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Resumo 

 

Pretendemos explorar um suporte teórico-metodológico para a utilização de filmes como 

organizadores prévios na aprendizagem significativa de teoria e metodologia em 

Comunicação. Para isso, desenvolvemos uma reflexão sobre a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel (MOREIRA, 2012) e elaboramos apontamentos sobre a 

formação em teoria e método em Comunicação. Concluímos com o esboço de um método 

para a elaboração de uma atividade de formação, tomando como base o paradigma 

estruturalista, aplicando o processo sobre o filme A Chegada (2016), tomado como 

organizador prévio.  
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Introdução 

 

Neste trabalho, pretendemos explorar um suporte teórico-metodológico para a 

utilização de filmes como organizadores prévios na aprendizagem significativa de teoria 

e metodologia em Comunicação. Para isso, demonstramos uma proposta de percurso para 

o uso de filmes de ficção como pontes entre as temáticas do conteúdo de uma aula e os 

possíveis conhecimentos preliminares dos estudantes. Além disso, entendemos esse 

trabalho como uma organização de referencial teórico-metodológico. 
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Iniciamos realizando apontamentos sobre a Teoria da Aprendizagem 

Significativa, uma série de observações realizadas ao longo dos estudos de David Ausubel 

sobre o funcionamento da aprendizagem. Organizamos esse referencial teórico para, em 

um segundo momento, explorarmos como ele poderia ser utilizado em uma prática de 

ensino, no caso, a utilização de um filme de ficção. Nossos exemplos incluem o 

paradigma estruturalista e o filme A Chegada (2016), a Teoria da Informação e o filme O 

Jogo da Imitação (2014), e a perspectiva teórico-metodológica da análise de conteúdo e 

o filme Uma Mente Brilhante (2001). 

 

2 Objetivos e Justificativa 

 

Temos, como objetivo primário, apresentar como a perspectiva teórico-

metodológica da aprendizagem significativa pode ser utilizada na elaboração de aulas 

teóricas e atividades de ensino em geral. Para alcançá-lo, temos como objetivo secundário 

desenvolver e expor uma proposta de percurso para o uso de filmes de ficção como pontes 

entre as temáticas do conteúdo de uma aula (ou organizadores prévios) e os possíveis 

conhecimentos preliminares dos estudantes (ou subsunçores). A fim de ilustrar nossa 

proposta, também temos como objetivo desenvolver sua aplicação, tomando como 

exemplo um conteúdo teórico do campo da comunicação. 

Nossa justificativa orienta-se por argumentos centrados na formação em 

Comunicação. Percebendo que as aulas de conteúdos teóricos são, normalmente e por 

característica do próprio conteúdo, mecanizadas, e que, com frequência, podem chegar a 

ser monótonas ou mesmo entediantes, notamos a necessidade de ampliar o repertório 

possível de métodos disponíveis para a sua elaboração. Assim, buscamos contribuir para 

a formulação de atividades de ensino mais complexas e efetivas. 

Além disso, consideramos importante gerar reflexões sobre as teorias pertinentes 

à aprendizagem significativa, afinal, como ressalta Moreira (2012, p.25), aconteceu uma 

trivialização do conceito, pois “não houve, no entanto, uma apropriação da teoria ou da 

filosofia subjacente a ela”. Moreira ainda comenta que os estudantes, 

 

Quando chegam à universidade não têm subsunçores para dar conta das 

disciplinas básicas, o que foi aprendido mecanicamente e serviu para o exame de 

ingresso já foi esquecido ou “deletado”. Por outro lado, na universidade o 

esquema é o mesmo – copiar, memorizar, reproduzir e esquecer (MOREIRA, 

2012, p. 25). 
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Portanto, consideramos essencial promover a apropriação de discussões teóricas 

como esta e outras de estudos de pedagogia, para que se estimule as habilidades didáticas 

e a qualidade das atividades de ensino nas universidades. Como comenta Martino, em 

texto que abordaremos em mais detalhes a seguir: 

 

O desafio, para docentes, pesquisadores e, porque não, alunos, está na articulação 

desses conteúdos com a experiência cotidiana, transformada em uma prática 

significativa nos estudos de comunicação (MARTINO, 2011, p. 12). 

