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Resumo 

Este artigo apresenta resultados do trabalho desenvolvido no Colégio Estadual Rodrigues Alves, junto 
aos alunos das turmas dos 3º anos A e B do Ensino Médio Regular e turma do coletivo de Educação 
de Jovens e Adultos da disciplina de Biologia. O presente trabalho apresenta uma investigação sobre 
o uso de filmes como um recurso pedagógico e partiu do pressuposto que o uso da multimídia, tais 
como as pesquisas na internet e o uso de filmes e documentários em sala de aula seguida por debate 
traz benefícios no ensino-aprendizagem. Seguiu-se o que foi definido no Projeto de Intervenção 
Pedagógica, que previu a utilização da Unidade Didática elaborada como uma das exigências do 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2012-2013. O trabalho contou com a intervenção 
de professores de Biologia que participaram do Grupo de Trabalho em Rede – GTR, uma das 
atividades inerentes ao PDE do Estado do Paraná. Os resultados obtidos demonstram que os alunos 
têm pouco conhecimento sobre esses temas, que são atuais polêmicos e estão tão presentes nas 
mídias. Observou-se que após o uso de filmes houve um forte envolvimento e participação por parte 
dos alunos em pesquisar e se aprofundar mais nos temas sobre bioética e todo esse envolvimento foi 
relevante no processo de ensino-aprendizagem.  
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1- Introdução 

A realização do trabalho no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) da turma 2012-2013 possibilitou refletir sobre recursos que podemos utilizar 

na nossa prática pedagógica ao ensinar Biologia. Foi possível verificar se o uso de 

filmes e documentários seguidos de debate realmente facilita a compreensão de 

determinados conteúdos pelos alunos, visto que o uso de imagens e som provoca 

emoções, que de certa forma faz o educando ter uma visão mais crítica e reflexiva 

sobre o tema. O cinema traz a ideia de lazer e diversão, tornando o conhecimento 

mais agradável, levando a uma análise do conteúdo de uma forma mais prazerosa e 
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favorecendo assim uma discussão mais participativa. Sabemos bem a necessidade 

de promover meios que facilitem o ensino-aprendizagem. 

 Neste contexto, enquadra-se o PDE, que visa proporcionar aos professores 

uma formação continuada, com afastamento de 100% das atividades de sala de 

aula, para que o educador possa desenvolver recursos pedagógicos que irão auxiliá-

lo nas aulas, favorecendo assim uma prática pedagógica com mais qualidade. 

Assim, pretendeu-se, neste artigo, escrever sobre todo processo, desde a 

elaboração do Projeto de Intervenção, da Produção Didático Pedagógica, de sua 

implementação na escola e as contribuições das discussões do Grupo de Trabalho 

em Rede – GTR. 

A problemática levantada em nosso trabalho foi a de investigar se através de 

filmes é possível promover uma melhor compreensão dos temas da bioética, visto 

que esses são bastante polêmicos. Verificar também se esse recurso leva a um 

despertar no aluno e uma participação maior nas aulas de Biologia garantindo-lhes a 

reflexão sobre os atuais acontecimentos relacionados com a dignidade da vida 

humana. 

 

2- Fundamentação Teórica 

O trabalho em tela teve como foco, a investigação do uso de filmes e 

documentários em sala de aula, pois o uso do recurso audiovisual possibilita o 

individuo vivenciar situações que até então nem imaginava. 

