 a.C. No séc. 13
um par de corvos, Hugin e Munin, aparecem nas Eddas, poemas da mitologia nórdica, levando mensagens
do mundo dos vivos para o deus Odin. Essa capacidade dos corvos em transitar entre mundos levando
mensagens pode ser encontrada em outros textos, como em Sandman (1988) de Neil Gaiman,
atualmente sucesso na série homônima da Netflix. Na literatura, o corvo falante mais famoso deve ser
aquele descrito pelo escritor Edgar Allan Poe. Em seu poema “O corvo”, de 1845 e inspirado por outro
livro que também possuía um corvo falante, Barnaby Rudge: A Tale of the Riots of Eighty (1841), Poe
coloca a ave falante como peça central de sua narrativa, mas que apenas dizia uma palavra: nevermore.
Conversas entre humanos e corvos ainda hoje são encontradas na literatura, como no 1° conto da
Biblioteca Gaiman, de Neil Gaiman, publicado em 2021. Interessante é também o livro Os Sete Corvos, de
1812, dos Irmãos Grimm, em que os sete filhos são transformados em corvos. Sejam como conselheiros,
como animais de poderes sobrenaturais ou como humanos castigados, corvos há muito estão presentes
no imaginário e, certamente, sua capacidade de imitar a voz humana teve forte influência nestes
aspectos. O conhecimento dessas obras pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, pois
fomentam o interesse pelas aves e podem ser contextualizadas com morfologia, ecologia e evolução.
Palavras-chave: Aves; Corvidae; Corvus.
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O USO DO MANGÁ NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Lucineia Alves
PCRJ

lucineia@histo.ufrj.br

A realização de atividades que despertam o interesse dos alunos e o uso de recursos pedagógicos
variados são fundamentais para que obtenhamos um Ensino de Ciências de qualidade, com uma
aprendizagem concreta por parte dos educandos. Os estudos dos conteúdos “Sistema Solar” e “Energia”
no Ensino de Ciências permitem aos alunos conhecerem os astros que compõem nosso Sistema, tais
como o Sol, os oito planetas, os satélites naturais, assim como as fontes de energia e as formas de
economizá-la. O Mangá, muito apreciado alunos do Ensino Fundamental II, foi utilizado com o objetivo de
ampliar a aprendizagem dos alunos do 6º ano sobre esses conteúdos. Após as aulas teóricas, execução de
exercícios no caderno e realização de aulas práticas, os alunos foram estimulados a elaborarem,
voluntariamente, em folha de papel A4, composições utilizando o Mangá para demonstrarem
conhecimentos adquiridos sobre os respectivos conteúdos ministrados nas aulas. Os alunos que se
voluntariaram a realizar a atividade se dividiram em dois grupos: desenhistas e ajudantes, sendo que
alguns desses primeiros resolveram trabalhar sozinhos. Os alunos elaboraram composições ótimas
evidenciando conhecimentos transmitidos em sala de aula. Eles abordaram, através dos desenhos, a
quantidade de planetas do Sistema Solar, os nomes dos planetas e um aluno elaborou uma história em
quadrinhos sobre esse tema, citando também o nome de cada planeta do nosso Sistema. Outro aluno
elaborou também uma história em quadrinhos sobre a economia de energia. A realização desses
trabalhos foi muito bem recebida tanto para os alunos que se voluntariaram a executá-lo, desenhistas e
ajudantes, como para os alunos que apenas assistiram às apresentação. Pode-se sugerir observando
anotações e comentários que o uso do Mangá contribui para a aprendizagem dos conteúdos “Sistema
Solar” e “Energia”, no Ensino de Ciências, para os alunos envolvidos na atividade.
Palavras-chave: ensino; ensino fundamental; processo de ensino-aprendizagem.
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ESCAPE DE RACOON CITY: AULAS GAMIFICADAS COM RESIDENT EVIL

Patrick de Oliveira
SEEDUC

prof.patrickoliveira@ufrj.br

Atualmente diversas abordagens de ensino inovadoras têm sido adotadas por educadores. A gamificação
é uma dessas ferramentas. Desde o ano de 2008, o termo gamificar diz respeito à adoção de práticas,
mecânicas e características comuns a jogos em diversos contextos. O presente trabalho propõe uma
sequência didática sobre vírus envolvendo o universo da franquia Resident Evil. A história central diz
respeito a uma epidemia do T-vírus que, ao atacar o sistema nervoso central das vítimas, transforma
humanos em zumbis. Presente na cultura pop há 26 anos, Resident Evil começou nos videogames, mas
também possui filmes e séries derivadas. A proposta pedagógica está dividida em três etapas. Na primeira
etapa os estudantes recebem um roteiro de pesquisa da Umbrella Corporation, onde devem levantar
informações sobre vírus, seus tipos, características e demais informações. O objetivo é que eles vivenciem
o papel de pesquisadores na empresa que criou o T-vírus. A segunda etapa consiste em jogar Plague Inc.,
um game de estratégia focado em agentes etiológicos em um cenário de expansão global. Nesse
momento, os estudantes podem conhecer questões como mutações, transmissibilidade, animais
reservatórios, dentre outros temas de epidemiologia. O jogo está disponível para PC, via Steam, e
smartphones com sistemas Android e iOS, dessa forma é possível usá-lo mesmo em sala de aula. Na
terceira etapa os estudantes, divididos em times, são desafiados a vencerem uma escape room
ambientada em Raccoon City, cidade onde tem início o surto do T-vírus, na qual eles devem solucionar
desafios para fugir da epidemia antes que o tempo se esgote. A presente ação educacional permite que
um tema tradicional seja abordado de maneira inovadora que fomenta habilidades como o pensamento
crítico, a solução de problemas, o uso de tecnologia e trabalho em equipe. Além disso, é possível
construir relações entre elementos culturais e conhecimento acadêmico.
Palavras-chave: ensino de Ciências; epidemiologia; metodologias ativas.
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O USO DO MANGÁ NO PROCESSO DA APRENDIZAGEM SOBRE OS FÓSSEIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Lucineia Alves
PCRJ