 

Por último, este trabalho busca ser aplicado em atividades de ensino relacionadas 

e ainda em outros trabalhos, portanto, serve como organização de referencial teórico-

metodológico para possíveis desdobramentos. 

 

3 Aprendizagem Significativa 

 

Neste subtópico buscaremos apresentar os nossos entendimentos a respeito da 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (MOREIRA, 2012)6, buscando 

relacionar os conceitos de subsunçor, organizador prévio, diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora. Partimos da seguinte noção de aprendizagem significativa: 

 

[...] é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira 

substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer 

dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não 

é com qualquer idéia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente 

relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 

2012, p. 2). 

 

Entendemos que a aprendizagem significativa se posta em contraste com uma 

aprendizagem mecânica é não só desejável como necessária considerando que esta, a 

significativa, respeita sujeitos já que leva em consideração os conhecimentos e 

experiências por estas/estes  desenvolvidos até aquele momento. Uma aprendizagem 

significativa também contribui para uma apropriação de fato dos conceitos pelas/pelos 

estudantes, o que posteriormente pode vir a gerar uma produção científica de maior 

qualidade. 

                                                 

 
6 Uma vez que os textos originais de Ausubel são pouco disponíveis, nossa principal referência 

bibliográfica sobre esta teoria é o trabalho do professor Marco Antonio Moreira, um dos maiores 

representantes do pensamento de Ausubel no Brasil. 
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O respeito está relacionado a entender que a aprendizagem significativa encontra 

espaço justamente em se relacionar com uma ideia já existente na estrutura cognitiva 

da/do  estudante. Essa ideia pré-existente chamamos de subsunçor. Um subsunçor afirma 

Moreira (2005, p. 2): “é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na 

estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo 

conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto.” 

Assim entendemos que o conceito de subsunçor é essencial para o trabalho que 

pretendemos desenvolver, visto que um subsunçor é condição para o desenvolvimento de 

novos subsunçores, mas que a formação destes começa na infância e está muito ligada a 

formação individual que cada sujeito tem, entendemos que assim ao chegar na 

universidade não há uma constância nos subsunçores formados pelas/pelos estudante. 

Essa diversidade por si não é um problema, ao contrário acreditamos que ela pode 

enriquecer o processo de aprendizagem com a mediação adequada, mas a ausência de 

alguns subsunçores pode ser um limitador para o desenvolvimento de novas estruturas. 

Chegamos então em uma questão muito importante que é: o que fazer quando a/o 

estudante não tem um subsunçor que poderia servir de base para os novos conhecimentos 

propostos? Uma alternativa possível está no que chamamos de organizadores prévios:  

 

Organizador prévio é um recurso instrucional apresentado em um nível mais alto 

de abstração, generalidade e inclusividade em relação ao material de 

aprendizagem. Não é uma visão geral, um sumário ou um resumo que geralmente 

estão no mesmo nível de abstração do material a ser aprendido (MOREIRA, 2012, 

p.11). 

 

Organizadores prévios podem a grosso modo ser entendidos como subsunçores 

temporários. Mas é importante que esteja explícita a sua distinção, enquanto o subsunçor 

é algo que pertence a estrutura cognitiva da/do estudante, o organizador prévio é algo 

externo que será apresentado a essa estrutura, porém é importante destacar que esse 

organizador não necessariamente vai se comportar da mesma forma que um subsunçor se 

comportaria, na verdade, de acordo com Moreira (2012, p. 11), na prática muitas vezes o 

organizador prévio não funciona, ou não funciona tão bem quanto gostaríamos. 