Vivemos em uma sociedade que está em constante mudança tecnológica, o 

que acarreta transformações em todas as áreas do conhecimento. Com a educação 

não pode ser diferente, precisamos nos adaptar ao novo, pois nossos alunos de 

forma geral já estão tendo acesso a toda essa tecnologia da comunicação. Não é 

nada raro encontrarmos professores que atuam na sala de aula sem o mínimo 

domínio dessas novas mídias. Por isso são necessárias mudanças na metodologia 

dos educadores. Chassot (2003) argumenta: 



 

Como a proposta é muito ampla quero recortá-la um pouco e olhar os 
impactos tecnológicos sobre o nosso fazer de professores e 
professoras. Quero considerar, muito especialmente, o quanto essas 
mudanças poderão/deverão, ainda transformar em um futuro muito 
próximo o nosso fazer Educação, especialmente a profissão de 
professor (a). (CHASSOT, 2003, p.73) , 

 

Nos dias atuais o professor deixa de ser o detentor do saber e passa ser um 

mediador no processo do ensino-aprendizagem, onde ele deve estar preparado, pois 

não pode mais trabalhar apenas com quadro negro, giz e livro didático. Precisamos 

responder aos novos desafios das inúmeras mudanças no mundo tecnológico, não 

dá mais para ignorá-los como muitos educadores ainda o fazem. Nas palavras de 

Almeida (2007): 

 

Não há escola sem professores. Não há professores sem formação. 
Não há formação que serve para a vida inteira. É preciso 
acompanhar o tempo. É preciso perceber as necessidades e as 
mudanças. Caso contrário, corremos o risco de chegar a 
determinadas condições didáticas e só então descobrir que elas não 
são mais úteis (ALMEIDA, 2007, p.65 e 66)  

 

Para possibilitar que todas essas transformações ocorram na educação, 

desde o inicio desse século o governo federal, aliado ao Ministério da Educação e 

SEED/PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) promoveram cursos de 

capacitação através da TV Escola (TV Escolas e os Desafios de Hoje). Estes cursos 

objetivaram preparar o educador para um melhor uso das tecnologias em sala de 

aula, bem como levar a uma reflexão sobre a utilização dos recursos tecnológicos 

que facilitam o processo de ensino-aprendizagem, 

Devido a tantas transformações sociais, nossos professores precisam estar 

em constante aperfeiçoamento. Ou seja, numa formação continuada, da qual possa 

adquirir novas experiências. Segundo Batista: 

Ao entender a formação dos professores, tanto inicial quanto a contínua, 

como algo essencial, penso que é preciso estudar educação de forma mais 

ampla, com todas suas implicações econômicas, políticas e culturais, para 

que nossa prática seja criadora; para que nossos professores não sejam 

meros repetidores de governos que buscam lucro e poder; que não sejam 

ingênuos, colaborando com a manutenção do fosso social, sem aperceber-

se da situação. (BATISTA, 2005) 

 



Atualmente, temos o PDE, que é um Programa de Desenvolvimento 

Educacional, que visa proporcionar aos professores uma formação continuada, com 

afastamento de 100% das atividades de sala de aula, para que o educador possa 

desenvolver recursos pedagógicos que irão auxiliá-lo em suas atividades didáticas, 

favorecendo assim uma prática pedagógica. 

Em 2008, tivemos outro avanço tecnológico na educação, quando o Governo 

do Estado do Paraná criou a TV Pendrive, disponibilizando um pendrive para cada 

professor e uma TV por sala de aula, facilitando o trabalho do professor com 

imagens e vídeos. Porem como afirma o Portal Dia -a- Dia Educação da Secretaria 

da Educação do Paraná: 

A inserção do recurso tecnológico na escola, não é garantia de uma 

transformação efetiva e qualitativa nas práticas pedagógicas, mas pode 

provocar profundas transformações na realidade social, desde que seu uso 

seja adequado com uma prática que propicie a construção de conhecimento 

e não a sua mera transmissão (SEED, 2009, apud OLIVEIRA et al, 2009). 

 

 

Nas aulas de Biologia o uso desses novos recursos, faz com que a aula 

fique mais dinâmica facilitando assim uma maior compreensão do conteúdo, dos 

fenômenos e conceitos da biologia, conforme comenta Moran (2005): 

 

[...] Educar é procurar chegar ao aluno por caminhos, experiências, 

pela imagem, pelo som, pela representação (dramatizações, 

simulações), pela multimídia. É partir de onde o aluno está ajudando-

o a ir, do concreto para o abstrato, do imediato para o contexto, do 

vivencial para o intelectual, integrando o sensorial, o emocional e o 

racional (MORAN, 2005, apud SALUSTIANO, 2010).  

