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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo uma análise fílmica da animação “O Rei Leão I”, avaliando as 
potencialidades do uso de suas linguagens no ensino de Ciências. A análise fílmica foi elaborada por uma 
acadêmica da residência pedagógica que se integra ao subprojeto de Biologia do Programa de Residência 
Pedagógica – Universidade Estadual de Maringá (UEM). O trabalho teve metodologia qualitativa e 
documental, buscando conhecimentos biológicos nas cenas da animação, na representação dos personagens 
e no desenvolvimento do enredo. Sendo assim, os conhecimentos biológicos avaliados no texto fílmico foram: 
Ecologia; Zoologia; Biomas. A partir de uma detalhada análise desses conhecimentos e conceitos presentes 
no filme, a animação “O Rei Leão I” pode ser incorporada como recurso didático que oferece potencialidades 
para a organização de um trabalho pedagógico diferenciado, de contextualização e problematização em sala 
de aula. Assim, o docente pode adequar sua prática e, com isso, permitir a aprendizagem de conteúdos de 
Ciências de forma mais significativa para os estudantes. Além disso, foi visto como o cinema nas salas de 
aula se apresenta como ferramenta e instrumento cultural para que os alunos possam entender e aplicar os 
conceitos científicos no seu cotidiano.  

Palavras-chave: Ensino de biologia, Narrativa Fílmica, Residência Pedagógica – Biologia. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A educação não se limita a um repasse de informações ou ao acúmulo de 
conhecimentos, e não pode ser limitada apenas pelos seus resultados. O caminho que 
envolve todo o processo de ensino-aprendizagem precisa ser considerado, porque é a partir 
disso que se é possível verificar se houve, de fato, a internalização de conhecimentos e a 
formação de indivíduos críticos ou de apenas “acumuladores de informações” (GASPARIN, 
2007). É possível perceber que no ensino atual, temas são repassados de forma 
acumulativa e enciclopédica nas escolas, assim dificultando o interesse por parte dos 
alunos. Embora, o interesse em aprender seja do aluno, o professor tem atuação 
fundamental no processo de Mediação da aprendizagem. 

A educação pode ajudar o indivíduo a tomar consciência de si mesmo e do coletivo 
da sociedade na qual está inserido. Essa ajuda se mostra a partir de ferramentas que 
auxiliam o aluno a trilhar o seu próprio caminho, qualquer que seja esse, seguindo os seus 
próprios valores, sua visão de mundo e com as circunstâncias adversas que ainda 
encontrará em seu futuro (DÍAZ-BARRIGA ARCEO, 2002).  Além disso, cada aluno 
apresenta suas singularidades que irão influenciar na aprendizagem, e, sendo assim, o 
professor pode explorar diferentes formas e recursos para que seus aprendizes possam 
desenvolver conceitos científicos e saber a importância dos mesmos para o seu cotidiano.  

De acordo com Vygotsky (1991), o processo de mediação é apresentado pelos 
professores aos seus alunos, e acontece por meio de instrumentos culturais e signos, sendo 
estes fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, e o que 
distingue o homem de outros animais. Assim, por meio da mediação de instrumentos 
culturais, o indivíduo é capaz de desenvolver atividades controladas por si próprio, como 
decisões partindo de si mesmo. A partir dessa mediação, o questionamento e a 
problematização, etapas imprescindíveis para a aprendizagem, são desenvolvidas. O 
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discente, nessa etapa, aproxima os conceitos científicos vistos em sala de aula com a sua 
própria realidade, e assim, os interpreta e internaliza.  

Nessa direção, um dos recursos disponíveis que auxilia o processo de aprendizagem 
é o cinema, que quando utilizado no ensino de ciências se dispõe como um recurso 
pedagógico capaz de permitir ao aluno a apropriação de conhecimentos científicos de forma 
divertida, utilizando o entretenimento como uma forma de despertar o interesse dos alunos 
para as informações vistas em sala de aula (BENGALA, 2008). De acordo com Almeida 
(2001. p. 97), a utilização do cinema na educação “[...] é importante porque traz para a 
escola aquilo que ela se nega a ser e que poderia transformá-la em algo vivido e 
fundamental”.  Assim, compartilhando com as ideias de Santos, 