De acordo com o autor podemos ainda separar os organizadores prévios em dois 

tipos: os organizadores prévios expositivos e organizadores prévios comparativos. Os 

organizadores prévios expositivos servem para quando o assunto é menos familiar a/ao 

estudante, esse organizador busca fazer amarrações entre o que poderia ser significativo, 
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ou seja, dialogar com algum subsunçor já assentado na estrutura cognitiva, e o conteúdo 

que será apresentado. Os organizadores prévios comparativos, servem para quando a/o 

estudante tem alguma familiaridade com o que será apresentado, assim ele pode usar este 

organizador para comparar  com o que será presentado, este processo, de acordo com 

Moreira (2012, p. 11), é bem mais produtivo já que neste segundo caso o aluno pode fazer 

diferenciações progressivas e reconciliações integradoras (explicaremos estes termos a 

seguir) com mais facilidade e frequência,  processos que contribuem para a assimilação 

de um subsunçor. 

Entendemos que os organizadores prévios comparativos são comumente mais 

eficazes, mas entendemos também que nem sempre é possível que isso aconteça. Este 

artigo se propõe a tratar justamente do caso em que existe uma ausência de subsunçores 

ou mesmo de uma familiaridade por parte das/dos estudantes que poderiam possibilitar o 

uso de organizadores prévios comparativos, esta ausência nos parece comum ser o caso 

dos alunos de graduação ao se depararem com teorias da comunicação, por isso 

trabalhamos com organizadores prévios expositivos. 

Outros processos destacados por Moreira (2012) da teoria de Ausubel que nos 

parece importante destacar para este trabalho são: a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integradora. Esses conceitos não estão em oposição, pelo contrário, eles 

fazem parte de uma espécie de movimento que acontece a todo tempo nas nossas 

estruturas cognitivas. Para Moreira (2012, p. 6), 

 

A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos significados a 

um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo) resultante da 

sucessiva utilização desse subsunçor para dar significado a novos conhecimentos. 

 

De forma geral, poderíamos dizer, por exemplo, que ao atribuir mais informações 

a pessoa é capaz de diferenciar mais itens, por exemplo uma criança que a princípio 

entende maçãs, uvas, limões como um grande grupo de coisas que se pode comer, com o 

passar do tempo ela pode atribuir o azedo do limão que não está presente nas uvas ou 

maçãs. Experimentando as frutas mais algumas vezes ela é capaz de perceber uvas como 

uma fruta pequena, que normalmente se come várias, enquanto maçãs são maiores e 

geralmente se come uma só. Assim os 3 alimentos que antes faziam parte de uma coisa e 

eram indiferenciáveis agora estão diferenciados. 
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A reconciliação integradora, ou integrativa, é um processo da dinâmica da 

estrutura cognitiva, simultâneo ao da diferenciação progressiva, que consiste em 

eliminar diferenças aparentes, resolver inconsistências, integrar significados, 

fazer superordenações (MOREIRA, 2012, p.6). 

 

Apesar de inicialmente este aparentar ser um processo contrário a diferenciação 

progressiva, eles são na verdade processos complementares, a reconciliação integradora 

consiste em encontrar semelhanças e possíveis ligações entre coisas que antes pareciam 

desligadas, como por exemplo uma laranja ou limão antes diferenciados pela cor, com a 

reconciliação integradora a criança poderia criar um grupo para cítricos, ou ainda um 

grupo para frutas desconsiderando as diferenças entre uvas, limões, maçãs e laranjas mas 

considerando as diferenças destes com outros alimentos.  

Este processo de reconciliação integradora e diferenciação progressiva acontecem 

também com subsunçores de maior complexidade, escolhemos o exemplo das frutas por 

se tratar de um exemplo simples onde podemos focar na dinâmica mas as teorias da 

comunicação também são (ou podem vir a ser) subsunçores na estrutura cognitiva que 

está em constante movimento e ressignificação. 