 

Dessa forma, o uso de filmes vai servir como um meio para alcançar os 

objetivos propostos, na medida em que a aprendizagem deve ocorrer pela 

compreensão dos conceitos teóricos através da “telinha”, pois o audiovisual tem um 

papel facilitador neste processo, e este acontece no interior do indivíduo, mas que 

favorecerá as interações do indivíduo com o mundo. Assim salienta Napolitano: 

 

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 
reencontrar a cultura ao mesmo tempo, cotidiana elevada, pois o 
cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores 
mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte. Assim, dos 
mais comerciais e descompromissados aos mais sofisticados e 



“difíceis”, os filmes têm sempre alguma possibilidade para o trabalho 
escolar (NAPOLITANO, 2005, p.11-12). 
 

Ainda, é importante frisar que a utilização de todo e qualquer recurso 

didático exige cuidados básicos por parte do professor, e com o uso de vídeos não é 

diferente. Por isso, seguindo as sugestões de Moran (1995), devemos: 

 

Antes da exibição: 
  

 Informar somente os aspectos gerais do vídeo; 

 Não interpretar antes da exibição, não pré-julgar (para que cada um 
possa fazer a sua leitura); 

 Checar o vídeo antes. Conhecê-lo. Ver a qualidade da cópia; 
Durante a exibição: 

 Anotar as cenas mais importantes; 

 Se for necessário apertar o pause, sem demorar muito nele; 

 Observar as reações do grupo; 
Depois da exibição: 

 Rever as cenas mais importantes e difíceis; 

 Observar o som, a musica, os efeitos, as frases mais importantes. 
(MORAN, 1995). 

 

Hoje, a imaginação é o limite para a manipulação da vida (OLIVEIRA, 1997) O 

grande problema com a questão manipulação da vida está em relação à utilização 

de tantas técnicas que poucos conhecem e que acabam por levar a situações 

contraditórias. Tem-se como exemplo a proibição do aborto, ou do uso de células 

tronco embrionárias, mas em contrapartida se permite a fertilização in vitro que, em 

grande parte levará ao descarte de embriões, os quais a principio ficam congelados.  

Para Costa (1998) a ciência e a técnica, no entanto, não podem prescindir da 

ética, sob pena da lei. Unilateralmente se transformam em armas desastrosas para o 

futuro da humanidade, nas mãos de ditadores ou de minorias poderosas e/ou mal 

intencionadas. O autor comenta ainda sobre a Encíclica Evangelium Vatae, do Papa 

João Paulo II. Nesta são abordado temas referentes a tudo que se opõe a vida, 

como as doenças endêmicas, guerras, homicídios, genocídios, aborto, eutanásia, 

enfim tudo aquilo que viole a integridade da vida humana. 

Portanto, o uso de filmes é intencional, para que o educando analise seu 

cotidiano, criando uma ponte entre o real e o imaginário, tornando-o mais apto e 

crítico para interferir na sociedade. 

Um dos temas mais discutidos pela bioética é “Quando começa a vida 

biológica?”. São muitas as discussões sobre quem pode tirar a vida e sobre 



reprodução assistida. A vida humana, incrivelmente, pode ser iniciada em um 

laboratório, tornando-se possível escolher o sexo e a genética do bebê. Para 

Schramm e Braz: 

(...) a critica tem-se concentrado menos na fecundação e na implantação do 

que no fato, para ela inaceitável, de produzirem embriões em excesso, que 

acabaram num congelamento eterno, no descarte ou no fornecimento de 

material biológico para fins de investigação, destinos estes que são todos 

inaceitáveis para quem valoriza esses embriões incipientes como seres 

humanos com status moral e irrestrito. (SHRAMM e BRAZ, 2005, p 31) 

 

São diversos os temas da bioética que podem ser trabalhados em sala de 

aula. Desde a reprodução humana e início da vida até o momento que ela se finda, 

abordando as inúmeras técnicas para salvar vida ou para prolongá-la. São muitas as 

discussões que podem ser feitas para que o nosso aluno possa refletir, debater e 

sentir-se um cidadão com autonomia, podendo tomar decisões sobre sua própria 

vida. 

