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 Filosofia 

Resumo Um  dos  principais  objetivos  desta  unidade  didática  é 
analisar  a  viabilidade  do  uso  de  filmes  para  ensinar 
bioética. Muitos recursos pedagógicos podem ser usados 
para enriquecer uma aula, e na área da biologia existe 
uma diversidade de vídeos que podem ser usados para 
facilitar  o  ensino de alguns conceitos.  O cinema leva o 
aluno a aprender de forma mais divertida e emocionante. 
Muitos filmes têm finalidade de provocar reflexões sobre a 
ação humana. Alguns filmes foram selecionados para ser 
exibido  para  os  alunos,  para  promover  debates  e 
reflexões,  levando  o  aluno  não  apenas  a  obter 
conhecimentos,  mas  uma  visão  mais  crítica  de  alguns 
temas que estão sendo discutidos na mídia televisiva, tais 
como,  abortos  de  anencéfalo,  pré-determinismo, 
reprodução  assistidas,  clonagem  em  humanos  e 
eutanásia, para que assim possa participar ativamente de 
decisões e deixar de ser meros expectadores.

Palavras-chave  Bioética, ensino-aprendizagem, multimídia
Formato do Material Didático Unidade didática
Público Alvo Alunos



1- APRESENTAÇÃO

 

Esta Unidade Didática, como proposta de trabalho é parte integrante das 

atividades desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/ 

2012 e será aplicada nas duas turmas de 3º ano do Ensino Médio e na EJA do  

Colégio Estadual Rodrigues Alves de Maringá.

Esta  proposta  baseia-se  na  constatação  de  que  há  uma  grande 

necessidade de a sociedade inteirar-se com as pesquisas científicas,  que são 

geralmente discutidas apenas nas instituições de ensino superior. Afinal, toda a 

população deveria ter entendimento das decisões, que são tomadas diariamente, 

envolvendo a vida humana, mas poucos têm conhecimento suficiente para emitir 

qualquer opinião a respeito dessas pesquisas.

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. Para Oliveira (1997) :

 

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  às  reflexões  da  micro  e  da 
macrobioética,  sobre  tudo  quando  se  reconhece  que  o 
mundo  passa  por  profundas  transformações.  (OLIVEIRA, 
1997, p.124)

 

Devemos  considerar  que  muitos  avanços  da  Ciência  foram  positivos, 

melhorando  a  qualidade  de  vida  do  ser  humano,  mas  sabemos  que  muitos 

cientistas costumam “brincar de Deus” sem menor escrúpulo. Por isso se fazem 

necessárias as discussões e reflexões da bioética.

Do mesmo modo que foram obtidos grandes avanços na medicina e nas 

demais  áreas  biológicas  também houve  uma  grande  evolução  tecnológica  na 

forma de se comunicar. Levar o aluno não apenas a obter conhecimentos, mas ter 

uma visão mais critica de alguns temas que estão sendo discutidos na mídia 



televisiva,  tais  como:  aborto  de  anencéfalo,  pré-  determinismo,  reprodução 

assistida, clonagem em humanos e eutanásia, para que assim possam participar 

ativamente  de decisões e deixar  de ser  meros expectadores.  De acordo com 

Libâneo 

“...para enfrentarmos os desafios do avanço acelerado da 
ciência e da tecnologia, da mundialização da economia, da 
transformação do processo de produção,  do consumismo, 
do  relativismo  moral,  é  preciso  fortalecer  os  movimentos 
sociais que lutam por um maciço investimento na educação 
escolar e na formação de professores.” (LIBÂNEO, 2010) 

 

Qual a melhor forma de ensinar bioética? Se tantas decisões são tomadas 

a respeito da vida, de que maneira posso levar meus alunos a se tornarem mais 

críticos diante os tantos temas polêmicos?

São  muitos  os  recursos  pedagógicos  que  podem  ser  usados  para 

enriquecer uma aula, basta, no planejamento, elaborar uma proposta adequada 

ao  tempo  de  aula  e  às  condições  de  estrutura  da  escola  e  usá-los 

adequadamente. Na área da biologia existe uma variedade de filmes que podem 

ser usados como um destes recursos, pois vários tratam sobre o tema da bioética. 