Considerando todos estes conceitos entendemos que filmes podem servir como 

organizadores prévios, é claro desde que feitas algumas ressalvas. É importante a 

compreensão de que em aprendizagem significativa não existe aprendizagem correta, 

portanto se a/o docente intenciona usar filmes como organizadores prévios buscando que 

as/os estudantes tenham uma aprendizagem correta do conteúdo então ele não estará 

usando organizadores prévios e sim um filme como um exemplo, mas que isso não está 

ligado as teorias aqui expostas, já que o filme provavelmente será decorado de forma 

mecânica pelos estudantes.   

 

4 Percurso Metodológico 

 

Explicaremos uma proposta que entendemos ser possível de desenvolvimento 

como atividade de ensino que utilize filmes para a composição de organizadores prévios. 

O primeiro passo é identificar o tópico a ser experimentado. Podemos partir de algum 

conteúdo que normalmente é de difícil compreensão pelas/pelos estudantes, ou de algum 

conteúdo cuja aula carece de contextualização. Assim, a elaboração de um organizador 

prévio expositivo pode enriquecer a experiência de aprendizagem. 
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Selecionada a temática da atividade, é necessário estudá-la novamente, dessa vez 

buscando quais aspectos não apenas são características fundamentais daquele assunto, 

como identificando e assinalando como essas características fundamentais devem 

funcionar como pontos capazes de gerar processos de diferenciação progressiva e/ou 

reconciliação integradora. Ou seja, busca-se o que aquele tema teórico tem de diferente 

dos outros, o que tem em comum com outros, o que tem de essencial, ou próprio. Esses 

pontos devem ser norteadores para a aprendizagem significativa. 

Elencados esses pontos fundamentais, buscamos o material que nos servirá como 

organizador prévio expositivo. Esta etapa depende do repertório de quem elabora a aula. 

Neste artigo, tratamos especificamente de filmes, mas isso não esgota as possibilidades. 

Selecionado o filme, é necessário assisti-lo novamente, e dessa vez estudá-lo com um 

ponto de vista didático-pedagógico. Se observarmos formas de abordar os pontos que 

identificamos como fundamentais, tomamos notas sobre elas e prosseguimos. 

A elaboração da atividade de ensino em si pode se dar de diferentes formas. Uma 

delas é assistir um filme antes de uma aula expositiva ou da leitura de um texto, a 

expectativa aqui é que os subsunçores organizados pelo filme auxiliem a aprendizagem. 

Para uma atividade mais elaborada, a/o docente pode escolher reassistir algumas cenas e 

discutir com as/os estudantes, por exemplo. 

É importante ressaltar que a intenção principal de usarmos os organizadores 

prévios é dar condições para que se possa alcançar uma aprendizagem significativa, ou 

seja uma aprendizagem que respeita e dialoga com a estrutura cognitiva da/do estudante. 

Porém não existe uma fórmula infalível para uma aprendizagem significativa, não existe 

uma zona perfeitamente delimitada para esta, onde ou se está na aprendizagem 

significativa ou se está na aprendizagem mecânica. Moreira (2012) afirma que existe uma 

zona cinza entre aprendizagem significativa e mecânica, e é nessa zona cinza que 

acontece a maior parte do percurso da/do estudante. 

Ao utilizar filmes como organizadores, buscamos “emprestar” subsunçores que 

mais tarde serão trocados por aquilo que de fato toca a/o estudante. Porém não devemos 

entender isso como um outro mecanismo para que a/o estudante absorva o conteúdo, a 

exibição do filme é apenas o começo. Se comparado a um jogo de cartas, por exemplo, 

exibir um filme é como entregar as cartas para as/os jogadoras/jogadores na mesa, mas 

entregar as cartas não garante que a/o jogadora/jogador conseguirá usá-las. E assim como 

no jogo de cartas é comum que a/o jogadora/jogador ou no nosso caso a/o estudante só 
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entenda de fato a mecânica do jogo com o passar das rodadas, jogando e vendo as/os 

outras/outros jogadoras/jogadores desempenhando suas jogadas, discutindo e 

reafirmando regras para melhor escolher suas ações. Esse processo em sala de aula 

equivale a um conjunto de estratégias que podem ser adotadas, como a exposição do 

professor ou a discussão com os colegas. Todos esses processos, nos quais acontece o que 

Moreira (2012) chama de disputa por significados, contribuem para a aprendizagem 

significativa.  