lucineia@histo.ufrj.br

O estudo do conteúdo “Fósseis” no Ensino de Ciências permite aos alunos conhecerem seres vivos
extintos há milhares de anos. O mangá, muito popular entre os adolescentes, foi utilizado com o objetivo
de ampliar a aprendizagem dos alunos do 6º ano sobre esse conteúdo. Após a aula teórica, execução de
exercícios no caderno e realização de aula prática com réplicas de fósseis, os alunos foram estimulados a
elaborarem, voluntariamente, em folha de papel A4, composições utilizando o mangá para demonstrarem
conhecimentos adquiridos sobre os fósseis, nas aulas ministradas. Os alunos que se voluntariaram a
realizar a atividade se dividiram em dois grupos: desenhistas e ajudantes, sendo que alguns desses
primeiros resolveram trabalhar sozinhos. Os alunos elaboraram composições ótimas evidenciando
conhecimentos transmitidos em sala de aula. Eles abordaram, através dos desenhos, critérios para a
validação dos fósseis (Figura 1), conceituaram fósseis de animais (Figura 2), além de os associar às rochas,
onde são encontrados (Figura 3). Questões éticas sobre o uso dos fósseis foram discutidas nas aulas e um
grupo de alunos elaborou uma história em quadrinhos sobre esse tema (Figura 4). O trabalho foi
proveitoso tanto para os alunos que se voluntariaram a executá-lo, desenhistas e ajudantes, como para os
alunos que apenas assistiram às apresentação. Pelas anotações e comentários obtidos pode-se sugerir
que o uso do mangá contribui para a aprendizagem do conteúdo “Fósseis”, no Ensino de Ciências, para os
alunos envolvidos na atividade. Legendas: Figura 1. A aluna enfocou a informação para a validação dos
fósseis. / Figura 2. O aluno conceituou fósseis de animais. / Figura 3. A aluna conceituou fósseis e os
associou às rochas. / Figura 4. Os alunos elaboraram uma história em quadrinhos abordando questões
éticas sobre o uso dos fósseis.
Palavras-chave: ensino; ensino fundamental; processo de ensino-aprendizagem.
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MAS SERÁ POSSÍVEL? – USOS FICCIONAIS DO DISCURSO CIENTÍFICO NAS NARRATIVAS DE VIAGENS 
ESPACIAIS

André Rodrigues de Carvalho
PUCRS

andre.rodrigues89@edu.pucrs.br 

O presente trabalho procura investigar até que ponto é possível aprender Ciências através da Ficção
Científica. O ponto de partida é um exame da relação conflituosa entre ficção e verdade no romance. A
consolidação do caráter de invenção da prosa romanesca, durante a Idade Moderna, foi um processo
fundamental para o surgimento das narrativas de viagens extraordinárias. O entendimento, por parte do
público-leitor, de conceitos como ficção e verossimilhança, prepara terreno para a posterior aceitação de
gêneros como a Ficção Científica. Com o advento da cultura impressa, da ciência e o mapeamento
cartográfico do mundo, a sociedade europeia adquire uma consciência planetária, que culmina num
gradual deslocamento do lócus do mito oceânico para o espaço. A partir de Jules Verne, a verossimilhança
na apropriação do discurso científico torna-se uma tendência dominante na Ficção Científica, um eco do
realismo estabelecido no romance burguês. No entanto, nem todo escritor de ficção científica deixa-se
governar pela plausibilidade. Para avaliar o que cada obra tem a oferecer em termos de aprendizagem de
Ciências, é preciso equacionar o grau de abstração da realidade com o rigor intratextual ao conhecimento
científico certificado no tempo de concepção da obra. O estudo busca demonstrar este contraste,
valendo-se de narrativas que tematizam as viagens espaciais.
Palavras-chave: ensino; ficção científica; literatura.
Agência de fomento: CAPES.
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O DILEMA INDUSTRIAL DE LADY EBOSHI

Mateus Batal Monteiro Ferreira
UFRJ

mateusbatal13@gmail.com

O presente trabalho possui como objetivo analisar as contribuições da produção cinematográfica dos
Studios Ghibli A Princesa Mononoke, no que diz respeito à reflexão de um dilema ambiental e tecnológico
imposto por uma das personagens da trama do longa-metragem, Lady Eboshi, e sua relação com os
avanços da industrialização e a transformação social da cidade que comanda, Irontown, além do debate
que se forma acerca dos limites do que é considerado “benéfico” e “maléfico” para o ser humano em
termos de extração de recursos naturais e suas consequências. Tal pesquisa é formulada a partir da
hipótese de que é possível ensinar sobre a degradação ambiental e o aumento das atividades industriais
ao longo da história através do filme citado, além de outros elementos da cultura pop, para públicos de
todas as idades. A metodologia utilizada foi a de levantamento bibliográfico, analisando dois artigos que
analisam o filme de maneira geral, e estabelecendo paralelos com formas de introdução à Educação
Ambiental de maneira crítica e capaz de geral reflexões nos sujeitos envolvidos no processo de
aprendizagem sobre os impactos do homem no ambiente ao seu redor. O resultado obtido foi satisfatório
quanto à resposta ao questionamento da hipótese, visto que a utilização de elementos visuais e capazes
de gerarem críticas por aproximação de cenários dos espectadores se mostra eficaz, além de muito
produtivo para todas as partes envolvidas, desde quem assiste até quem se propõe a exibir A Princesa
Mononoke no intuito de enfatizar a importância da preservação dos biomas que nos cercam.
Palavras-chave: degradação ambiental; educação ambiental; Princesa Mononoke.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ANIMÊ CHIKYUU SHOUJO ARJUNA: UMA ANÁLISE FÍLMICA