O  cinema  é  uma  forma  prazerosa  de  transmitir  conhecimentos,  pois  muitos 

pensam em assistir filmes para se divertirem. Embora não haja compromisso do 

cinema  com  a  verdade,  muitos  filmes  são  elaborados  com  a  finalidade  de 

reflexões sobre certas ações humanas.

Novas ferramentas metodológicas estão presentes nas escolas, não só na 

escola  privada,  mas  até  mesmo  na  pública.  Portanto,  faz-se  imediatamente 

necessário preparar os educadores para que possam fazer bom uso dos novos 

recursos, como auxilio em sua prática pedagógica. Para Macedo:

 
A educação, por se caracterizar como uma instituição formal 
responsável  pela  produção  de  conhecimento  tem  o 
compromisso  de  formar  cidadãos  mais  humanos  que 
possam fazer o uso dos recursos tecnológicos a favor  do 
bem comum e um dos grandes desafios que se apresenta 
para os educadores é o de escolher, entre tantos disponíveis 
aqueles que melhor se ajuste aos propósitos educacionais. 
(MACEDO, 2007)



 
O uso das mídias na educação está cada vez mais frequente. Por isso nós 

educadores não podemos “ficar para trás”. Segundo Belloni

 

.“...a  formação  de  educadores  sintonizados  com  novas 
linguagens      presentes  nas  mídias  deve  corresponder  a 
formação  de  comunicadores  mais  sintonizados  com  as 
funções  educacionais  das  mídias  e  sua  responsabilidade 
social.(BELLONI, 2002)

 

Para  que  tal  trabalho  cause  impacto  foram  escolhidos  alguns  vídeos 

relacionados com a bioética: O segredo de Vera Drake (aborto), GATTACA (pré- 

determinismo), A Ilha (clonagem em humanos) e Mar Adentro (Eutanásia). Estes 

temas serão debatidos ao final de cada filme, seguindo um roteiro com a ficha 

técnica dos filmes e algumas questões reflexivas.

            Há muito  tempo vem-se discutindo metodologias eficazes para que se 

promova  de  forma eficiente  o  ensino-aprendizagem.  Sabe-se  também que  há 

mais de uma maneira de se aprender, e que varia de uma pessoa para outra. De 

acordo com Traci

 

A capacidade de aprendizagem e criatividade depende do 
que fazemos com o nosso cérebro, a aprendizagem produz 
mudanças  no  cérebro,  plasticidade  neural,  mas  isso  só 
ocorrerá quando educando sentirem prazer em aprender e 
os  temas  estudados  forem  relevantes  para  suas  vidas...
( TRACI, 2011)

 
            Para  finalizar  o  trabalho,  os  alunos  serão  avaliados  através  de  um 

questionário que será aplicado no inicio e no final da implementação do projeto, 

pois assim será possível verificar se houve a aprendizagem esperada.

 2- MATERIAL DIDÁTICO

 
- METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO



Conteúdos da unidade didática:

- Reprodução Humana;

- Bioética;

- Aborto

- Reprodução Assistida

- Pré – determinismo;

- Clonagem Humana 

- Eutanásia

 

           O projeto será desenvolvido com as turmas de 3º ano da manhã e com a 

turma  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  do  período  noturno,  do  Colégio  Estadual 

Rodrigues Alves. Serão utilizadas 16 horas para cada turma, perfazendo um total 

de 32 horas.

 

 1ª Etapa

 

  Objetivo Especifico 

Investigar e avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre reprodução humana 

e bioética.