 
O filme, por meio de suas múltiplas linguagens, pode ser empregado como 
motivador para a aprendizagem de conceitos e leis científicas; assim como para a 
discussão do contexto histórico de construção da Ciência e de suas ligações com o 
social; podendo também criar condições de contextualização e problematização em 
sala de aula. (SANTOS, 2018, p. 22) 

 
Os filmes de animação constituem para os alunos um diferencial no momento da 

aprendizagem científica. Ao construírem a imaginação e a curiosidade, o filme de animação 
se caracteriza como ferramenta cultural, que media informações científicas de forma lúdica, 
fazendo com que o processo de interação e internalização desses conceitos se tornem mais 
próximos da realidade dos alunos e façam mais sentido (SANTOS, 2013; 2018). 

Desse modo, é possível perceber que o uso de animações como recursos didáticos 
em aulas de ciências, não tem como finalidade “tapar buracos” para professores que não 
planejaram suas aulas, mas, sim, como ferramenta importante para o ensino-
aprendizagem, já que, o cinema, como mediador cultural, tem capacidade de mostrar as 
condutas humanas como algo que se situa no cruzamento do corpo com a alma (MORIN, 
2002).   

A partir dessas considerações, neste trabalho é apresentada uma análise fílmica da 
animação “O Rei Leão I” (1994), destacando as potencialidades do uso de suas linguagens 
no ensino de Ciências. A análise é elaborada por uma acadêmica da residência pedagógica 
que se integra ao subprojeto de Biologia do Programa de Residência Pedagógica – 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), que busca por abordagens diferenciadas para a 
organização dos processos de ensino para despertar o interesse e a motivação nos alunos 
para a compreensão dos conhecimentos no ensino de Ciências e Biologia. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O trabalho teve metodologia qualitativa e documental que buscou conhecimentos 
biológicos nas cenas da animação “O Rei Leão I” (1994), na representação dos 
personagens e no desenvolvimento do enredo. O estudo qualitativo em educação permite 
colher dados descritivos e analisar um fato de forma contextualizada (LÜDKE; ANDRÉ, 
1986). Dessa forma, a análise documental é parecida à pesquisa bibliográfica, “[...] as 
fontes bibliográficas nada mais são do que documentos impressos para determinado 
público” (GIL, 2002, p. 46). Assim, a consulta bibliográfica consente informações científicas 
e culturais, dentre outras, mediante do referencial teórico publicado sobre algum assunto. 

Para a realização deste trabalho foi selecionado o filme do gênero de animação “O 
Rei Leão I”, submetendo o mesmo a uma análise documental para verificar se existem 
possibilidades de utilizar a animação em aulas de Ciências.  

 
3. RESULTADO E DISCUSSÕES 
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Ao levar o cinema para sala de aula de Ciências, é imprescindível que o professor 
tenha a consciência de que ao utilizar um filme, ele precisa identificar conceitos científicos 
e (des)construí-los com os seus alunos, para os conhecimentos façam sentido tanto em 
relação aos temas vistos previamente em sala de aula, quanto ao cotidiano do aluno.  

A escolha do filme “O Rei Leão I” (1994) (Figura 1) se deu pelo fato de que eletrata 
de ou elucida diversas temáticas presentes no ensino de Ciências como: ecologia, biomas, 
zoologia, relações entre os animais, entre outros. 

 

 
Figura 1: Pôster do filme “O Rei Leão I” (1994) 

Fonte: Walt Disney Pictures 

 

Nesta proposta metodológica para o ensino de Ciências, é importante apontar que, 
a partir da análise de qualquer filme que pode ser utilizado em sala de aula, elementos 
essenciais têm de ser destacados e descritos para a melhor mediação e internalização de 
conhecimentos por parte do aluno (FONSECA, 2016).  Ressaltamos nos quadros 1, 2 e 3 
alguns conhecimentos biológicos que podem potencializar o ensino de Ciências por meio 
do filme “O Rei Leão I”. 
 
Quadro 1: Fragmentos presentes no filme que retratam conhecimentos de Ecologia 

Conhecimento  
Biológico 

Fragmentos fílmicos 
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Ecologia 

Fragmento 1 – 00min35s à 04min34s: “cena onde várias paisagens com diferentes 
animais se apresentam dirigindo-se à Pedra do Orgulho, onde Simba, o filho do 
rei leão Mufasa, será apresentado para todos os animais para que os mesmos se 
curvem diante do novo príncipe da selva”.  

