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TEMA: Bioética 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

A atividade será desenvolvida no dia 13 de novembro de 2017, no Colégio Premen, para alunos do 2° 

ano do Ensino Médio matutino, abordando o tema da Bioética, com duração de cerca de 15 minutos. 

Apresentaremos o contexto histórico, os motivos de seu surgimento e o significado da palavra 

bioética. Em seguida, serão exibidas as principais tendências do tema tratado como Ética do cuidado, 

Casuística, Principialismo e Personalista. Também será mencionado as principais problemáticas da 

Bioética como Eutanásia, Aborto e Alimentos Transgênicos e seus significados. Sobre a Eutanásia, 

será mencionado os dois tipos que existem como Eutanásia Ativa e Eutanásia Passiva, cada uma com 

o seu significado. Na questão do Aborto, terá o seu significado e os dois tipos que existem como 

Aborto Espontâneo e Aborto Provocado. Sobre os Alimento Transgênicos, será falado como eles são 

produzidos e os pontos positivos e negativos em relação a produção desses alimentos. Por fim será 

mencionado a importância da Bioética na vida do ser humano.  

OBJETIVOS: 

 Apresentar aos alunos um conhecimento básico sobre os temas da Bioética. 

METODOLOGIA:  

Passo 1: No primeiro momento, será exibido o significado da palavra seguida pelo contexto histórico 

da Bioética. O termo foi criado por Van Rensselaer Potter em 1970 e se tornou algo muito relevante 

na Segunda Guerra Mundial, em que o mundo começa a criar um código de ética para limitar os 

estudos relacionados a ciência. Também iremos tratar sobre as experiências feitas por médicos, 

principalmente pelos alemães. 

Passo 2: Após o contexto histórico, serão exibidas as principais tendências da Bioética como a Ética 

do cuidado, a Casuística, o Principialismo e a Personalista, explicando o significado de cada uma 

delas.  

Passo 3: Em seguida será tratado sobre os principais temas da Bioética (Eutanásia, Aborto e 

Alimentos transgênicos) encerrando a atividade e tendo uma breve explicação sobre cada tema. Para 

concluir a aula, será explicado qual a importância da Bioética na vida de cada ser humano.  

 



 

PRODUTOS GERADOS: 

Slides. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: 

A atividade ocorreu dentro do esperado, fazendo com que os alunos se interessassem pelo tema, que é 

algo importante na nossa sociedade. O interesse deles fez com que eu melhorasse a cada dia na hora 

de lecionar, contribuindo para a prática a docência. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
https://www.youtube.com/watch?v=sg6MSOQTP1w
https://www.youtube.com/watch?v=ODOEd9ESA7c