 

 Metodologia

          A aula será iniciada com a investigação do conhecimento prévio dos alunos, 

através de questionamento oral, seguido por uma aula expositiva dos conteúdos a 

serem trabalhados.  Logo em seguida será aplicado um questionário  com sete 

questões,  cujas  respostas  serão  posteriormente  comparadas  com  o  mesmo 

questionamento ao final da implementação. Após a resolução do questionário a 

turma de 3º ano será divida em 5 equipes. Cada equipe vai pesquisar um dos 

temas  de  bioética  propostos,  que  são:  aborto  e  aborto  de  anencéfalo;  pré-



determinismo; reprodução assistida; clonagem em humanos e eutanásia. Cada 

equipe, após uma pesquisa sobre o tema escolhido, formulará 2 ou 3 questões 

para serem respondidas por outros colegas da escola. Essas questões servirão 

para  conhecermos  a  opinião  da  comunidade  escolar  a  respeito  dos  temas 

polêmicos  e,  as  respostas  não  terão  a  identificação  dos  questionados.  Essa 

primeira atividade ocupará duas aulas. 

            Na sequência das atividades, apenas uma das turmas de 3º ano assistirá 

aos filmes selecionados.

            Na turma de EJA, a primeira atividade ocupará o período todo, pois após a 

divisão  em 5  grupos,  eles  serão  levados  para  o  laboratório  de  informática  e 

orientados a iniciar as pesquisas dos seus tópicos. Esses trabalhos, por sua vez 

serão  apresentados  e  discutidos  após  cada  filme  relacionado  ao  tema,  e 

previamente selecionado.

            Ao  final  da  implementação  será  feita  uma  comparação  entre  as  três 

turmas: 1) entre o 3º ano que assistiu aos filmes e o outro que apenas assistiu às 

aulas e fez o trabalho de pesquisa e, 2) resultados obtidos entre o terceiro ano 

que participou dos filmes com os resultados obtidos pela turma EJA.

 

Questões a serem respondidas:

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?

                                                      



  2ª Etapa
 
Filme sobre aborto
 
 Objetivo Específico:
 
Refletir sobre os diferentes motivos que levam uma pessoa a praticar o aborto, 

bem como discutir sobre o aborto de anencéfalo.

 

   Metodologia:

 

Nesta atividade será iniciarda a mostra dos filmes. Iniciaremos com o filme Vera 

Drake, que aborda o tema aborto. Após o vídeo será feito o debate, onde a equipe 

que  trabalhou  o  tema  aborto  e  aborto  de  anencéfalo  apresentará  o  que  foi 

pesquisado e ajudará no debate. Para discussão será seguido um roteiro que tem 

a  ficha  técnica  do  filme  e  algumas questões.  A duração  desta  atividade  está 

prevista para 3horas.

 

Roteiro para analise do filme “O Segredo de Vera Drake”
 

Dados técnicos:
Titulo Original: Vera Drake
Lançamento: 2004                          Origem: Inglaterra        Direção: Mike Leig

Duração: 125 min.                           Gênero: Drama 

Elenco:   Imelda Staunton, Alex Kelly, Adrian Scarborough, Peter Wight, Sally 

Hawkins.                 

Sinopse :

Uma história que ocorre na cidade de Londres, em 1950. Relata a trajetória de 

Vera  Drake,  uma mulher  simples  (classe  baixa)  que  trabalha de  faxineira  em 

algumas residências. Ela tem uma família unida e amorosa. Onde ela é uma boa 

mãe  e  uma  esposa  perfeita,  acima  de  qualquer  suspeita.  Mas  esconde  um 



segredo.  Ajuda  jovens  mulheres  a  praticar  o  aborto.  Mas  quando  um desses 

procedimentos dá errado, uma garota vai parar no hospital, a polícia descobre e 

começa a investigar Vera. Neste momento o seu mundo começa a desmoronar.

 
Contribuições para o ensino:
 
Reflexão  sobre  o  aborto.  A  necessidade  do  uso  de  contraceptivos  e  as 

consequências de um aborto.

 

Questões para análise:
 
1- Em que momento da história se revela o segredo de Vera Drake? Por quê?

2- O filme mostra o sentimento de culpa da protagonista? Em quais cenas? Ela 

achava que estava fazendo alguma coisa errada?

3- De que classe social pertencia as mulheres ajudadas por Vera? Em que classe 

social pertencia Susan, que também procurou ajuda para livrar-se de uma 

gravidez indesejada?

4- Como você avalia as reações das pessoas diante do segredo de Vera?

5- O que você acha da decisão da justiça diante deste caso?