Fragmento 2 – 9min43s à 10min12s: “Mufasa explica para Simba o ciclo da vida 
na selva. Segundo ele, os animais devem viver em harmonia, se respeitando. 
Simba pergunta se os leões devem respeitar até os antílopes, que são o alimento 
dos felinos. Mufasa responde dizendo que sim, e explica que mesmo comendo os 
antílopes, quando os leões morrem, eles viram grama, e acabam sendo assim 
alimento para os herbívoros. Isso seria o ciclo da vida, onde todos os animais 
dependem um dos outros e se relacionam”. 

Fragmento 3 – 46min18s à 47min19s: “Fragmento fílmico onde Simba diz estar 
com tanta fome que comeria uma zebra inteira sozinho. Timão fala, com firmeza, 
que se ele vai conviver com ele e Pumba, terá que comer que nem os dois. Em 
seguida, mostra para o leão que os dois comem apenas insetos em todas as 
refeições. Simba, contrariado, experimenta um inseto, e enojado, diz que se sente 
satisfeito”. 

Fragmento 4 – 1h16min44s à 1h20min44s: “Batalha final entre Simba e Scar. Após 
ter admitido matar Mufasa, ocorre a luta entre Simba e seus aliados contra Scar e 
as hienas. A cena acaba com a batalha entre Scar e Simba pelo poder da Pedra 
do Orgulho. Scar é derrotado, sendo exilado e posteriormente morto por hienas”.  

Fonte: Fragmentos selecionados do filme “O Rei Leão I”, 1994 

 
As relações ecológicas constituem as interações entre indivíduos de uma mesma 

espécie ou de espécies diferentes. Essas relações permitem que os animais se 
alimentem, encontrem abrigo, se acasalem, cuidem da prole, entre outros. Elas podem 
ser benéficas para os indivíduos envolvidos ou até mesmo prejudiciais, quando os 
recursos são escassos (AMABIS; MARTHO, 2004). O fragmento 1 (Quadro 1), traz a cena 
onde todos os animais que se curvam perante a apresentação do príncipe da selva, 
Simba; assim, o fragmento 1 (Quadro 1) o filme quer elucidar, na proposição da 
animação, que há uma dependência entre todos os animas e seres vivos. No Reino de 
Simba, notadamente uma savana africana, os leões e as leoas, estão no topo de uma 
hierarquia. Esse trecho pode ser mediado com vias ao entendimento de cadeia/teias 
ecológicas e com vias às relações ecológicas. Os outros animais, como por exemplo, 
antílopes, macacos e elefantes, seriam aqueles que estão logo abaixo, convivendo juntos 
de forma pacífica e seguindo o ciclo da vida. Contemplando essa linha de pensamento, a 
animação mostra que esses animais abaixo dos leões, mesmo estando sujeitos ao ciclo 
da vida (onde ocorre a predação, a competição, o inquilinismo e entre outros), acabam 
sempre seguindo as regras impostas pelo rei da selva, que nesse caso, é Mufasa. A partir 
disso, é importante dizer que na realidade, é impossível que todos os animais presentes 
em um mesmo ambiente ou nicho ecológico obedeçam as regras de um leão, que tem 
seu nicho específico e estabelece relações ecológicas e adaptativas com outros seres 
vivos.   

Além disso, ainda no fragmento 1 (Quadro 1), pode-se perceber como as interações 
são apresentadas como relações interespecíficas, onde ocorre interação entre indivíduos 
de espécies diferentes (cobras e zebras convivendo juntas para prestigiar o nascimento de 
Simba), e também relações intraespecíficas, entre indivíduos da mesma espécie (leoas se 
curvando a Mufasa e Simba). Além disso, quando levamos em consideração a existência 
de relações interespecíficas como predação entre leões e antílopes, é possível ver que a 
cena do fragmento 1 (Quadro 1) apresenta as associações entre os animais de forma 
equivocada. Assim, alertamos e nos apoiamos em (SANTOS, 2013, p. 74) que salienta a 
importância do docente assistir a esses filmes com a finalidade de constatar conceitos 
científicos presentes no texto fílmico, uma vez que estes podem exibir determinadas falhas, 
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pois “[...] o autor, ao criar o roteiro fílmico de animação e ficção, não está desenvolvendo 
um filme de gênero pedagógico, portanto, tem a liberdade de não se ater à realidade 
científica”. 

