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BIOÉTICA E BIOTECNOLOGIA

Plano de Trabalho
Introdução
Esta sequência de aulas destina-se a trabalhar com a temática da bioética e da
biotecnologia, focando em desvendar a sua importância na sociedade atual e os
impactos gerados, sendo estes positivos ou não.
As aulas terão como objetivo inicial reforçar os conceitos envolvidos na área
genética, como genes, genoma, cromossomos, e posteriormente será realizada uma
aula demonstrativa sobre a importância da bioética para o desenvolvimento da nossa
sociedade.
Mais adiante serão discutidas as principais técnicas utilizadas na área da
biotecnologia, levando-se em conta a importância na prática de seus estudos e assim
a influência direta na vida dos seres humanos.
Precisamos levar os alunos a refletir, sobre a presença da biotecnologia no
nosso dia a dia, seja ela na área da agricultura, pecuária, indústria alimentícia, etc.,
fazendo com que nossos alunos sejam capazes de adquirir conhecimentos sobre o
tema e desta forma ser capazes de formarem opiniões concretas sobre o tema.
Como pré-requisitos para a implementação deste plano de trabalho, será feito
durante as primeiras aulas vários questionamentos com os alunos de modo individual,
para se ter uma idéia do nível de conhecimento de toda a turma, principalmente em
relação aos conteúdos de genética abordados no bimestre anterior.

Desenvolvimento
Primeira e segunda aula:
Iniciar a aula expositiva colocando slides com imagens de diversos seres
humanos com características físicas bem distintas, e pedir que os alunos tentem
buscar uma resposta para: “Apesar de sermos todos da mesma espécie, por que
apresentamos tantas diferenças?”, com certeza diante de inúmeras respostas a
genética será citada. A partir daí uma nova pergunta irá introduzir o tema; “Por que
pessoas de uma mesma família apresentam maiores graus de semelhança física?” e
baseando-se em seus conhecimentos prévios, será realizada com os alunos uma
revisão sobre os principais conceitos de genética como:
 Cromossomos
 DNA
 Genes
 Homozigoto e heterozigoto
 Dominante e recessivo
 Genótipo e fenótipo
Ao final desta etapa será sugerido aos alunos que construam um glossário dos
termos de Genética aprendidos durante a aula, e que possam pesquisar em casa
novos conceitos além dos aprendidos em sala.
Toda essa aula de autoconhecimento irá nos revelar o potencial e as limitações
da turma perante o tema, fazendo com que o professor direcione as aulas seguintes
de modo a suprir tais deficiências e fará também com que a turma desperte o
interesse pelas questões genéticas.
Portanto, nesta aula serão utilizados como recurso pedagógico o data-show
para exibição dos slides e o quadro branco.
A avaliação será feita através da participação individual de cada aluno durante
toda a aula.
Terceira e quarta aula:
As discussões da aula anterior introduziram aos diversos conceitos evolvidos
na área genética, e a partir desta aula os alunos começaram a debater diversos temas
relacionados com a bioética.

Através da utilização de um data-show, utilizando o recurso de slides serão
passadas aos alunos o conceito de bioética, seu histórico em nossa sociedade e sua
importância para a humanidade:

Slide 1: Conceito de Bioética

Slide 2: Conceito histórico de bioética

Slide 3: Questões fundamentais da bioética
Obs.: Estes são apenas amostras de três slides entre vários que serão
utilizados em sala de aula.
Posteriormente será utilizado outro recurso pedagógico audiovisual, para
auxiliar na assimilação e entendimento do conteúdo, onde serão reproduzidos dois
pequenos vídeos sobre bioética e algumas doenças causadas por alterações
genéticas:
 https://www.youtube.com/watch?v=CEbZS3uexBk
 https://www.youtube.com/watch?v=10tAbcF17Mo
No final desta aula, os alunos de modo individual responderão a um
questionário com diversas perguntas retiradas de avaliações recentes do ENEM, como
atividade de fixação e avaliativa do conteúdo.

Quinta e sexta aula:
Nestas aulas serão utilizadas algumas reportagens para a abordagem da
utilização e importância da biotecnologia nos dias atuais, principalmente das técnicas
de clonagem e recombinação gênica.
Exemplos de reportagens utilizadas:

Reportagem 1: Biotecnologia na área da saúde

Reportagem 2: Biotecnologia na área alimentícia

Reportagem 3: Polêmicas entre a Religião e Biotecnologia

Reportagem 4: Biotecnologia na cura de doenças

Os alunos serão divididos em grupos para realizarem a leitura das reportagens,
posteriormente o docente levantará diversos questionamentos que serão discutidos
entre os grupos:




Qual o assunto principal de cada reportagem?
Quais são os pontos positivos e negativos sobre a utilização da biotecnologia
em cada texto analisado?
Qual a opinião do grupo sobre o tema abordado?