A construção de um mapa conceitual ou esquema após a exibição do filme e uma 

aula expositiva sobre o assunto pode ser um instrumento para que se possa fazer 

diferenciação progressiva e reconciliação integradora. É nesse momento que o papel do 

professor como mediador é fundamental, é aqui que a/o docente pode, por exemplo, 

perceber compreensões alternativas formadas pela/pelo estudante e disputar seu 

significado. É fundamental ressaltar que identificar compreensões alternativas e disputar 

significado não é o mesmo que identificar erros e corrigi-los, mas sim buscar entender o 

que levou a/o estudante a formular aquela compreensão de forma aberta e receptiva para 

as suas significações. Quanto aos mapas conceituais é importante notar que, ainda que 

seja a/o mesma/mesmo docente, apresentando o mesmo filme relacionado ao mesmo 

conteúdo a cada ano, é comum que saiam mapas diferentes, afinal as/os estudantes que 

vão construí-los não são os mesmos, e mesmo a/o docente já não é a/o mesma/mesmo do 

ano anterior, a/o docente também passa pelo processo de aprendizagem fazendo 

diferenciações progressivas reconciliação integradora. Sendo assim, a cada vez que 

ela/ele apresenta determinado tópico ele reafirma e assimila os subsunçores ligados 

aquele assunto, não por repetir de forma mecânica, mas por ter a oportunidade de 

encontrar compreensões diferentes da suas, de repensá-los. 

 

4.1 Um exemplo: 

 

Inicialmente, para elaborarmos um exemplo, buscamos bibliografia sobre o que 

podem ser considerados conteúdos teóricos da área da comunicação. Existe material 

significativo e pertinente sobre a problematização da construção de um conteúdo 

programático e disciplinar das teorias da comunicação nos cursos de graduação, podemos 

citar França (2002, p.14), para quem “a Teoria da Comunicação é disciplina obrigatória 

na maioria dos cursos de Comunicação; seu conteúdo, no entanto, não é claramente 
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definido, e ela não dispõe de referências bibliográficas firmes”; ou Martino (2013, p.3), 

para quem “no caso de Teoria(s) da Comunicação, trata-se de apresentar um cânone 

básico da área – para o qual não parece haver definição epistemológica”. Além disso, 

ambos os autores realizam questionamentos acerca da formação de um campo 

epistemológico da comunicação. Não pretendemos, aqui, ignorar toda a discussão 

relacionada às composições do campo da comunicação, de suas teorias, ou de seus 

paradigmas. Respeitadas as questões epistemológicas, buscamos desenvolver um 

exemplo, e não um modelo. 

Tomamos, então, como ponto de partida, dois textos que buscam realizar 

levantamentos bibliográficos da área, um sobre os livros cujos títulos os apresentam como 

didáticos sobre as teorias da comunicação (MARTINO, 2008) e outro sobre os programas 

de ensino da disciplina de Teorias da Comunicação em diversos cursos de graduação 

(MARTINO, 2011). Seus resultados se mostram mais ou menos similares, e não muito 

diferentes dos tópicos apontados por França (2002). A fim de formular nosso exemplo, 

escolhemos prosseguir com o tópico “Estruturalismo/Semiótica/Pensamento francês”, 

tópico presente em quatro livros da área (MARTINO, 2008, p. 113) e em 12 dos 31 

programas de ensino estudados por Martino (2011, p. 6). 