 “A relevância da articulação entre cinema e educação se dá pela formação 

para a sensibilidade, a desenvolver as capacidades cognoscitivas de alunos 

e educadores”. (CEZAR et al, 2011) 

 

O ensino da bioética faz-se necessário nas aulas de Biologia, pois tratar de 

temas transversais relacionados à dignidade da vida dos seres vivos, em especial a 

vida humana, faz parte dessa disciplina. O tema bioética é de fundamental 

importância, pois trata de discussões e decisões relacionadas com a vida. Nos dias 

de hoje, com grandes avanços científicos, muitas experiências são realizadas e nem 

sempre existe respeito pela dignidade humana ou de outros seres vivos.  

 É de suma importância que nossos jovens estejam informados de tais 

assuntos, para que possam opinar criticamente a respeito de tantas decisões que 

são tomadas em relação aos avanços científicos na área da biologia e áreas afins. 

Para Oliveira: 

 

É um crime contra a humanidade a atitude de negar à nossa sociedade, em 
especial à nossa juventude, a oportunidade de acesso ao saber e as 
reflexões da micro e macrobioética, sobre tudo quando se reconhece que o 
mundo passa por profundas transformações. (OLIVEIRA, 2013, p. 7). 



 

3- Metodologia 

 A metodologia empregada no projeto de intervenção na sala de aula está 

baseada na aprendizagem através de imagens e recursos audiovisuais. Para este 

fim, podem ser utilizados filmes, documentários e internet, como ferramentas 

metodológicas que despertam os sentidos e provocam emoções prazerosas. 

O planejamento desta investigação iniciou com a seleção e análise de quatro 

filmes de cinema, capazes de provocar debates bioéticos das seguintes temáticas: 

(1) inicio da vida, (2) pré-determinismo genético e reprodução assistida, (3) 

clonagem em seres humanos, (4) fim da vida. Os filmes escolhidos foram os 

seguintes: 

(1) O segredo de Vera Drake: Na década de 50, Vera Drake, uma senhora 

humilde, mãe de família, boa esposa, que trabalha honestamente; uma 

pessoa acima de qualquer suspeita, tem sua vida destruída após a 

policia descobrir sua participação ao ajudar mulheres a abortar. 

(2) Gattaca- A experiência genética: é um filme de ficção cientifica que 

mostra a preocupação das pessoas em relação ao uso de tecnologias 

reprodutivas, pois o futuro delas dependia da qualidade do seu código 

genético. 

(3) A ilha: O filme retrata a história de um grande complexo nos Estados 

Unidos, mantido em segredo, onde ocorriam experiências com clonagens 

em seres humanos.  

(4) Mar adentro: Aborda as tentativas de Ramón Sampedro (um espanhol 

tetraplégico)em conseguir o direito de ser submetido a eutanásia. 

 

Após a seleção dos filmes foram elaborados os roteiros e questões que 

seriam trabalhadas nos debates. 

O projeto foi executado na turma de coletivo da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA e nas duas turmas de 3º ano do Ensino Médio Regular, do período da 

manhã, do Colégio Estadual Rodrigues Alves, do município de Maringá.  