Tayná de Souza Pereira1*; Fernanda da Silva Marques1 & Marcelo Borges Rocha2

1. UFRJ / 2. CEFET e NUTES/UFRJ
*taynaszpereira@gmail.com

As animações japonesas são produções populares entre crianças e jovens, além de serem capazes de se
conectar com o público e contribuírem para a apropriação de novos saberes através da ludicidade,
considerando que muitos possuem aspectos científicos. Com base nisso, a animação Chikyuu Shoujo
Arjuna foi analisada a partir da metodologia de análise fílmica (Vanoye e Goliot-Lété, 1992) com a
decomposição de elementos constitutivos da animação para entender se a mesma pode ser utilizada
como ferramenta de Divulgação Científica do tema ao qual apresenta, a Educação Ambiental. Os
resultados revelam que o autor do anime, Shoji Kawamori, implementa na história a ideia da agricultura
natural, baseada na filosofia de deixar que a natureza cresça por conta própria, sem fomentar o
desmatamento, o uso de fertilizantes, ou extermínio de insetos. Além disso, o anime também propõe que
nossos corpos e a natureza são como um só elemento e nossa dieta e estilo de vida afetam diretamente o
meio ambiente. Dentro desse contexto, comidas como fast-food são problematizadas na história da
animação, pois possuem alimentos com pesticidas, por exemplo, e isso pode criar situações mutuamente
prejudiciais à humanidade e à natureza. Fazendo um paralelo com a realidade, algumas pesquisas
realmente mostram que a produção de alimentos, incluindo o plantio, a criação de animais, a pesca e o
transporte para os pratos é responsável por 20% a 30% do total dos níveis globais de gases de efeito
estufa. Levando isso em consideração, é possível perceber que a animação analisada pode ser utilizada
como ferramenta de Divulgação Científica, pois além de possuir conteúdos sobre Educação Ambiental,
também retrata questões sociais e políticas relacionadas ao tema, o que pode oportunizar a aquisição de
conhecimentos importantes para o desenvolvimento científico e até mesmo iniciar uma reflexão interna
nos telespectadores sobre sua relação com a natureza.
Palavras-chave: animação japonesa; divulgação científica; educação ambiental.
Agência de fomento: CAPES e CNPq.
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PARA FORA DOS MUROS: USO DO ANIME SHINGEKI NO KYOJIN COMO FERRAMENTA PARA A 
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS

José Eduardo Andrade Neto*; Willis Passini de Jesus Santos & Lia Midori Meyer Nascimento
UFS

*eduandrade@academico.ufs.br

A Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) relaciona-se a processos educativos que possibilitam a
superação de preconceitos raciais, estimulando práticas livre de discriminação na escola, repeito a
diversidade e pertencimento étnico-racial positivo, devendo ser articulado a todo o currículo escolar. O uso
de anime em sala de aula é interessante por se tratar de um meio midiático popular entre a juventude.
Shingeki no Kyojin é uma obra do autor Hajime Isayama, no qual a distopia se passa em um mundo onde a
humanidade vive entre muros, rodeada por gigantes, sujeita a relações desiguais de poder e racismo. Deste
modo, partimos da ideia de que é possível problematizar a ERER utilizando o anime Shingeki no Kyojin como
ferramenta pedagógica. Para tanto, realizou-se uma investigação, de natureza qualitativa, da terceira e
quarta temporada, disponível em um serviço de streaming, para identificar temáticas da ERER relacionadas
ao racismo científico no anime. A análise foi realizada de forma independente pelos pesquisadores,
assistindo aos episódios e identificando conteúdos que contribuem para ERER no ensino de Biologia, com
base no referencial teórico sobre as articulações entre o ensino de ciências e a ERER. Seguindo esse
referencial, o anime enquadra-se na temática “Ciências, mídia e relações étnico-raciais”, que busca analisar
criticamente as interações entre conhecimento científico, relações sociais e mídia. Foi possível identificar
nas cenas palavras-chave relacionadas ao racismo científico como eugenia, extermínio, raça, genocídio e
purificação étnica. A análise crítica da relação entre Eldianos e Marleyanos, grupos rivais, possibilita
compreender a manipulação e utilização de conhecimentos científicos na construção de discursos
segregacionistas. É possível utilizar cenas que fazem uso do termo raça para articular discursos genéticos, a
polissemia do conceito de raça e as contribuições para o racismo científico. A análise indicou ser viável e
promissora a utilização do anime como ferramenta lúdica para promover a ERER.
Palavras-chave: animação japonesa; ensino de Biologia; racismo científico.
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O QUE PODEMOS APRENDER SOBRE FORMIGAS COM A FORMIGA DE FERRO DE POKÉMON?