6- Se o aborto fosse um caso de um embrião anencéfalo, você concordaria com o 

procedimento?

 

 
Filme sobre pré - determinismo
 
  Objetivo Específico:
 
Analisar e discutir as vantagens e consequências que a reprodução assistida e o 

pré- determinismo podem trazer para uma sociedade.

 



  Metodologia:

 

Nesta  atividade  será  transmitido  o  filme  GATTACA,  que  será  usado  com  a 

intenção de trabalhar o tema do pré – determinismo. Após a execução do filme 

também  será  feito  debate  com  discussão  deste  tema  e  também  do  tema 

reprodução  assistida.  Será  seguido  um  roteiro  com  questões,  onde  as  duas 

equipes  atuarão  auxiliando  as  discussões.  Esta  atividade  terá  a  duração  de 

3horas.

 

Roteiro do filme para análise do filme: GATTACA – Experiência Genética (no 
Brasil)
 
Dados técnicos:
Título Original: GATTACA               Origem: EUA                  Lançamento: 1997
Direção: Andrew Niccol                   Duração: 106 min          Gênero: Ficção 
Cientifica 
Elenco: 
Ethan Hawke
Alan Arkin
Jude Law
Uma Thurman
 
Sinopse:
GATTACA passa  em  um futuro  não  tão  distante,  nos  Estados  Unidos,  numa 

sociedade  que as  pessoas passam por  um controle  genético.  Neste  contexto 

nasce Vincent, fruto do amor dos seus pais. A mãe ainda com o bebê recém-

nascido no colo, quando o médico geneticista descreve-o geneticamente e ainda 

fala  dos  problemas  de  saúde  que  a  criança  teria  e  aconselha  os  pais  a 

selecionarem suas melhores características deles para o segundo filho. Porém o 

sonho de Vincent era de ira para o espaço, mas para que isso acontecesse teria 

que usar a identidade genética de outra pessoa. Quando tudo parecia estar dando 

certo ocorreu um crime em GATTACA, uma semana antes de sua missão ir para o 

espaço. Ele era considerado o principal suspeito da morte do diretor.



 

Contribuições para o ensino:
 
O filme nos fornece elementos para a reflexão a cerca das novas pesquisas sobre 

a composição genética do ser humano. Onde essa composição pode ser causa 

de um novo tipo de preconceito na sociedade. Mais um fator para descriminação 

e dessa vez o bandido é o DNA, pois através dele poderá ser escolhido aquele 

que tiver as características mais adequadas para um determinado emprego. O 

que acontecerá com os menos apropriados?

 
Questões para análise:

1- Será que o fato das características genéticas do irmão de Vicent terem sido 

selecionadas faz dele um indivíduo melhor para a sociedade?

2- Estamos preparados para determinar quais genes serão “bons” ou “ruins”?

3- Quais genes devem ser preservados ou eliminados de uma população?

4- Com o genoma humano em nosso poder, poderemos analisar as “qualidades” e 

“defeitos” que o individuo pode vir desenvolver. Como o caso de algumas doenças 

genéticas. O que devemos fazer com todas essas informações?

5- Que tipos de características justificam o aborto?

6- Em que condições tornam-se aceitável o pré-determinismo?

7- A reprodução assistida tem finalidade de ajudar algumas mulheres realizar seu 

sonho de ser mãe.  O direito de procriação é um direito fundamental? Programas 

um filho, escolhendo as características é eugenismo?

 

 



Filme sobre clonagem em humanos
 
   Objetivo Específico:
 
Discutir as razões para clonar um ser humano, bem como as consequências que 
podem surgir deste procedimento.
 
 
   Metodologia:
 
Será  assistido  o  filme A Ilha.  Após será  feito  um debate,  onde a  equipe que 

pesquisou sobre o tema clonagem em humanos ajudará a direcionar o debate e 

responder as questões previamente elaboradas. Esta atividade está prevista para 

durar aproximadamente 3 horas.