Ainda na pauta sobre relação interespecífica, é possível identificar como a animação 
apresenta esses conhecimentos no Fragmento 2 (Quadro 1), onde Mufasa explica o ciclo 
da vida para Simba e como todos os animais estão conectados entre si. Ao dizer que os 
leões devem respeitar os antílopes porque quando eles morrerem se transformaram em 
grama, que é a comida dos herbívoros, Mufasa acaba apresentando conceitos como 
predação entre as espécies e herbivoria por parte dos antílopes, que seria a relação em 
que um animal se alimenta de um ser produtor (como plantas e algas) (LOPES, 2004). 
Assim, o antílope se beneficiaria em detrimento ao produtor, que nesse caso se apresenta 
como a grama que cresce aonde os leões morrem.  

No fragmento 3 (Quadro 1), temos a cena em que Timão apresenta a dieta dele e de 
Pumba a Simba, onde os três comem insetos em todas as refeições. Timão, sendo um 
suricato, se alimenta de centopeias, minhocas, grilos, pequenos mamíferos, raízes e entre 
outros, se apresentando como um animal de hábito onívoro. Pumba, que é um javali, 
também é um animal onívoro, com uma dieta que envolve desde raízes, frutos e sementes 
até minhocas e insetos. O problema é que esses dois animais, na animação, querem que 
Simba (um filhote de leão), que tem hábito carnívoro, tenha a mesma dieta onívora que os 
dois. Isso é impraticável na natureza, onde na verdade, o leão chega a comer, dependendo 
dos recursos disponíveis, suricatos e javalis.  

Quando se fala em relações intraespecíficas, é possível distinguir duas formas de 
interação: a de cooperação, onde indivíduos de uma mesma espécie se relacionam de 
forma a propositar benefícios para todos os envolvidos na relação; a de competição, onde 
indivíduos da mesma espécie ocupam o mesmo nicho ecológico e necessitam dos mesmos 
recursos, levando assim a disputa entre indivíduos pela necessidade desses recursos 
(ODUM, 2006). No filme, é possível identificar esses conceitos no fragmento 4 (Quadro 1), 
onde Simba tem a batalha final com Scar pelo poder da Pedra do Orgulho. Nesse caso, os 
leões estão competindo por interferência, que seria quando há disputa pela posse de um 
território e de seus recursos disponíveis.  

É preciso levar em consideração, a partir dos fragmentos envolvendo ecologia, que 
a animação tem como objetivo abordar conhecimentos ecológicos de forma lúdica. Cabe 
assim, ao professor disposto a levar o cinema para sala de aula, saber utilizar animações 
e outros gêneros fílmicos, instigando os seus alunos a mostrarem e discutirem partes que 
abordam conhecimentos científicos ou até mesmo problematizando fragmentos onde esses 
conceitos foram mostrados de forma errônea, como acontece em algumas cenas de “O Rei 
Leão I”.   
 
Quadro 2: Fragmentos presentes no filme que retratam conhecimentos de Zoologia 

Conhecimento 
Biológico 

Fragmentos fílmicos 

 

 

 

 

 

 Zoologia 

Fragmento 1 – 41min45s à 42min39s: “Timão e Pumba encontram Simba 
desacordado no meio do nada. Eles não sabem qual animal Simba é, até que 
Timão verifica a pata do mesmo, assim como o seu rosto e dentes e chega a 
conclusão, assustado, de que ele é um filhote de leão”. 

Fragmento 2 – 47min21s à 47min39s: “Cena em que, mediante da música Hakuna 
Matata, é possível ver o crescimento de Simba e o desenvolvimento das suas 
características fisiológicas, partindo de um filhote até um leão adulto”. 

Fragmento 3 – 6min28s à 6min57s: “Mufasa discute com Scar porque ele não foi 
a apresentação do nascimento de Simba. Nessa cena, Mufasa pergunta se Scar 
está o desafiando para um duelo pela posição de Rei da Selva, e Scar admite que 
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se sente mais inteligente que Mufasa, mas sabe que em uma briga (envolvendo 
força física), ele perderia”. 