Na aula introdutória, nas três turmas, foi apresentada a proposta do projeto, 

além de uma aula expositiva sobre bioética e os temas que seriam trabalhados. Ao 

término da exposição aplicou-se um questionário para avaliar o conhecimento 

adquirido com a aula ministrada. O mesmo questionário foi aplicado ao final da 

implementação do projeto, para avaliar se realmente o uso de filme é um recurso 

pedagógico que facilita o ensino-aprendizagem do conteúdo de bioética. 

As questões colocadas aos alunos foram: 

1- O que se entende por bioética? 

2- Em que momento se inicia a vida? 

3- O que significa dizer aborto de um embrião anencéfalo? Qual a sua opinião sobre 

esse tipo de aborto? 

4- Quais as principais consequências da clonagem realizada em seres humanos? 

5- Você acha que o pré-determinismo pode levar a eugenia? Em que casos seriam 

recomendada essa prática? 

6- Qual a principal finalidade da reprodução assistida? 

7- O que é eutanásia? 

As turmas do período matutino foram divididas cinco em grupos, e cada 

grupo desenvolveu um dos temas, em forma de seminário. O 3º ano A foi 

considerado a turma controle, ou seja, aquela que respondeu ao questionário e 

apresentou seminários, mas não assistiu aos filmes. O 3º ano B foi a turma com a 

qual foram trabalhados os filmes seguidos de debates. A turma de coletivo EJA 

trabalhou de forma diferenciada formando grupos para leituras de textos sobre os 

cinco temas a serem estudados. 

As turmas do 3º B e do coletivo EJA elaboraram também, juntamente com a 

professora, um questionário pesquisa, que foi aplicado para os colegas do 2º ano C 

e da turma do CELEM (Centro de Língua Estrangeira Moderna), respectivamente, 

para uma análise do conhecimento teórico dos temas aborto e eutanásia. 



Foram importantes as contribuições dos professores participantes do Grupo 

de Trabalho em Rede- GTR. Destaca-se que apresentaram reflexões referentes ao 

projeto de intervenção, com bastante coerência e aprofundamento, fazendo 

sugestão de materiais que pudessem facilitar a implementação do mesmo.  

 

 

4- Resultados 

 

1) As atividades realizadas na turma do coletivo EJA ocorreram da forma como 

mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Planejamento das atividades de discussão bioética 

MOMENTOS DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

1º encontro Explicação dos temas a serem abordados, dos objetivos e esclarecimento da 

pesquisa a ser feita. Resolução de questionário. 

Formação de equipes e distribuição de textos para uma rápida leitura e discussão 

entre os integrantes do grupo. 

2º encontro Exibição do filme O segredo de Vera Drake seguido de debate sobre aborto e 

aborto de anencéfalo.  

3º encontro Exposição do filme Gattaca- A experiência genética, seguida de debate sobre pré-

determinismo genético e reprodução assistida. 

4º encontro  Apresentação do filme A Ilha, seguido de debate com questionamentos sobre a 

viabilidade da clonagem em humanos. 

5º encontro Exibição do filme Mar adentro, seguido de debate sobre eutanásia.  

6º encontro Elaboração de questões, para obtenção de opinião sobre o tema aborto, que seria 

realizado na turma de espanhol pelos alunos do EJA. 

7º encontro Análise e discussão das respostas obtidas na pesquisa feita na turma de espanhol, 

seguida por um debate geral relacionado aos temas dos filmes e resolução de 

questionário (o mesmo realizado no 1º encontro).  

 

Cada encontro realizado na turma de educação de jovens e adultos teve 

duração de quatro horas aulas. 

Já, a execução do projeto na turma do 3º B não ocorreu conforme o 

planejado, devido ao número reduzido de aulas (duas por semana). Foram exibidos 

apenas os filmes: O segredo de Vera Drake e Gattaca, seguidos de apresentações 



de seminários e debates. Os demais filmes previamente selecionados foram apenas 

assistidos pelas equipes responsáveis em elaborar os seminários dos temas 

correspondentes.  