Escolhido nosso tópico, para propormos nossa abordagem didática, primeiro 

realizamos um estudo sobre os pontos mais fundamentais do paradigma relacionado. O 

objetivo, aqui, é identificar pontos capazes de gerar processos de diferenciação 

progressiva e/ou reconciliação integradora. Para isso, consultamos dois livros didáticos 

da área, um de Adriano Duarte Rodrigues (2011) e outro de Luís Mauro Sá Martino 

(2014). Não temos pretensão de simplificar ou esgotar a temática, mas sim de sumarizá-

la, e darmos sequência ao exemplo. 

Para o paradigma estruturalista, “a explicação dos fenômenos observados são 

determinados por estruturas subjacentes que os regulam” (RODRIGUES, 2011, p. 206). 

De maneira geral, segundo estes dois autores, o pensamento estruturalista surge nas 

pesquisas sobre linguística, especialmente a partir de Saussure, para quem a língua (mais 

especificamente, a langue) é um "sistema de signos" (apud RODRIGUES, 2011, p. 207), 

signos cuja característica relevante é serem sistêmicos, ou formais, ou seja, “depende do 

sistema de relações que cada um dos signos estabelece com os outros signos da língua” 

(p. 208). Para os estruturalistas, estas relações entre estes signos dentro de seu sistema, e 

suas permutações e combinações, encadeadas, formam o sistema da língua. Esse 
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paradigma do pensamento estruturalista influenciou outras perspectivas em outros 

campos do conhecimento além da linguística.  

 

A língua é, no entanto, formada por diferentes unidades de diferentes dimensões, 

[...] Cada um dos diferentes níveis resulta, por conseguinte, da articulação ou do 

encadeamento de unidades do nível inferior. (RODRIGUES, 2011, p. 209) 

 

Uma estrutura é um conjunto de elementos interligados de uma maneira 

específica. [...] Em uma estrutura, os diversos elementos estão inter-relacionados, 

e qualquer mudança em um elemento imediatamente afeta os outros. A estrutura 

da linguagem usa essa combinação. (MARTINO, 2014, p. 131) 

 

A atividade estruturalista comporta duas operações típicas: desmontagem e 

arranjo. Desmontar o primeiro objeto, o que é dado à atividade do simulacro, é 

encontrar nele fragmentos móveis cuja situação diferencial gera certo sentido; 

[...] Colocadas às unidades, o homem estrutural deve descobrir-lhes ou fixar-lhes 

regras de associação: é a atividade do arranjo. (BARTHES apud MARTINO, 

2014, p. 133) 

 

[Para Peirce] Só é possível compreender um signo relacionando-o com um 

conjunto de signos com os quais ele compartilha elementos gerais mantendo uma 

diferença específica. [...] O significado acontece na relação do signo com o 

significante, uma relação construída pelo receptor ao apreender o significado. 

(MARTINO, 2014, p. 117) 

 

Podemos elencar, então, alguns aspectos fundamentais do tópico 

“Estruturalismo/Semiótica/Pensamento francês”: 1) está intimamente relacionada a 

estudos linguísticos; 2) pensa na estrutura das relações e combinações entre os elementos; 

3) na comunicação, influenciou principalmente os estudos de textos e discursos. 

Partimos, então para a escolha do filme. Observamos, de maneira preliminar, que 

um filme como A Chegada (2016) poderia servir para abordar os aspectos fundamentais 

levantados. Então, o assistimos novamente, tomando notas sobre a relação com a 

temática. 

O filme, baseado em um conto de Ted Chiang (2016), mostra as contribuições de 

uma linguista, a professora Drª. Louise Banks, na tarefa de aprender e traduzir a 

linguagem dos “heptápodes”, um tipo de vida extraterrestre que visita a Terra. Ela, junto 

de um físico e de equipes militares, realiza diversas sessões de dentro da espaçonave dos 

heptápodes, com o objetivo de comunicar-se com eles. A linguagem escrita dos 

heptápodes utiliza uma espécie de pigmento para desenhar um logograma no ar. 

