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Introdução 
O cinema e a TV são dotados de linguagem própria 

e compreendê-los vai além da simples apreciação de 
imagens e sons, assim como ler é mais do que 
decodificar palavras. É preciso propor a leitura 
reflexiva desses meios, em um determinado contexto 
cultural, com sua linguagem peculiar, bem como 
possibilitar o espaço de criação usando essa 
linguagem, extrapolando o papel passivo de 
recepção da imagem e do som. Soma-se, a isso, a 
possibilidade de criar o diálogo entre as diferentes 
mídias, comparando-se características e informações 
obtidas em cada uma delas. 
A imagem mostra-se mais eficaz do que a palavra 

na hora de provocar emoções. Sendo assim, o vídeo 
desempenha um papel importante com sua 
capacidade de provocar emoções e sensações.1  
Esta comunicação tem como objetivo relatar o uso 

do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal e os 
elementos existentes no mesmo que podem 
influenciar na introdução do conteúdo História da 
Ciência/ História da Alquimia , como instrumento de 
sensibilização em aulas introdutórias de Química no 
Ensino Fundamental. Neste enfoque, a linguagem do 
vídeo possibilita ao professor deixar de ser um 
informador, passando a ser um mediador que 
fomenta a autonomia do aluno. 

Metodologia 
O público alvo deste trabalho consistiu em duas 

turmas distintas do 9o ano do Ensino Fundamental, 
de uma escola privada na cidade de Itabuna no 
estado da Bahia, totalizando 56 alunos, de faixa 
etária entre 13 e 15 anos. O filme em questão foi 
escolhido pelo professor devido a sua análise ter 
mostrado vários pontos que poderiam ser alvo de 
problematização com os alunos , além de seu 
entrecho ser envolvente e referir-se a uma temática 
que é do interesse de indivíduos dessa faixa etária. O 
filme foi exibido para o conjunto de cada turma que, 
a seguir, o debateu, subdividida em grupos de quatro 
alunos, focalizando questões disponibilizadas em um 
roteiro proposto pelo professor para nortear as 
discussões. Posteriormente, a discussão foi estendida 
ao conjunto da turma, para socializar as conclusões 
dos diferentes grupos. Durante as discussões, foram 

realizados registros pelo professor, para posterior 
análise. 

Resultados e Discussão 
Foram observados alguns fatores interessantes a 

respeito da aplicação do filme na sala de aula. 
Durante a exibição, os alunos estavam motivados e 
prestando atenção ao filme, fato que pode ser 
explicado pelos efeitos visuais, sonoros e de enredo 
apresentados por ele. Os alunos pediram para assistir 
outra vez fora do horário escolar, alegando que 
queriam observar mais detalhes.  
Um trecho do filme foi destacado para discutir o 

tema: “O Antigo estudo da alquimia preocupava-se com 
a produção da pedra filosofal, uma substância lendária 
com poderes fantásticos. A pedra pode transformar 
qualquer metal em ouro puro. Produz também o Elixir da 
longa vida, que torna quem a bebe imortal”. 
Após o uso do filme, a pesquisa sobre a temática e 

sobre o que existe de “verdade” no enredo foi 
entusiasticamente desenvolvida pelos alunos, tendo-
se observado, inclusive, que muitos dos alunos 
foram além do solicitado pelo professor. Este 
resultado foi muito gratificante por indicar terem 
sido alcançados os objetivos didáticos traçados para 
o uso do vídeo-motivador, isto é, despertar a atenção 
e problematizar conceitos a serem trabalhados 
posteriormente. A aprendizagem, nesse caso, será 
facilitada após a exibição, devido ao interesse 
despertado nos alunos1. 

Conclusões 
A utilização do filme em foco constitui-se em uma 

metodologia diferenciada, no âmbito escolar, 
exemplificando a inserção de atividades lúdicas 
como meio sensibilizador dos alunos. 2 
Foi possível desmistificar alguns conceitos e visões 

sobre a Ciência/Química que aparecem no filme, 
promovendo assim uma leitura crítica do meio  
empregado. 
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