As equipes responsáveis pelo tema do aborto e eutanásia aplicaram a 

pesquisa sobre estes temas na turma do 2º C e também na própria turma. Nesta 

pesquisa foi levantada a opinião dos alunos a respeito da atual lei do aborto e em 

quais condições eles achavam que poderia ocorrer esta prática e se tinham 

conhecimento do que era eutanásia.  

 

Questões para pesquisa: 

 

1) Você concorda com a atual lei do aborto? 

a) Concordo. 

b) Não concordo nem discordo. 

c) Não concordo. 

 

2) Para você a legalização do aborto pode trazer conseqüências para a nossa 

sociedade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3) -Em que casos considera o aborto válido? 

a) Feto com má formação. 

b) Gravidez resultante de estupro. 

c) Risco de vida para mãe. 

d) Falta de condições financeiras 

e) Gravidez não planejada. 

 

4) Para você quando começa a vida? 

a) 10 semanas. 

b) No momento da fecundação. 

c) Quando nasce. 

 



5) Segundo Bento (2008) eutanásia significa morte de um doente terminal 

provocada voluntariamente, seja mediante a administração de substâncias 

letais, seja mediante a omissão de tratamentos necessários, com a intenção 

de eliminar a dor.  

a) Você tinha um conhecimento prévio sobre o que se tratava eutanásia? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

b) Você concorda com a prática de eutanásia? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Não possuo opinião formada. 

 

A tabela abaixo mostra as respostas as respostas obtidas nas diferentes 

turmas: Turma do segundo ano C Ensino Médio Regular (T1), Turma Terceiro ano B 

Ensino Médio Regular (T2) e Turma do Espanhol (CELEM) (T3). A turma de 

Espanhol respondeu apenas sobre aborto. 

 

Tabela 1: Porcentagem das respostas da pesquisa aplicada nas turmas: T1: 2º ano C; T2: 3º ano B; 

T3: turma de Espanhol do CELEM. 

Questão  T1 T2 T3 Respostas 

     1               42% 

21% 

33,3% 

3,7% 

41,4% 

41,4% 

17,2% 

37,0% 

18,5% 

44,4% 

 

- Concordam com a atual lei do aborto. 

-Não concordam nem discordam. 

- Não concordam. 

- Não responderam. 

    2 83,3% 

 

 

12,5% 

58,6% 

 

 

34,5% 

51,9% 

 

 

48,1% 

- Acham que a legalização do aborto pode trazer 

consequências para nossa sociedade. 

- Não acham que a legalização do aborto pode 

trazer conseqüências para nossa sociedade. 



3 66,6% 

79,1% 

 

75% 

 

89,7% 

75,9% 

 

75,9% 

 

34,4% 

34,4% 

81,5% 

77,8% 

 

40,7% 

- Que o aborto é valido se o feto é anencéfalo. 

- Que o aborto é valido se a gravidez é resultado 

de estupro. 

- Que o aborto é válido em caso de risco de vida 

da mãe. 

- Que o aborto é válido por falta de condições 

financeiras da mãe. 

- Gravidez não planejada. 

4 29,2% 

50% 

16,6% 

4,2% 

51,7% 

44,8% 

3,4% 

11,1% 

81,5% 

7,7% 

- Acham que a vida começa com 10 semanas. 

- A vida começa no momento da fecundação. 

- A vida começa quando nasce. 

- Não responderam. 

5a 37,5% 

62,5% 

69,0% 

31,0% 

 

 

- Tinham conhecimento prévio sobre eutanásia. 

- Não tinham conhecimento prévio sobre a 

eutanásia 

5b 20,8% 

25% 

54,2% 

82,6% 

10,3% 

6,9% 

 - Concordam com a prática da eutanásia. 

- Não concordam com a prática da eutanásia. 

- Não possuem opinião formada sobre a prática 

da eutanásia. 