Carlos Daniel Assis dos Santos
UFES

danielassis6148@gmail.com

A divulgação científica tem se tornado cada vez mais evidente nos últimos anos, favorecendo a elucidação
de inúmeras dúvidas das pessoas sobre conteúdos mais densos e pouco conhecidos. A zoologia cultural é
uma das principais ferramentas que conecta aspectos culturais com o estudo dos animais, destacando
elementos que tornam o assunto mais interessante ao público. Sendo Pokémon um anime muito
conhecido por todo o público, o presente estudo visa identificar e destacar as principais informações
sobre o Pokémon Durant, inspirado nas formigas, para contribuir com o conhecimento acerca das
mesmas. Foi usado o sítio web Bulbapedia e a Pokédex para encontrar informações e imagens disponíveis
sobre Durant e fazer as devidas comparações com as formigas. As principais características de Durant que
podem ser comparadas com as formigas, são os três pares de pernas que saem do tórax, as mandíbulas,
um par de antenas, corpo dividido em três regiões (cabeça, tórax e abdômen), e seu hábito social. As
mandíbulas longas de Durant podem possuir uma relação com as formigas do gênero Odontomachus
Latreille, 1804, que possuem mandíbulas bem alongadas e comumente usadas para captura de presas.
Um ponto importante de se salientar em relação às antenas desse Pokémon, é o destaque arredondado
no final das mesmas, que pode ser relacionado com a ‘clava apical’ presente em algumas formigas. O
Pokémon possui ainda uma armadura de metal por todo o corpo, o que pode indicar outra referência às
formigas, que nesse caso seria relacionado ao seu exoesqueleto de quitina. O uso do anime Pokémon em
trabalhos de zoologia pode instigar o interesse acerca dos animais, principalmente ao se tratar de grupos
pouco atrativos como os insetos, despertando a curiosidade das pessoas, e contribuindo para a difusão
do conhecimento de diferentes organismos.
Palavras-chave: animê; entomologia; zoologia.
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“VOCÊ FALOU EM ‘PIPOCA’?”: CORVOS FALANTES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL

Breno Yan dos Santos Passos1,2; Briza Maria Araújo Mesquita2,3; Raimundo Wallisson Moura da Hora2,4; 
Marco Aurélio Crozariol2

1. UECE / 2. MHNCE/UECE / 3. UNINTA / 4. UNILAB
*brenoyanb@gmail.com

Várias aves, como os Psittacidae, são reconhecidamente excelentes imitadores da voz humana, como
também algumas espécies do gênero Corvus, família Corvidae. Podemos encontrar atualmente vários
vídeos de corvos imitando a voz humana no YouTube. Passamos então a buscar em animações, filmes e
séries e em quais contextos os corvos falantes foram inseridos na mídia audiovisual. Enquanto na
literatura corvos falantes aparecem desde ao menos o século 13, na mitologia nórdica, a presença deles
nos meios de comunicação audiovisual estiveram diretamente associados ao próprio surgimento e
evolução tecnológica desses meios. Uma adaptação dessa mitologia é o animê Shuumatsu no Valkyrie,
2021, com o deus Odin acompanhado de dois corvos falantes pousados em seus ombros. Também são
retratados como mensageiros no animê Demon Slayer, 2019, e na série Sandman, 2022. Como esperado,
o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, foi também algumas vezes adaptado, gerando, por exemplo, um
filme homônimo em 1963 por Richard Matheson, e até mesmo um episódio de Os Simpsons, 1990, com o
título “Treehouse of Horror” (temp. 2, ep. 6). Assim como no livro Os Sete Corvos, 1812, dos Irmãos
Grimm, na animação Ducktales: Os Caçadores de Aventuras encontramos o irmão da feiticeira Maga
Patalójika transformado em corvo, que não por coincidência se chama Poe. Embora normalmente
inseridos como seres dotados de grande esperteza, em um episódio do famoso desenho Pica Pau, “Os
Azares de um Corvo”, 1962 (ep. 121), um corvo dançarino chamado Jubileu dança para ganhar alimento
de seu dono que toca vários instrumentos musicais, mas é enganado pelo malandro pica pau. Embora a
maioria dos registros audiovisuais de corvos falantes sejam adaptações da literatura, a possibilidade em
inserir uma voz no personagem permitiu novas oportunidades aos seus criadores. Essas obras podem
contribuir no processo de ensino-aprendizagem, pois fomentam o interesse pelas aves.
Palavras-chave: Aves; Corvidae; Corvus.
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TSUNADE SENJU E O ENSINO DE CITOLOGIA: UMA PROPOSTA DE RECURSO PEDAGÓGICO PARA O 
ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Yngrid de Jesus Alves Santos*; José Eduardo Andrade Neto & Lia Midori Meyer Nascimento
*santosyngrid15@gmail.com

Os recursos pedagógicos são compreendidos como instrumentos utilizados nas aulas, auxiliando o
processo ensino-aprendizagem. Assim, recursos não convencionais, como os animes/mangás podem ser
utilizados na educação básica, devido alta abrangência de temáticas abordadas, além de possuírem fácil
leitura e serem populares entre a juventude. Naruto, criação de Masashi Kishimoto, possui um enredo
diversificado e personagens com diversas habilidades, em especial, Tsunade Senju, que apresenta uma
arte ninja de regeneração mitótica. Assim, objetivou-se com este estudo analisar o potencial do
anime/mangá Naruto, em especial as habilidades de Tsunade, como um recurso pedagógico para aulas de
Ciências/Biologia, capaz de gerar discussões e compreensão sobre conceitos de citologia. Para tanto,
realizou-se uma investigação de viés qualitativo, no qual analisou-se o anime, capítulo 169 do volume 19
e episódio 95, visando a identificação de conteúdos interligados com a citologia que podem ser
trabalhados na educação básica como recurso didático. A investigação fundamentou-se no referencial
teórico da biologia celular e ensino de citologia. A partir das análises, foi possível identificar palavras-
chave relacionadas ao ensino de citologia, como divisão celular, célula, mitose e regeneração de órgãos. A
análise da cena em que a personagem ativa o seu poder indicou ser possível uma discussão do papel da
divisão celular que age diretamente na regeneração de órgão e tecidos, e como tal ação age em
patologias humanas. Fundamentado no referencial teórico, o conceito apresenta-se correto, uma vez que,
com auxílio de proteínas, como as ciclinas, o processo de divisão celular é induzido. Outro ponto a se
destacar é que a personagem também afirma que um organismo só consegue gerar novas células um
número limitado de vezes em uma vida. Essa afirmação possibilita abordar temáticas como ciclo celular e
câncer. A análise indicou o potencial promissor da utilização do anime como ferramenta lúdica para
promover o ensino de citologia.
Palavras-chave: biologia celular; educação; recurso didático.
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ALIEN: MORFOLOGIA, COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO

André Neri Tomiate*; Felipe Fonseca & Emygdio de Paula Neto
UNESP

andretomiate.ant@gmail.com

A franquia Alien, produzida e distribuída pela 20th Century Studios, apresenta filmes organizados nas
séries: orginal (a quadrilogia inicial), crossover (com personagens de Predador) e prequela (em que os
filmes se passam anteriormente à quadrilogia original). O ser vivo alienígena presente na série original,
apresenta-se como um endoparasita caracterizado pelos diferentes estágios de desenvolvimento. Os
aspectos morfológicos, comportamentais e da reprodução do alienígena possuem inspirações em seres
vivos do mundo real. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar, sob uma perspectiva
educacional, os aspectos biológicos que inspiraram a elaboração do personagem alienígena na
quadrilogia inicial de Alien. Dessa maneira, os filmes: Alien, o Oitavo Passageiro (1979), Aliens (1986),
Alien 3 (1992) e Alien: A Ressurreição (1997) foram analisados e relacionados a conceitos biológicos para
a formação de uma ferramenta de ensino. O personagem Alien é distinto pelas diferentes morfologias
(ovo, facehugger, chestbuster e xenomorfo) que apresenta durante as fases da vida, de parasito à vida
livre, e características decorrentes do hospedeiro de origem. Possui hierarquia em castas, semelhante a
insetos sociais. A ausência de um macho fértil chama a atenção, levando a crer que a reprodução ocorre
através de partenogênse, semelhante ao que se observa em escorpiões. Os comportamentos predatórios
de busca ativa associada a baixa iluminação, capacidade de camuflagem e preferência por ambientes
como túneis e tubulações, remetem aos animais troglóbios. A construção da morfologia do Alien, embora
se baseie em animais viventes, foi direcionada à intenção de chocar o público, com elementos de
conotação sexual. Desta maneira, os diferentes estágios de desenvolvimento do personagem Alien, bem
como seus distintos aspectos biológicos, podem ser utilizados como instrumento de comparação análoga,
servindo como exemplo comparativo para seres vivos reais. Assim, é possível abordar temas e conteúdos
de zoologia como: morfologia, comportamento e desenvolvimento, de uma forma mais lúdica.
Palavras-chave: ferramenta de ensino; xenomorfo; zoologia.
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AULA DE POÇÕES INSPIRADA NOS FILMES DE HARRY POTTER: UMA PRÁTICA EXPERIMENTAL PARA O 
ENSINO DE MISTURAS NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ana Carolina Vieira de Araújo* & Thaynara Pereira Coelho Americano
USP

anacarolinav@usp.br

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental contempla as disciplinas de Biologia, Física e Química. Com
as alterações curriculares em virtude da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no 6º ano já é inserido
conceitos básicos de química, como: substâncias, misturas, número de fases. Nesse sentido, pensou-se
uma proposta experimental para os estudantes desenvolverem uma familiaridade com as substâncias e
misturas do seu cotidiano, e aproximá-los do ambiente de laboratório de ciências (manuseio de vidrarias,
normas de segurança, preparo de soluções, etc.). Para isso, utilizou-se da ambientação no universo de
Harry Potter a partir de uma “Aula de Poções”. Inicialmente foi feito o sorteio das casas, sendo elas a
“Passos de Pantera” e “Asas de Morcego”, seguido da formação de duplas, na qual cada dupla deveria ter
um membro de cada casa. As duplas receberam uma ficha para catalogar quatro misturas diferentes, e
nela era preciso descrever: quantos ingredientes tinham na mistura; a quantidade de fases da mistura; e
se a mistura era homogênea ou heterogênea. Ao final, eles podiam produzir uma quinta mistura com os
ingredientes que estavam disponíveis e catalogá-la. Todos os ingredientes dessa prática estavam
“traduzidos” para nomes do mundo bruxo como por exemplo escama de dragão (carvão), lágrimas de
sereia (água), etc. As misturas foram feitas nos tubos de ensaio do laboratório e expostas em estantes,
com identificação demonstrando qual amostra era de qual dupla. A dinâmica da quinta mistura consistia
em fazê-la e apresentá-la para a turma por meio de uma história mágica sobre essa mistura, portanto a
dupla que contasse a história mais convincente ganhava um “chocolate bruxo”. Por meio dos registros das
fichas catalogadas, pode-se observar que as duplas compreenderam as classificações das misturas, e o
objetivo de familiarizar os alunos com o laboratório foi cumprido por meio dos aspectos lúdicos
imersivos.
Palavras-chave: Ciências; laboratório; mundo bruxo.
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MOYASHIMON: RARO CASO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA CULTURA POP COM VISÃO POSITIVA DA 
MICROBIOLOGIA