 

Roteiro para análise do filme A Ilha
 
Dados técnicos: 
Título Original: The Island
Lançamento: 2005                          Origem: EUA            Direção: Michael Bay
Duração: 127 min                             Gênero : Ficção Cientifica 
Elenco:
Ewan Macgregor 
Scarlett Johansson 
Djimon Hounsou
Steve Buscemi
 
Sinopse:
Em meados do século XXI, Lincon Six- Echo é morador de um complexo secreto 

de pesquisas de clonagem. Como muitos outros habitantes deste lugar. Todos ali  

sonham em ir  para a  “Ilha”,  que é o único  lugar  “descontaminado”.  Mas logo 

Lincon que é muito  curioso descobre que tudo sobre a sua existência é uma 



mentira. Que ele e os demais são clones. Então ele e sua coleguinha Jordan 

fogem em busca da verdade.  Para descobrir os seus pais originais.

 

Contribuições para o ensino:
 
A produção cinematográfica de Michael Bay permite ao espectador contato com o 

tema clonagem de seres humanos. Esta trama fornece elementos para reflexão 

acerca dos pontos negativos deste procedimento.

 

Questões para análise:

 

1- Muitos filmes de ficção científica que abordam sobre as consequências que 

determinado  desenvolvimento  tecnológico  pode  nos  trazer,  o  faz  de  forma 

pessimista. Por que isso acontece?

 

2- Existem dois tipos de clonagem a reprodutiva e a terapêutica. No filme aparece 

uma das duas? Justifique sua resposta. 

 

3- Como estão as pesquisas sobre clonagem?

 
4- O que diz a legislação e a igreja sobre esse assunto?
 
5- Há debates mundiais sobre esse tema?
 
6- Qual a sua opinião sobre clonagem em seres humanos?
 



Filme sobre eutanásia 

   Objetivo Específico
Refletir sobre o controle que temos sobre nossa vida, bem como sobre o direito à 

morte digna.

    Metodologia
Nesta atividade será assistido o último filme previamente selecionado, “Mar 

Adentro”. O filme está relacionado com o tema eutanásia, então a equipe 

responsável irá depois do filme auxiliar no debate seguindo a sequência de um 

roteiro. Esta atividade terá a duração de aproximadamente de 3 horas.

 

Roteiro para análise do filme: Mar adentro
 

Dados técnicos:
Titulo Original: Mar adentro
Lançamento: 2004                Origem: Espanha (com co-produção francesa e 
italiana)
Direção: Alejandro Amenábar ( chileno )
Gênero: Drama                     Duração: 125 min.
Classificação: inadequado para menores de 12 anos.
Elenco: 
Javier Bardem
Belén Rueda
Lola Dueñas
Mabel Rivera
Celso Bugallo
 
Sinopse:
O filme aborda a  trajetória  de  Ramón,  que há quase trinta  anos se  encontra 

debilitado em uma cama sob os cuidados da família.  Mas este homem tem o 

desejo de terminar com sua vida com dignidade (eutanásia), pois acha que viver 

como um tetraplégico não tem sentido. Ele busca ajuda de uma advogada e luta 



judicialmente pela eutanásia. 

 

Contribuições para o ensino

Esta trama de Alejandro Amenábar é uma bela obra cinematográfica baseada em 

uma história verídica, que nos dá elementos para analisar o ciclo vital dos seres 

vivos, sendo a morte a etapa final deste ciclo, bem como discutir o conceito do 

que é vida. Que valor tem a vida.

  

Questões para análise

1- O que significa eutanásia? Qual o conceito clássico?

2- O que é um doente terminal?

3- No nosso ciclo de vida, a única etapa que não podemos escolher é o 

nascimento, mas geralmente se não houver limitações físicas poderíamos ter 

liberdade de sanar nossa dor com o suicídio e nem seriamos processado por isso. 

Então não seria um absurdo ter que lutar judicialmente para obter uma morte 

digna?

4- A eutanásia é considerada como morte digna, já que se discute tanto a 

dignidade humana não seria justo nos colocarmos no lugar do outro e tentar 

entender se é digno de algum ser humano viver em cima de uma cama 

dependendo da família para todas suas necessidades?

