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Simpósio: 29 - ESTUDOS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO, CULTURA E 
TERRITÓRIO EM DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA LATINA 
 
RESUMO: Esta pesquisa é uma interface entre Direitos Humanos, Bioética e Educação, sendo 
um recorte da pesquisa do Grupo de Pesquisa Bioética e Educação, dos Programas de Mestrado 
em Direitos Humanos e Políticas Públicas e Bioética, da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, Brasil.  Os Direitos Humanos e a Bioética têm em comum a dignidade humana. O 
objetivo do trabalho é investigar se as categorias fundamentais da Bioética e dos Direitos 
Humanos são ensinadas nas escolas de Ensino Médio, considerando o artigo 23 da Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos – DUBDH- sobre os Estados Signatários 
fomentar a educação e a formação em Bioética em todos os níveis, e também levando em 
consideração que no Brasil, desde 2012 há a Diretriz Nacional de Educação em Direitos 
Humanos. A questão de pesquisa é: quais são os conceitos de Bioética e Direitos Humanos que 
são ensinadas nas áreas de Sociologia, Biologia e História do Ensino Médio? Como estes 
saberes são transpostos nos livros didáticos? Metodologia: é uma pesquisa qualitativa, 
exploratória com análise documental. Serão pesquisados os conceitos fundamentais de Bioética 
e Direitos Humanos nos livros didáticos de História, Sociologia e Biologia do Ensino Médio. 
Serão selecionados os exemplares de livros que estão entre os que foram aprovados pelo MEC 
(Ministério da Educação) e que são os mais vendidos, pois abrangem um maior número de 
estudantes. Para melhor coletar os dados será usada a metodologia da análise de conteúdo. 
Resultados parciais: as menções aos termos Bioética são basicamente nulas, sendo mencionado 
3 vezes no livro de Biologia e uma vez no livro de Sociologia. Nos demais livros não há menção 
a este termo. O termo Direitos Humanos é mencionado 30 vezes no livro de Sociologia, 8 vezes 
no livro de História e nenhuma no livro de Biologia.  Outros termos que se aproximam da 
temática como diversidade, dignidade humana, ética, gênero, sexualidade e orientação sexual, 
são mencionados nos livros analisados e fazem parte dos saberes escolares. Estes dados 
mostram que nas Ciências Humanas os Direitos Humanos fazem parte da cultura escolar, mas 
não a Bioética. A Bioética, só é ensinada em Biologia, havendo desconsideração pelos Direitos 
Humanos nas fontes analisadas. A Escola ainda não incorporou os preceitos da Bioética 
mostrando a desconsideração com o artigo 23 da DUBDH. Os rápidos progressos da ciência e 
da tecnologia, assim como as questões éticas suscitadas, devem ser examinadas respeitando a 
dignidade da pessoa humana, os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais. O diálogo 
teórico é estabelecido com os autores Souza Santos (2013), Barchifontaine (2014) e  Bourdieu 
(1989). 
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