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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo discutir uma proposta de metodologia de ensino-

aprendizagem da disciplina de bioética perante a sociedade atual. Tal corpo social é composto 

por agentes que estão cada vez mais familiarizados com a rapidez do fluxo de informações 

através de ferramentas tecnológicas e são indivíduos que pertencem a diferentes perspectivas 

culturais, sociais e econômicas. A tecnologia vem, consequentemente, se tornando cada dia mais 

presente na sociedade em escala mundial, a sala de aula também é influenciada pelo meio 

tecnológico, por ser um local de aprendizado dos indivíduos que compõem esse meio social. 

Portanto, artifícios educacionais inovadores devem ser pensados e praticados a fim de relacionar 

tecnologia ao ensino, o presente estudo se enquadra na categoria de análise bibliográfica e irá 

explorar a utilização da metodologia da sala de aula invertida para o ensino da bioética.  

Palavras-chaves: Bioética; Educação; Inovação pedagógica. 

 

Introdução 

A didática tradicional se baseia em metodologias que visam a transmissão de 

informações e a reprodução de conhecimentos, geralmente através de aulas que não estimulam a 

investigação e o questionamento, o que não pode vir a ocorrer em um curso tendo como escopo a 

temática da bioética, pois esta pode ser denominada “como um importante instrumento para a 

reflexão e socialização do debate sobre as tecnociências. Questões bioéticas se referem às 

implicações sociais, políticas econômicas e éticas dos atuais saberes científicos [...] como 

também dos valores que regem a ação humana na interação com o ambiente” (FRAGA, 2002).  

A presente proposta que iremos explorar, consequentemente tem como base o uso de tais 

ferramentas tecnológicas e inovadoras da sociedade atual, e o procedimento pedagógico 

denominado Flipped classroom, ou sala de aula invertida, atende as ambientações digitais do 
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mundo contemporâneo. Para o ensino de bioética, coloca o aluno em função de questionador e de 
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desenvolver seu intelecto para produzir suas reflexões a partir de conteúdos referentes a teorias 

éticas e biológicas. 

Metodologia 

Para Bishop e Verleger (2013) em sala de aula é preciso estimular discussões e 

procurar a resolução de problemas, duas vertentes claramente aplicáveis ao ensino-aprendizagem 

da bioética.  Contudo para que seja possível realizar tais atividades em sala de aula, o aluno deve 

receber previamente material coeso e palatável como videoaulas e leituras. Em nossa visão, para 

que a aplicabilidade da sala de aula invertida seja mais aproveitavel é indicado que os próprios 

docentes desenvolvam tais videoaulas, pois como cada instituição possui seus objetivos e se 

enquadram em diferentes contextos culturais, sociais, religiosos e filosóficos, a utilização de um 

material único para múltiplas instituições de ensino pode vir a comprometer a execução da 

metodologia por não atender suas perspectivas conforme o planejamento pedagógico exclusivo 

da instituição. Por aceitarmos a premissa de que a sociedade se torna cada vez mais parte de um 

mundo tecnológico, este mundo se torna acessível através de computadores, celulares, tablets e 

os materiais de apoio como videoaulas e textos seriam disponibilizados aos alunos de maneira 

online, e exclusivamente digitais, ou seja, vídeos através de canais de mídia digital como 

YouTube ou Vímeo e os documentos de texto em Portable Document Format (PDF). 

Resultados e análise 

Como meio para que fosse mais acessível a produção de material didático baseado 

na sala de aula invertida o Flipped classroom Guide (2014) apresentou  à comunidade acadêmica 

regras fundamentais para inverter a sala de aula “estas que são: as atividades em sala de aula 

envolvam uma quantidade significativa de questionamento, resolução de problemas e de outras 

atividades  de  aprendizagem  ativa,  obrigando  o  aluno  a  recuperar, aplicar e ampliar o 

material aprendido online; os alunos recebem feedback imediatamente após a realização das 

atividades presenciais; os alunos são incentivados a participar das atividades online e das 
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presenciais, sendo que elas são computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, valem nota;  

tanto o material a ser utilizado online quanto os ambientes de aprendizagem em sala de aula são 

altamente estruturados e bem planejados.” Com essas regras de utilização da sala de aula 

invertida é possível criar um ambiente ativo de aprendizado, ou seja, o processo de ensino não é 

limitado apenas à teorização e a materiais unificados, e sim, à disponibilidade de ferramentas 

para que o aluno seja capaz de desenvolver sua reflexão filosófica, ação que é necessária para a 

compreenção e aplicabilidade das discussões referentes à temática da bioética. Tomamos como 

consequência que a aula expositiva de conceitos sendo realizadas fora da sala de aula constrói o 

saber teórico do aluno, este que, quando se encontra com o professor e colegas em sala de aula, 

será capaz de desenvolver seu saber prático através de discussões e resoluções de problemas 

pertinentes ao debate bioético.  

Conforme o Flipped classroom Guide (2014) “Studies have shown that flipped 

classrooms and blended learning environments can significantly improve educational outcomes 

when compared to traditional classrooms.” O usufruto do ambiente escolar na metodologia da 

sala de aula invertida, como também o tempo usado antes e depois do encontro entre alunos e 

professor são nitidamente diferenciadas dos métodos tradicionais de ensino. Tais alterações de 

utilização do espaço e tempo entre uma metodologia tradicional e da flipped classroom podem 

ser levantadas como pontos para que haja tais resultados significativos de melhora educacional 

em alunos que participaram de um método de aprendizado via sala de aula invertida em 

contrapartida dos estudantes que realizaram aulas através da metodologia tradicional. As 

imagens a seguir trazem um esquema de funcionamento da metodologia tradicional e da sala de 

aula invertida, podendo ilustrar as diferenças metodológicas que existem entre si. 

 

Figura 1 – Metodologia tradicional de ensino 
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Fonte: Flipped classroom Guide (2014). 

 

 

 

 

Figura 2 – Metodologia da sala de aula invertida 

 

Fonte: Flipped classroom Guide (2014). 
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Conclusões 

Portanto devemos também nos atentar aos quesitos de qualidade do material 

utilizado no primeiro contato do estudante com o conteúdo a ser trabalhado na metodologia da 

sala de aula invertida, duração de cada vídeo aula e ter cautela para que o entendimento dos 

alunos não se limite apenas ao material de apoio, e sim, na interação entre seus estudos 

extraclasse e a prática exercida em sala de aula para que a compreensão de debate acerca das 

questões referentes à bioética possam ser excercidas não apenas de forma teórica, mas também 

praticadas por seus estudantes. 
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