Bruno Rafael de Lima Moraes
UFMA / UEM

bruno.moraes@ufma.br

A microbiologia se comunica com diversas áreas, como biotecnologia, saúde e ensino. As aplicações e
benefícios dos microrganismos na nossa sociedade é ampla. Com a pandemia, microrganismos tem sido
tema de bastante discussão no mundo. Entretanto, a visão divulgada desses seres é de causadores de
doenças, epidemias, desastres econômicos e ambientais, entre outros efeitos negativos, e pouco é discutido
sobre os benefícios dos microrganismos. Na área de ensino, os professores geralmente recorrem a
produções que causam um impacto danoso na concepção dos estudantes em relação aos microrganismos.
Normalmente, os filmes de ficção científica, animês e demais produções audiovisuais abordam o tema da
microbiologia através de eventos catastróficos para a humanidade. É difícil encontrar produções que
abordem os benefícios dos microrganismos para nossa sociedade. Moyashimon: Tales of Agriculture é uma
exceção à regra. Essa produção é um animê com 11 episódios, baseado no mangá escrito por Masayuki
Ishikawa, que conta a história de um estudante calouro que consegue observar microrganismos a olho nu.
Entre os temas abordados, discute-se fermentação, agricultura, biotecnologia ambiental, microscopia e
biossegurança em laboratório. Cada espécie de microrganismo aparece com um visual diferente,
demonstrando diversidade no mundo microbiológico. Geralmente, quando aparece um microrganismo,
surge na tela o nome científico, os personagens falam do ambiente em que eles são encontrados,
características morfológicas, bioquímicas, e aplicações do microrganismo. No final dos episódios, há um
curto diálogo entre microrganismos exemplificando alguma situação que pode ser utilizada para o ensino,
por exemplo, fungos Oryzae explicam que são utilizados na fabricação de miso, molho shoyu e saquê. Esse
animê é uma excelente produção audiovisual para ser utilizada no ensino da microbiologia para alunos da
educação básica, visto que demonstra de forma lúdica elementos dessa área de forma didática, além de
desmistificar o lado negativo que normalmente é vinculado aos microrganismos.
Palavras-chave: ensino; ficção científica; microrganismos.
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O CAMINHO DA CIÊNCIA: A REPRESENTAÇÃO DO CIENTISTA, DA CIÊNCIA E DO FAZER CIENTÍFICO NO 
ANIME DR. STONE

João Vitor Lanzarini
COC/Fiocruz

jv.lanzarini@gmail.com

Animes são um produto da indústria cultural japonesa que costumam tratar de temáticas relacionadas à
ficção científica. Esse gênero é muitas vezes fantasioso, como o formato permite, pois trata-se de um
entretenimento, mas, ainda assim, contribuem para a construção do imaginário social do que é o
cientista, a ciência e o fazer científico através de representações. Dr. Stone, série de animação japonesa
desenvolvida pela TMS Entertaintment, baseada em mangá homônimo escrito por Riichiro Inagaki e
ilustrado por Boichi, é um desses animes, tendo a ciência como elemento central e uma rica e
multifacetada representação do universo científico. Este trabalho investiga a representação da ciência, do
cientista e do fazer científico no anime Dr. Stone. De caráter qualitativo e exploratório, a pesquisa utiliza o
método de análise de conteúdo de Laurence Bardin, tendo como referencial teórico conceitos de cultura
e representação de Stuart Hall. Na análise, busca-se identificar e descrever elementos de texto e imagem
da série que remetam à figura do cientista, à ciência e ao fazer científico, identificando convergências e
divergências das representações identificadas no anime e representações identificadas em outros
trabalhos acadêmicos que se debruçaram sobre temas afins. Também procura-se entender como tais
representações se aproximam ou se afastam de uma imagem positivista de ciência como atividade
objetiva em progresso contínuo. Buscamos relacionar as representações identificadas com suas
possibilidades de contribuição para uma percepção mais realista ou detalhista da ciência e do cientista e,
por último, refletir sobre o potencial do anime como estratégia de valorização crítica da ciência e
ampliação da cultura científica.
Palavras-chave: cultura e representação; divulgação científica; imaginário social.
Agência de fomento: CAPES.
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A DIVERSIDADE BIOLÓGICA EM BEN 10 E AS MUITAS POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS

Flávio Henrique Baptista
UFRJ

flaviohbiol@gmail.com

A franquia Ben 10, criada originalmente em 2005 pelo grupo Man of Action, nos apresenta um universo
de aventuras e ficção científica. As aventuras vividas pelo portador do Omnitrix, o menino Benson
Tennyson, junto com a sua prima Gwen e seu avô Max, tem como principais temas: aliens,
transformações no DNA, mutações, engenharia genética e viagens espaciais. A diversidade de organismos
em que o herói pode se transformar, graças a tecnologia de edição genética desenvolvida por um cientista
galvaniano (Azmuth), possibilita a abordagem de temas importantes como: evolução, seleção natural,
diversidade biológica, origem química da vida, bioquímica, alimentos transgênicos, escala espacial, vida
em outros planetas, entre outras. A tecnologia utilizada como tema norteador das histórias, permite a
introdução em sala de aula, para uma audiência ainda muito jovem, a discussão sobre o papel da ciência
e da tecnologia na sociedade, histórica e contemporaneamente. Nos permite trabalhar com os conceitos
de Ética e Deontologia e a importância destes para produção de uma Ciência & Tecnologia que esteja a
serviço da sociedade. A utilização da animação como introdução ao temas de ensino de ciências em sala
de aula, tem potencial positivo, uma vez que possibilita uma série de contextualizações, importadas da
ficção, mas que dialogam com os conteúdos a serem ensinados em sala de aula, e que podem ser
transportadas para a nossa realidade. A depender da faixa etária trabalhada, o uso das animações se
torna recurso didático interessante, por possibilitar a extração de Temas Geradores para o Ensino de
Ciências.
Palavras-chave: biologia cultural; ciência & tecnologia; temas geradores.
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CLUBE DE CIÊNCIAS E ARTES MARIE CURIE: CULTURA POP COMO ESTOPIM PARA O ENSINO DO FAZER 
CIENTÍFICO