De uma maneira geral, notamos que o paradigma estruturalista tem pretensões 

universalistas que podem ser observadas no exemplo do filme: por mais que a língua seja, 
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literalmente, de outro planeta, ela pode ser compreendida a partir de suas estruturas e da 

combinação entre elas. 

Notamos que algumas cenas são especialmente ilustrativas para esses conceitos: 

aos 42min 30s, Louise explica aos militares por que precisa ensinar aos extraterrestres 

questões básicas de gramática, como pronomes e substantivos coletivos, antes de 

conseguir se comunicar com eles em diálogos mais complexos. Sua preocupação é, 

justamente, iniciar pelas estruturas mais fundamentais, até as mais complexas. 

Aos 51min 26s, temos uma curta sequência sem diálogo de Louise estudando os 

logogramas, identificando as menores partes da escrita dos heptápodes, e observando sua 

circularidade. Nesta cena, ela toma notas a caneta em uma reprodução do logograma, 

identificando suas unidades de níveis mais inferiores. 

Aos 52min 28s, temos uma sequência de narração que sumariza as descobertas 

realizadas sobre os heptápodes. Uma personagem comenta sobre a escrita deles estar 

desvinculada de ordem temporal, “Linguistas chamam isso de ortografia não-linear” 

(55m 09s). A linearidade é uma das características dos signos linguísticos como estudados 

por Saussure (apud RODRIGUES, 2011, p. 207), junto da arbitrariedade e da 

sistematicidade. Observamos que essa não-linearidade da língua heptápode é possível 

pois, diferente da langue de Saussure: ela não possui uma imagem acústica, não é 

organizada foneticamente. 

Em outra cena, no tempo 1h 05min 40s, em uma sessão, Louise usa um software 

para combinar os logogramas na estrutura de uma frase entendível pelos heptápodes. Esse 

programa de computador é representado, no filme, exatamente como um arranjo de níveis 

inferiores para a formação de um logograma mais complexo. 

Em certa altura do filme, enfrenta-se um problema de tradução: Louise diz que 

“não sabemos se eles entendem a diferença entre uma arma e uma ferramenta” (1h 7min 

10s). Para Hjelmslev, exemplificando aqui o pensamento da glossemática, “parece mais 

adequado empregar a palavra signo para designar a unidade constituída pela forma do 

conteúdo e a forma da expressão, estabelecida pela solidariedade a que demos o nome de 

função semiótica” (apud RODRIGUES, 2011, p. 215). Esse pensamento que explica a 

origem de vários problemas de tradução, como o da cena em questão, e influencia, mais 

tarde, as contribuições de Roland Barthes. No filme, esta problemática de ordem 

semiótica desencadeia uma crise política e global. 
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Os heptápodes não têm “frente” ou “costas”, seu corpo é organizado ao redor de 

um eixo, sua simetria é radial, como a das águas-vivas ou estrelas-do-mar (em detrimento 

da simetria bilateral, dos humanos). A relação disto com as estruturas de seus logogramas, 

que  diferente da linguagem humana são circulares, é explorada com mais detalhes no 

livro (CHIANG, 2016, p. 145). 

 
Fig. 1 - Louise analisa as estruturas dos níveis inferiores do logograma 

Fonte: still de A Chegada (2016), 54min 34s. 

 

Estas e outras questões entre o tópico “Estruturalismo/Semiótica/Pensamento 

francês” e o filme A Chegada podem ser exploradas por conversas, discussões e outras 

atividades após as/os estudantes assistirem o filme e antes de estudarem o conteúdo 

programático ou a bibliografia relacionada. 

 

 
Fig. 2 - Esquema de comparação entre os aspectos teóricos e o filme 

Fonte: elaboração dos autores 

 

4.2 Outros exemplos 
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Inúmeras relações podem ser elaboradas entre filmes e teorias da comunicação 

para a aprendizagem significativa. 