Fonte: Fragmentos selecionados do filme “O Rei Leão I”, (1994) 

 
O longa metragem aponta a relação dos personagens com a zoologia em várias 

momentos, deixando claro as características distintivas de cada personagem, bem como o 
seu comportamento. Por exemplo, ao mostrar o personagem Zafiki, pertencente a 
espécie Mandrillus sphinx, o filme aponta suas particularidades, como os lados do nariz 
com ossos recobertos por pele sulcada e colorida e comportamento barulhento para que 
fique claro para o espectador que ele é, de fato, um babuíno.  Além disso, nos fragmentos 
1 e 2 (Quadro 2) é possível perceber como a animação aborda conhecimentos biológicos 
relacionados a zoologia tratando das características dos leões. 

No fragmento 1 (Quadro 2), Timão chega à conclusão de que Simba é de fato um 
filhote de leão ao perceber algumas de suas características fisiológicas distintivas, como a 
pelagem curta de coloração vermelho amarelado, com um tufo de pelagem mais escura na 
cauda, além da cabeça arredondada e curta, com orelhas boleadas e dentes afiados 
(BAUER, 2001). Já no fragmento 2 (Quadro 2), o filme aborda o desenvolvimento de um 
filhote de leão até um indivíduo adulto, e como suas características se modificam. O mais 
marcante na cena é que Simba, sendo um filhote, ainda não tinha a sua juba, mas quando 
se torna jovem e posteriormente adulto, apresenta o desenvolvimento da mesma, sendo 
que essa é uma característica que somente esse tipo felino possui (GUGGISBERG, 1961).  

A partir dessas características, o telespectador é capaz de entender, que em cenas 
como a presente no fragmento 3 (Quadro 2), onde Scar admite que perderia em uma luta 
contra Mufasa, por não ter um porte grande ou garras afiadas que nem o irmão, que os 
leões tem os seus atributos e usam os mesmos em relações interespecíficas e 
intraespecíficas, sendo elas benéficas ou não para os indivíduos que participam das 
mesmas. Além disso, o filme apresenta, o tempo todo, um comportamento muito específico 
dos leões: eles são os únicos felinos que vivem em bandos, e, como o filme mostra, são 
constituídos de um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. As fêmeas, como Nala 
e Sarabi, são responsáveis pela caça, enquanto os machos, como Simba, cuidam de seus 
territórios (RUDNAI, 2012). 
 
Quadro 3: Fragmentos presentes no filme que retratam conhecimentos de Biomas 

Conhecimento 
Biológico 

Fragmentos fílmicos 

 

 

 

 

Biomas 

Fragmento 1 – 09min01s à 10min12s: “Mufasa apresenta o reino para Simba. Ele 
diz para o filho que o seu reinado abrange todo o território onde a luz do sol toca. 
Simba pergunta ao pai sobre a parte do reino onde tudo é escuro, sem presença 
do sol, e Mufasa, nervoso, responde que ele nunca deve ir até lá, já que não é da 
jurisdição do rei da selva tomar decisões sobre aquele local”. 

Fragmento 2 – 44min39s à 48min28s: “Por meio da música Hakuna Matata, 
Pumba e Timão apresentam suas histórias de vida, onde mostram diversos 
cenários com paisagens diferentes”. 

Fragmento 3 – 1hr10min01s à 1hr10min45s: “Cenas que mostram a viagem de 
Simba de volta para a Pedra do Orgulho, passando por diversos cenários. Ao 
chegar ao seu destino, Simba olha com olhar tristeza, o que o seu lar se tornou: 
Um lugar com vegetação morta e sem nenhum animal”. 

Fonte: Fragmentos selecionados do filme “O Rei Leão I”, (1994) 

 
Existe um grande número de biomas naturais no mundo, com características de 

vegetação e clima distintos. Durante todo o filme, vários cenários são construídos: na 
maior parte do tempo, é apresentada ao telespectador uma trama inserida na savana. A 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

savana é um tipo de cobertura vegetal constituída, principalmente, por gramíneas e 
árvores esparsas (CHRISTOPHERSON, 2012). Com um clima tropical, apresenta duas 
estações bem definidas, sendo elas uma chuvosa e uma seca. O fragmento 1 (Quadro 3), 
por exemplo, é a apresentação da savana para Simba, onde é possível vislumbrar os 
atributos desse bioma. Além do mais, a espécie de savana mais conhecida é a africana, e 
acontece na zona intertropical do planeta (FREITAS, 2019), o que leva o espectador a 
concluir que provavelmente o filme se passa em alguma região da África.  