Fábio Ortiz Goulart1*; Eliza Rodrigues Acosta1; José Endrew Vieira Maio2 & Fernanda Illamas Gallon3
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O Clube de Ciências e Artes Marie Curie é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande
- FURG, realizado desde 2019. No projeto, os estudantes do ensino médio aprendem e realizam uma
pesquisa científica, tendo como referencial o seu entorno e seus interesses. O objetivo deste trabalho é
destacar parte do que foi desenvolvido sobre cultura pop por alunas participantes das edições anteriores,
de 2019 a 2021. No ano de 2019, o trabalho “A representação da mulher na cultura geek”, buscou
compreender se a representação da mulher nas mídias, que compõem tal cultura, fazem uso da
sexualização de mulheres e personagens femininas. A partir dos dados coletados, foi possível averiguar a
percepção de outros alunos do ensino médio sobre a representação de personagens femininas e figuras
públicas no meio geek. O segundo trabalho, realizado em 2020, teve como objetivo compreender as
emoções que o jogo de videogame The Last of Us acionava nas pessoas, assim a estudante proponente
realizou um questionário como forma de coletar os dados para a pesquisa. Desta forma, seus resultados
indicaram que os respondentes se sentiram impactados pela narrativa e seus desdobramentos, bem
como sentimentos de pertencimento estavam em jogo na narrativa do game. O terceiro trabalho (2021)
buscou compreender a sexualização de personagens femininas e o assédio sofrido por mulheres
cosplayers por meio de relatos na internet, compreendendo quais as estratégias utilizadas no assédio e na
sexualização das personagens. O quarto trabalho (2021), tomou como partida o romance fantástico “A
corte de espinhos e rosas” como motivador para observar se as pessoas acreditam em seres mitológicos.
Como método, a aluna realizou uma netnografia em um grupo da rede social, Facebook.
Palavras-chave: cultura geek; jogos eletrônicos; literatura fantástica; metodologia científica.
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DA CULTURA POP PARA A SALA DE AULA: PRODUÇÃO DE FILMES EM CURTA-METRAGEM NO ENSINO 
MÉDIO

Jardel Lucas Garcia
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Com a popularização da internet e, mais recentemente, das tecnologias de streaming, fica evidente o
caráter indissociável entre entretenimento e cultura pop com a educação, já que tais elementos mobilizam
percepções e competências visuais, sonoras, cognitivas, espaciais e criativas tanto no consumo quanto na
produção de conteúdos digitais. Sobretudo na educação básica, na qual os alunos são mais jovens e
altamente inseridos nesse universo pop, muitas são as possibilidades de aprendizagem por meio desses
mecanismos. Assim, este trabalho tem o objetivo de demonstrar um projeto em curso, denominado
Cinema Digital, desenvolvido com alunos do ensino médio de uma escola pública de Minas Gerais/Brasil,
no qual esses estudantes precisam produzir filmes em curta-metragem como adaptações de obras
literárias e relacionando-os a conteúdos científicos presentes nas disciplinas em curso. Os alunos foram
divididos em grupos e foram distribuídos papéis como roteiristas, cinegrafistas, produtores, diretores,
atores e atrizes – de acordo com as habilidades e interesses de cada um. Como é um trabalho para todo o
ano letivo, em cada bimestre foram estipuladas entregas parciais de modo que até o fim de outubro de
2022 os filmes estejam prontos e publicados – já que haverá um evento de premiação até o mês de
dezembro. Várias percepções já são evidentes nas produções em curso: nas narrativas construídas,
demonstraram vários conhecimentos científicos acerca de diversos assuntos como realidade virtual, ciência
de dados e capitalismo de vigilância, saúde mental, depressão, diversidade, sexualidade, doenças
terminais, entre outros. As referências que levaram a essas temáticas demonstram o quanto os interesses
pessoais desses alunos estão presentes e indissociáveis da sua aprendizagem. Neste ponto, as filmagens e
edições (feitas com materiais disponíveis na sua realidade, como seus próprios telefones e objetos
pessoais) demonstram também outras competências estéticas, espaciais e técnicas, o que resultará em
produções altamente significativas e de múltiplas aprendizagens.
Palavras-chave: aprendizagem; cinema; ficção.
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“CONHECIMENTOS QUÍMICOS QUE VOCÊ PRECISA PARA SOBREVIVER AO APOCALIPSE ZUMBI”: A BOOK 
ABOUT SCIENCE AND ZOMBIES