5- Se você fosse um dos votantes no júri na questão eutanásia seria contra ou a 

favor ao pedido de Ramon Sampedro? Qual seria a justificativa para o seu voto?

 

  3ª Etapa

Esta última etapa iniciará com a resolução das mesmas questões que os alunos 

resolveram no primeiro dia. Após responderem discutiremos os resultados obtidos 

com a pesquisa feita pelos alunos do 3º ano da manhã e da turma EJA, com os 



colegas  de  outras  turmas,  fazendo  uma  análise  comparativa  entre  os  temas 

estudados e também comparando a respostas das questões do primeiro e último 

dia. Ainda será feito um debate geral e este se iniciará pelas questões sugeridas 

na reflexão individual, pensadas para alcançar outros temas que tem se instalado 

na  sociedade,  provocando  discussões,  em vista  dos  impactos  causados  pela 

biotecnologia.

   AVALIAÇÃO

 A avaliação da unidade didática  acontecerá  de forma continua,  pois  o  aluno 

estará sendo avaliado desde o inicio pela sua participação e desempenho durante 

a realização das atividades e também através das respostas dos questionários.

3- ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

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

baseada na aprendizagem através de imagens e recursos audiovisuais. Podem 

ser utilizados filmes e documentários, bem como a internet,  como ferramentas 

metodológicas que despertam os sentidos e provocam emoções prazerosas.

A aplicação do projeto deverá iniciar com aula expositiva e dialogada, onde 

serão apresentados aos educandos, os temas a serem abordados, para verificar o 

conhecimento  destes  alunos  a  respeito  de  bioética.  Os  temas  aborto  de 

anencéfalo,  reprodução  assistida,  pré-determinismo,  clonagem em humanos  e 

eutanásia  são  conhecidos,  pois  são  abordados  pela  mídia  e  eles  certamente 

apontarão algumas noticias que já ouviram a respeito deste conteúdo.

Esta aula também pode ser iniciada com algumas perguntas, como por 

exemplo:

1- O que você sabe sobre bioética?

2- Quando inicia a vida?

3- O é aborto de anencéfalo?

4- Qual o objetivo da reprodução assistida?



5- Você é a favor de programar um filho selecionando nele as melhores 

características genéticas?

6- Você gostaria de ter um clone seu? Por quê?

7- O que você sabe a respeito da eutanásia? Você é a favor ou contra esse 

procedimento?

Fica  a  critério  do  professor  elaborar  questões  que  considerar  mais 

pertinentes em relação a bioética. Deixar os alunos responderem sem interferir, 

corrigindo-os de imediato, fazer questionamentos sobre as respostas dadas por 

eles e levantar reflexões. 

Ao usar vídeos deve-se evitar dar muitas informações antes de passar o 

filme, apenas alguns aspectos gerais, tais como, direção, autores, duração. Não 

interpretar filmes antes da sua exibição. Jamais usar um filme antes de assisti-lo e 

analisar  seu  conteúdo,  para  saber  se  realmente  é  adequado  para  trabalhar 

naquele momento e naquela turma.

É importante fazer anotações sobre o filme, e durante sua apresentação 

caso  achar  necessário  dar  pausa  em  algumas  cenas  para  fazer  breves 

comentários, pode-se também chamar a atenção dos alunos para determinadas 

partes do filme que achar importante. 

Após a exibição do filme ou documentário,  o professor pode propor um 

debate, no qual ele deve direcionar as questões, mas primeiro ouvir a opinião dos 

alunos. Deve ser mediador das discussões sem monopolizar com suas ideias, 

deve  também  levantar  pontos  positivos  e  negativos  do  filme,  como  também 

levantar a ideia central. Em alguns casos pode pedir para eles fazerem pesquisas, 

enquetes  de  temas  polêmicos  para  posterior  debate.  Dar  sugestão  de  outros 

filmes semelhantes ao assistido, sugerir também livros e sites para pesquisas.

Jamais  se  devem  usar  filmes  que  não  tenham  sido  programados  e 

planejados  com  antecedência,  como  “tapa  buraco”,  pois  esta  atitude  faz  o 

educando perder a credibilidade neste recurso.
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