A partir dessa informação de onde o filme se passa, fragmentos do tipo 2 e 3 (Quadro 
3) ganham mais sentido, já que na África, nós temos a presença de Florestas Equatoriais, 
que demonstram o desenvolvimento de uma vegetação densa, com alta riqueza de 
espécies vegetais (CHRISTOPHERSON, 2012), o que pode ser visto nas cenas em que 
Timão e Pumba convivem com Simba (Fragmento 2 – Quadro 3). É viável dizer então, que 
a animação mostra, de diversas formas, que na África se tem vários biomas: A savana onde 
a Pedra do Orgulho se encontra, florestas equatoriais e até áreas desérticas, que aparecem 
nas cenas contidas no fragmento 3 (Quadro 3). Problematizando isso nas aulas de Ciências 
ou Biologia, é possível discutir com os alunos os diferentes biomas existentes e suas 
características, deixando claro que existem diversos fatores (como o clima, por exemplo), 
que ditam os atributos presentes em cada um, são esses fatores e os processos adaptativos 
ao longo da evolução planetária que diferenciam savana africana do cerrrado ou savana 
brasileira.   

Desse modo, compartilhando com ideias de Santos (2018), o filme “O Rei Leão I” 
pode ser incorporado como recurso didático que oferece potencialidades para a 
organização de um trabalho pedagógico diferenciado, de contextualização e 
problematização em sala de aula. Assim, o docente pode adequar sua prática e, com isso, 
permitir a aprendizagem de conteúdos de Ciências de forma mais significativa para os 
estudantes. 

Em tempo, vale dizer, conforme aponta Carvalho (2007), que a biologia também é 
uma produção cultural, uma narrativa de mundo explicitada pela ciência, e que partilha 
outros significados com outras produções, entre elas, a literatura e o cinema. Nesse sentido, 
o conhecimento biológico circula em espaços de tensões e resignificações, menos por 
imitação, mas por constantes disputas e diálogos que acrescentam ao seu discurso valores 
e comentários da escrita, da mídia, da televisão, da arte e das escolas.  “Na criação de 
enunciados e discursos biológicos há passagens de política, de interesses sociais, de 
crenças e valores; como há passagens da Biologia em outros discursos, falas e práticas 
presentes nas sociedades humanas” (CARVALHO, 2007, p. 240). Essa conjectura não 
apaga os aspectos da fantasia e da fábula, dignos de serem considerados quando se 
trabalham pedagogicamente, por exemplo, a narrativa fílmica e as impressões e 
subjetividades na pessoas, na cultura, na escola, de uma maneira geral. Esse trabalho não 
visou colocar as histórias ficcionais e ou infantis presentes em animações num plano 
inferior, mas, sim, destacar os aspectos que podem ser explorados para a compreensão de 
significados biológicos e o quanto analogias que se valem do conhecimento dessa área 
podem ser usadas, por vezes, distante dos conceitos de origem, como maneiras de se criar 
ou de se impor visões de mundo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

O cinema se mostra como opção importante para o professor que sabe utilizar esse 
recurso, que passa a ser considerado importante a partir do momento em que o não usa 
como distração, e sim como uma forma de entretenimento para trabalhar determinados 
conceitos científicos. O filme se mostra como um estímulo sensorial visual que mantém a 
atenção dos alunos e desperta interesse dos mesmos para a construção do conhecimento. 
Dessa forma, o professor tem seu papel fundamental como mediador desse estímulo, 
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usando as diversas manifestações que o cinema apresenta como ferramenta para o 
entendimento do aluno.  

Assim sendo, essa relação entre o cinema e a educação permite diferentes leituras 
da linguagem fílmica, possibilitando o uso de diferentes gêneros fílmicos em sala de aula 
como recursos culturais para que os alunos possam entender e aplicar os conceitos 
científicos no seu cotidiano.  

A utilização da animação “O Rei Leão I” como ferramenta pedagógica pode contribuir 
com processos que dinamizam a identificação e discussão de conhecimentos biológicos 
presentes no texto fílmico. Assim, é possível chegar à conclusão de que o filme “O Rei Leão 
I” pode ser visto como uma possibilidade no ensino de Ciências.  
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