Gabriela Ferreira*; Amanda Ribeiro da Rocha & Roberto Dalmo Oliveira
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Zombies have been part of Pop Culture for decades, having emerged in the early twentieth century. Due to
George Romero’s work, they have been present in movies and television since the 1960s. These monsters
are undoubtedly chart-topping in contemporary times, and bring possibilities for a ludic and contextualized
Science Education. In this perspective, we compose the dossier “Conhecimentos químicos que você precisa
para sobreviver ao apocalipse zumbi”, which aims to relate survival in a fictional apocalyptic scenario with
scientific knowledge, acquired at school and/or in other environments. “Residência Pedagógica” and
“PIBID” students of the Federal University of Paraná produced the book in 2021 and published it as an
open-access e-book, available at: https://bit.ly/3dUjqWI. It comprises 50 chapters, which have the
following parts: the box “Era uma vez/Once upon a time” which presents a situation where it would be
necessary to use the knowledge that is contained in the chapter, and the passages were inspired by media
productions on zombies; the box “Sobreviva!/Survive!” where there are quotes of encouragement and
memories of a world that, in the book's context, no longer exists, like pieces of songs, phrases from movies,
series, and games, and quotes from different authors, among others; and finally, in the rest of the chapter
is the scientific explanation contextualized with the proposed scenario, presented in the tips and
suggestions format. Thus, the book addresses subjects ranging from, for example, thermochemistry,
mixtures separation, biochemistry, pH, etc., also involving other areas of knowledge, such as Biology, and
Environmental Education. Finally, we highlight the potentiality that materials which relate elements of Pop
Culture and sciences have to educate people, and communicate scientific knowledge since they bring the
sciences closer to the society, making it attractive to the public inside and outside the school.
Keywords: apocalypse; chemical education; survival.
Funding: CAPES (Finance Code 001).
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OS BICHOS DE MONONOKE VÃO À ESCOLA

Elidiomar Ribeiro Da-Silva
UNIRIO
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Produzida pelo Studio Ghibli, A Princesa Mononoke é uma animação japonesa em longa-metragem
lançada em 1997, que se passa no Japão por volta do século XVI e cuja narrativa acompanha a saga do
príncipe Ashitaka, envolvido na luta entre seres encantados de uma floresta e humanos que lhe
consomem os recursos. Ashitaka conhece San, uma jovem que vive em meio à tribo dos deuses-lobos e
que odeia humanos e sua sana destruidora. O filme apresenta outras duas grandes representações
simbólicas animais, os deuses-javalis e Shishigami, o espírito da floresta, que tem como principal
inspiração o cervo. No que se refere à Zoologia, esses três animais podem ser base para abordagens em
sala de aula, que incluem desde preservação da biodiversidade, taxonomia, conceito de espécie, migração
e introdução faunística, arqueologia e até o folclore brasileiro. O lobo (Canis lupus – Carnivora: Canidae),
espécie com amplos limites de distribuição no hemisfério norte, mas em declínio populacional, dá origem
a um dos mitos mais arraigados da humanidade, o do transmorfo lobisomem. No Brasil, o lobisomem é
uma das lendas folclóricas mais fortes, embora não tenhamos lobos aqui, apenas seus coespecíficos, os
cães, que chegaram à América do Sul bem antes das invasões espanhola e portuguesa – provavelmente
vieram acompanhando os chamados povos originários. Sobre cães, dá para se abordar a ligação entre o
abandono de animais domésticos e o incremento dos relatos folclóricos, a hibridização com coiotes (Canis
latrans), que estão em processo de migração para o sul, e as zoonoses. Outro assunto com possibilidades
de abordagem é a situação dos canídeos brasileiros, ameaçados de extinção. Relatos temáticos
sequenciais parecidos são passíveis de uso em relação ao javali (Sus scrofa – Artiodactyla: Suidae) e aos
cervos (Cervidae), podendo-se igualmente abordar as introduções faunísticas, a situação dos equivalentes
nativos em termos de conservação e as lendas folclóricas brasileiras.
Palavras-chave: animais; animê; zoologia cultural.
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ORGANS AT WORK: APRENDIZAGEM E DIVERSÃO NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL DE CIÊNCIAS
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A pandemia de COVID-19 instaurou o período de ensino remoto emergencial (ERE) nas escolas,
desafiando professores a criarem estratégias de ensino capazes de facilitar a aprendizagem dos
estudantes em formato majoritariamente virtual. Ao mesmo tempo, os discentes precisavam se adaptar
ao ERE, estudando sozinhos em computadores, celulares e tablets, enquanto lidavam com os problemas
associados à pandemia. Identificando que os animês são entretenimento para muitos jovens e que um
deles, Cells at Work (Hataraku Saibō), poderia ter um papel promotor da aprendizagem na disciplina de
Ciências, desenvolvemos um projeto envolvendo este animê no ERE do Colégio Pedro II (RJ), o qual
relatamos neste trabalho. O projeto foi realizado virtualmente, entre 2021 e 2022, por estudantes do 8º
ano do E.F. Este teve início durante os estudos sobre sistema cardiovascular, em uma aula síncrona na
qual os discentes assistiram o episódio 8 do animê e discutiram com os professores acerca dos
componentes deste sistema (órgãos e células) representados e personificados no episódio. Em seguida,
os estudantes, divididos em grupos, foram instigados a produzirem um vídeo sobre um sistema do corpo,
no qual os órgãos manifestassem ações, sentimentos e pensamentos próprios de seres humanos, tal
como as células representadas no animê. O objetivo era favorecer a aprendizagem sobre sistemas do
corpo, desenvolver a criatividade e promover uma atividade que trouxesse leveza e diversão para o difícil
período de ERE. Foram duas produções avaliadas pelos professores: o roteiro do vídeo e o vídeo em si.
Como resultado, as turmas produziram vídeos que, em sua maioria, representavam os órgãos
personificados e transmitiam os saberes dos estudantes acerca das funções desempenhadas por estes.
Conclui-se que o animê Cells at Work tem grande potencial facilitador da aprendizagem no ensino de
Ciências, ao contribuir para que esta ocorra de forma divertida e prazerosa para os estudantes.
Palavras-chave: animê; fisiologia; vídeos.
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