Todos os grupos, posteriormente apresentarão de forma oral suas repostas em
relação aos questionamentos de sua reportagem, e desta forma ao término de todas
as apresentações será realizado um debate com toda a turma para discutir cada
reportagem estudada e abrir espaço para que eles possam expor suas opiniões ou
experiências em relação aos temas.
A participação dos alunos na tarefa em grupo e também durante a realização
do debate, mediante ao comportamento e a realização das tarefas propostas, será
feita de modo individual, sendo analisado principalmente o comprometimento, a
capacidade de realizar trabalho em grupo e o nível de aprendizado durante a
explanação de suas idéias.
Sétima e oitava aula:
Para finalizar este plano de trabalho, os alunos terão que realizar uma
pesquisa, na qual terão que entrevistar 20 pessoas de nossa comunidade e realizar as
seguintes perguntas:
A) Você sabe o que é um alimento transgênico?
B) Você come ou comeria um alimento transgênico? Por quê?
As respostas deverão ser apresentadas consolidadas em forma de gráficos da
seguinte forma:
1. Quantos sabem o que é um alimento transgênico e quantos não sabem;
2. Quantos comem ou comeriam um alimento transgênico e quantos não comem
comeriam;
3. Serão criadas categorias para agrupar as respostas de porque você come ou
comeria um alimento transgênico e depois os dados serão transformados em gráfico.
Além disso, os alunos pesquisarão no rótulo das embalagens de alimentos nos
supermercados ou pela internet, jornais e revista, quais alimentos possuem
ingredientes transgênicos.
Todos os dados obtidos na pesquisa serão apresentados para toda a
comunidade escolar durante a feira interdisciplinar. Os alunos estarão sendo avaliados
de forma individual nesta atividade, de acordo com o grau de participação, interação
com os colegas de grupo, desenvoltura nas apresentações e seu grau de
conhecimento nos assuntos abordados.

Avaliação:
Será verificado, durante o levantamento dos conhecimentos prévios aplicado
na 1ª e 2ª aula, os argumentos utilizados pelos alunos para defenderem suas idéias.
Será observado também o nível de participação da turma e de todos os alunos
individualmente. Esta avaliação tem uma escala de pontuação de 0 a 1.
Nas aulas seguintes serão avaliados o domínio progressivo de conceitos,
noções e processos, através da análise dos exercícios feitos pelos alunos durante a 3ª
e 4ª aula. Esta avaliação será feita através do desempenho individual de cada aluno, e

está articulada com o descritor do Currículo Mínimo: (H12) Reconhecer os conceitos
básicos para o estudo da genética. Esta avaliação tem uma escala de pontuação de 0
a 2.
Em relação à 5ª e 6ª aula, a avaliação será feita através da participação
individual, e será analisado o nível de assimilação do conteúdo, verificando a
apresentação das reportagens estudadas pelos grupos, levando-se em consideração a
coerência e criatividade na abordagem do tema, juntamente com a participação
posterior durante o debate proposto. Esta avaliação está articulada com os descritores
do Currículo Mínimo: (H18) Reconhecer as aplicações de Engenharia Genética na
Medicina, (H20) Reconhecer os benefícios da biotecnologia à saúde e à produção de
alimentos. (H31) Reconhecer a importância dos procedimentos éticos no uso da
informação genética. Esta avaliação tem uma escala de pontuação de 0 a 2.
Por fim, serão avaliadas de modo individual a realização das pesquisas e suas
respectivas apresentações. Esta avaliação tem uma escala de pontuação de 0 a 4 e
está articulada com os mesmos descritores do currículo mínimo mencionados no
parágrafo anterior:
Obs.: As demais pontuações que faltam para o fechamento da nota bimestral será
referente a um simulado preparatório para o ENEM que será realizado em nossa
unidade escolar.

Avaliação da Implementação do Plano de Trabalho
Esta sequência de aulas dadas com a temática da bioética e biotecnologia,
focada em apresentar para os alunos a sua importância na sociedade atual e
apresentar dados de aspectos positivos e negativos de sua utilização, proporcionando
aos alunos plenas condições de formarem suas próprias opiniões sobre os assuntos
polêmicos que envolvem o tema, seguiu todos os pontos relatados no plano de
trabalho proposto, e com certeza foi um grande sucesso, pois consegui atingir os
meus principais objetivos.
Posso destacar como estes objetivos, sendo primeiramente um grande
enriquecimento cultural dos meus alunos sobre os principais processos que envolvam
a utilização da biotecnologia, uma boa participação dos alunos durante as aulas, nas
atividades apresentadas, nas pesquisas propostas e principalmente durante os
debates realizados em aula utilizando diferentes reportagens polêmicas sobre genética
e biotecnologia na sociedade atual.
Durante a análise das reportagens, nossos alunos apresentaram uma boa
desenvoltura e um nível satisfatório de conhecimentos adquiridos durante as aulas e
contamos também com boa participação dos alunos nas discussões e debates
propostos, onde a troca de ideias e conhecimentos foram fundamentais para a
disseminação do conhecimento e também para uma maior integração de toda turma.
Como pontos positivos, além dos que já foram mencionados, destaco o bom
desempenho que grande parte dos nossos alunos obteve em todas as nossas
avaliações bimestrais, e tenho certeza que tudo isso foi um reflexo do bom trabalho
desenvolvido durante todas as aulas. Além do sucesso voltado para meus alunos, meu
enriquecimento profissional perante as atividades desenvolvidas foi enorme.
Vale ressaltar também que todo o desenvolvimento do plano de trabalho só foi
possível graças à boa estrutura física e tecnológica que a nossa escola possui nos
dias de hoje.
No entanto, em todo o trabalho tem os pontos negativos e que precisão ser
corrigidos para futuras ações, como por exemplo, a falta de interesse de alguns
alunos, que mesmo diversificando as aulas dadas, com apresentação de vídeos,
trabalhos em grupos, utilizando tabelas e gráficos, continuam dispersos e infelizmente
acabam prejudicando a turma e apresentam um baixo desempenho perante as
avaliações individuais.
Outro ponto negativo é a falta de acesso a internet de qualidade em nosso
laboratório de informática, que acabam inviabilizando a utilização do espaço para

pesquisas e demais atividades diversificadas, que poderiam enriquecer ainda mais
nosso trabalho.
Mas de modo geral, as impressões deixadas pelos alunos foram muito boas e
tenho certeza que saíram deste bimestre com novos pensamentos e as aulas
contribuíram para a formação de alunos mais conscientes, antenados com diversos
acontecimentos da área da biotecnologia e também sabedores de diversos direitos
que possuem diante deste assunto.
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