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ANÁLISE DO FILME: PANTERA NEGRA. 
 

 

Valor da atividade: 5,0 pontos 

 

  

OBS 1. Esta atividade deverá ser realizada em grupos de 5 alunos. Cada questão deverá 

ser respondida com um texto de 10 a 15 linhas. 

 

OBS 2. A formatação deve estar de acordo com as regras da ABNT  em um resumo com 

título “Elaboração de Trabalhos Científicos” disponibilizado para download no site da 

escola. (www.cepcamargosa.com). 
 

OBS 3. Esse trabalho deve ser entregue no dia 28 de novembro. 
 

 

Localizado na África Oriental, Wakanda é o país fictício mais tecnológico do mundo e 

detentor do metal fictício mais precioso dos quadrinhos, o vibranium. O novo rei 

wakandano, assim que assume o posto de seu pai, parte para uma missão de resgatar uma 

quantidade de vibranium roubada pelo cientista Ulysses Klaw e, para tanto, recebe o 

apoio de sua irmã, Shuri, a responsável pela área tecnológica do país, e das guerreiras 

Okoye, chefe da guarda de Wakanda, e Nakia, espiã e uma grande humanista. 

Como o vibranium é extremamente valioso e poderoso, devido às suas propriedades, e 

como este metal só existe em Wakanda (e existe em altíssima quantidade), os wakandanos 

possuem uma enorme preocupação em manter o país escondido do resto do mundo. Para 

proteger seu povo e evitar que outros países invadam suas terras para explorá-las, os 

cientistas de Wakanda desenvolveram uma cobertura holográfica em suas fronteiras. 

Wakanda Forever 

 

A partir da visualização do filme, respondam as seguintes questões:  

 

 

1- Qual a importância do desenvolvimento em ciência e tecnologia na qualidade de vida? 

Cite algum exemplo de tecnologia presente no filme, que ainda não foi desenvolvida na 

vida real, e como essa tecnologia poderia contribuir positivamente na qualidade de vida. 
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2- O filme coloca Wakanda como um país que possui o melhor desenvolvimento 

tecnológico do planeta. Sabemos que a realidade é bem diferente, pois países 

subdesenvolvidos, como os países africanos ou sul-americanos, não se destacam 

mundialmente como “produtores de tecnologias”. De acordo com o que foi discutido em 

sala, o que pode ser feito para mudar esse panorama? 

 

 

3- A preocupação e discussão sobre ética na ciência e tecnologia tem existido desde 

sempre, no entanto, recentemente vem ganhando cada vez mais importância. Atualmente, 

os aspectos éticos da ciência e tecnologia abrangem não só os campos do saber científico 

mas também suas relações e, consequentemente, sua responsabilidade com a sociedade. 

Em determinado momento do filme, dois Reis discutem sobre a possibilidade de 

compartilhar os desenvolvimentos de Wakanda. Exponha sua opinião sobre ética na 

ciência e tecnologia e cite um exemplo de uso indevido de alguma tecnologia.  

 

 

 