 

 

5- Discussão 

 

A análise das respostas do questionário aplicado no primeiro encontro, logo 

após a abordagem sobre os temas do projeto, levou-nos a perceber o quanto 

aqueles conceitos eram desconhecidos para os alunos. Ficou claro que não era 

estimulante para eles, com aquela metodologia, tomar conhecimento do assunto, 

menos ainda discuti-lo. Durante a resolução do questionário os alunos 

demonstraram muitas dúvidas. Apresentaram muita dificuldade para responder, e 

deixaram algumas questões em branco ou davam resposta sem sentido. 



Ao aplicarmos o questionário e analisarmos as respostas das diferentes 

turmas, após a implementação do projeto, foi possível observar que elas 

apresentaram um comportamento bem diferenciado. 

As turmas que assistiram aos filmes e depois debateram temas baseando-se 

nos roteiros por eles analisados, como coletivo do EJA e o 3º B apresentaram mais 

segurança ao darem suas respostas e ainda foram capazes de elaborar, com a 

ajuda da professora, um questionário mais específico direcionado à pesquisa entre 

outros colegas. Demonstraram que o uso dessas mídias foi de grande relevância 

para que pudessem se apropriar daquele conhecimento e se tornassem capazes de 

refletir criticamente o conteúdo.  

Na turma do 3º ano A, cujos alunos apenas apresentaram seminários dos 

temas da bioética sem assistir filmes e nem debater, observou-se que tiveram mais 

dificuldades ao responder o questionário final. Não demonstravam muito interesse 

pelos temas e nem se sentiam seguros quanto às suas respostas. Esta turma não 

demonstrou, portanto, ser capaz de se apropriar de maneira satisfatória, dos 

conteúdos abordados. 

Uma análise dos números constantes na tabela 1 reiteram os resultados 

acima relatados. É possível perceber, principalmente nas turmas 1 e 3, que algumas 

questões não foram respondidas. Podemos inferir que essa falta de respostas seja 

fruto da falta de uma abordagem que desperte o interesse tanto de jovens como de 

adultos, mesmo se tratando de temas que são constantemente divulgados na mídia. 

 

 

6- Considerações finais  

 

 Neste trabalho escolhemos por investigar se o uso de filmes de cinema, como 

recurso pedagógico funciona como elemento motivador e facilitador do processo 

ensino-aprendizagem dos temas transversais da área da biologia. Neste processo, o 

professor tem papel fundamental em atuar no sentido de estimular o aluno a pensar 

e refletir sobre os principais acontecimentos na nossa sociedade, levando o mesmo 

a uma participação ativa, não sendo apenas um mero espectador. 

 Os professores que participaram do GTR consideraram pertinentes os filmes 

escolhidos para trabalhar os temas da bioética, porém alguns acrescentaram que o 



professor deve planejar muito bem as atividades, para atingir os objetivos desejados. 

Realmente, quando os filmes são bem trabalhados, os resultados são satisfatórios, 

mas pôde-se perceber que ao usar filmes para ensinar determinado conteúdo deve-

se tomar bastante cuidado com a duração dos mesmos, pois com duas aulas 

semanais, fica difícil trabalhar mais de um filme para um determinado conteúdo. 

Como sugerido pelos colegas do GTR, deve-se usar documentários mais curtos ou 

fazer recortes, mas tomando cuidado para não tirar o sentido do mesmo. Alguns 

destes professores também consideraram bastante oportunas as questões 

elaboradas para discussão após a exibição dos vídeos. Outra sugestão seguida foi a 

de ser o mais impessoal possível, deixando os alunos opinarem. 

 Devido aos resultados da pesquisa, que demonstram o pouco conhecimento 

dos nossos alunos diante de temas relacionado com a vida, acreditamos que seja de 

fundamental importância trabalhar bioética em sala de aula, para que cada vez mais 

estes possam participar de muitas decisões que são tomadas em relação a nossa 

vida ou de pessoas queridas. O uso de obras fílmicas pode despertar nos nossos 

jovens e adultos uma visão mais critica e reflexiva.  
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