Ainda no âmbito das teorias da comunicação, outro exemplo similar seria partir 

da modelo informacional de Shannon e Weaver e da Teoria da Informação. O modelo 

parte da teoria informacional para identificar elementos como a mensagem, o transmissor, 

o receptor, uma fonte de ruído. Esses modelos foram desenvolvidos logo depois da 

Segunda Guerra Mundial e, possivelmente, tiveram como influência o trabalho de 

Shannon como criptógrafo durante a guerra. Questões de mensagem, transmissão, 

recepção, criptografia, e outras características do paradigma da teoria informacional 

aparecem no filme O Jogo da Imitação (2014). O filme dramatiza a contribuição de Alan 

Turing, matemático e cientista da computação, para a criptoanálise das mensagens alemãs 

durante a guerra, no Reino Unido. Alan Turing é, por sinal, mencionado por Martino 

(2014, p. 253) como um dos precursores da Teoria da Informação. 

Já no que diz respeito a aplicações em disciplinas relacionadas à metodologia da 

pesquisa em comunicação, tomamos a perspectiva teórico-metodológica da análise de 

conteúdo por exemplo. Para Bernard Berelson (apud FONSECA Jr, 2009, p. 282), trata-

se de “uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação”, por isso relacionada ao paradigma positivista e 

matemático. Segundo Fonseca Jr. (2009), essa metodologia enfatiza análises 

quantitativas, o levantamento de dados brutos e operações estatísticas. Podemos 

relacioná-la, por exemplo, ao filme Uma Mente Brilhante (2001), sobre a vida do 

matemático e teórico dos jogos John Nash. No filme, é uma das características da 

personagem realizar análises matemáticas dos fenômenos sociais e cotidianos, ao 

observar padrões, ele comenta com outro personagem que “deve ter uma explicação 

matemática para a sua gravata ser tão feia” (3min 08s). 

É claro, estes exemplos estão desenvolvidos aqui apenas superficialmente e 

precisam de estudo e aprofundamento antes da elaboração de uma atividade de ensino. 

Além de nossos exemplos, outros trabalhos exploram esse aporte teórico de 

maneira similar para didática em outras áreas do conhecimento. Uma pesquisa em bases 

de dados pelas palavras-chave “filme(s)” e “aprendizagem significativa” retorna ainda 

outros exemplos, em português. Por exemplo, o estudo de Biazus, Da Rosa e Spalding 

(2015) aponta para o uso de um filme para o ensino de física quântica no ensino médio e 

relata uma atividade de ensino em três momentos. Da Rosa e Schuhmacher (2015) 
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comentam sobre outro filme para tratar de comportamentos caóticos na matemática. 

Outro trabalho (BORBA, 2015), de maior fôlego, trata de utilizar um filme para abordar 

a questão das epidemias. Todos estes trabalham com ensino médio. 

Um dos únicos trabalhos que encontramos que buscava trabalhar com o ensino 

superior era o de Alvarães, Rocha e Barreto (2010). Este trabalho também apresenta uma 

metodologia para a elaboração de uma atividade de ensino e sugere, através de 

questionários aplicados com os estudantes, significativas contribuições dessa didática. 

 

Considerações Finais 

 

Buscamos demonstrar como a Teoria da Aprendizagem Significativa pode ser 

compreendida como relevante para as atividades de ensino também na educação superior, 

no nosso caso, nos cursos de Comunicação Social. Desenvolvemos, então, um percurso 

para elaboração de uma atividade de ensino: não se trata apenas da simples exibição de 

um filme, precisamos estudar um conteúdo teórico de uma certa maneira e assistir um 

filme de outra certa maneira, visando propiciar aprendizagem significativa. Pensamos, 

enfim, que o suporte desenvolvido aqui pode trazer boas contribuições para diversas 

outras atividades. 
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