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1. Resumo 

A Bioética tem um papel importante para a ciência, principalmente para as ciências 

biológicas. A Bioética auxilia os cientistas a entenderem o seu fazer científico e suas 

implicações. Portanto, esse trabalho teve como objetivo investigar a presença ou 

não da disciplina e da temática Bioética nos cursos superiores de Ciências 

Biológicas do Brasil, e também a que concepção da Bioética esses componentes 

curriculares estão pautados. Assim, foram levantados dados a partir de plataformas 

onlines e de planos de ensino em uma pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo. 

Os resultados demonstraram uma baixa oferta da temática bioética, e menor ainda 

da disciplina de Bioética. Entre os cursos que apresentam a disciplina, a condição da 

carga horária dada ao tema é outro fator de preocupação. Como o Conselho Federal 

de Biologia prediz que a Bioética é uma área de atuação do biólogo, esse cenário 

atual trás questionamentos sobre a formação do biólogo. Nos componentes 

curriculares, houve uma predominância dos paradigmas Principialista e Bioética de 

Proteção Ambiental. Pelos dados também foi possível notar que existe uma 

identificação do ensino de Bioética e com a deontologia. 

 

2. Introdução 

Com grandes avanços científicos e tecnológicos, principalmente nas áreas 

biomédicas, houve uma demanda pela reflexão do uso dessas tecnologias e das 

suas implicações na sociedade. Então, a Bioética como conhecemos hoje, começou 

a ganhar espaço no início da década de 1960 e vem até hoje. Atualmente a Bioética 

possui um campo de atuação muito mais amplo do que em seu início, já que as 

ciências naturais possuem implicações nos mais diversos ramos da sociedade 

(PESSINI; BACHIFONTAINE, 2007). 

Rosa (2006) defende que a Bioética tem um papel de grande auxílio ao cientista, já 

que ela ajuda esse profissional a refletir sobre as implicações morais e na sociedade 

de suas pesquisas. Na formação do cientista é necessário uma formação e 

fundamentação em ética e bioética para serem capazes de dialogar e discutir 

questões bioéticas com estudantes, colegas e com a sociedade sobre as suas 

respectivas pesquisas. 



Já Silva (2008) comenta que, além de auxiliar os cientistas na reflexão sobre suas 

pesquisas, a Bioética também serve como uma ferramenta para discussões em sala 

de aula. Em outras palavras, a bioética é de grande valor para os professores que 

querem abordar temas polêmicos e éticos em sua sala de aula. 

Para o biólogo e o licenciado em biologia não é diferente, o Conselho Federal de 

Biologia define a Bioética como área do conhecimento e de atuação desses 

profissionais (Conselho Federal de Biologia, 2013). 

Existem diversos paradigmas na Bioética porque não existe apenas uma visão que 

consiga abarcar todos os problemas éticos. É necessária, então, uma diversificação 

que será usada de acordo com o problema proposto. Pessini e Bachifontaine (2007) 

demonstram a existência de dez paradigmas da bioética, principalmente paradigmas 

que vieram do exterior. Entre eles: Principialista, Libertário, Das Virtudes, Casuístico, 

Fenomenológico e Hermenêutico, Narrativo, Do Cuidado, Do Direito Natural, 

Contratualista e por fim o Antropológico personalista. 

Já Siqueira, Porto e Fortes (2007) trazem outros seis paradigmas. Esses paradigmas 

tem uma origem de acordo com a demanda do Brasil. Esses são: Bioética de 

Reflexão autônoma, Bioética de Proteção, Bioética de Intervenção, Bioética e 

Teologia da Libertação, Bioética Feminista e Bioética de Proteção Ambiental. 

 

3. Objetivos 

O presente estudo teve como objetivo principal constatar a presença ou não da 

disciplina e temática bioética em cursos superiores de Ciências Biológicas do Brasil 

a partir de uma análise qualitativa e quantitativa. Também foi identificado, no caso 

da presença da temática bioética, a qual paradigma da bioética a disciplina se pauta. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa foi dividida em duas etapas: uma fase exploratória e uma fase descritiva, 

sendo, então, considerada uma pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa 

(GIL, 2010). Para a fase exploratória houve a busca de informações sobre a 

existência ou não da temática e da disciplina bioética em Instituições de Ensino 

Superior. A fase descritiva, por sua vez, trás esses dados para uma análise 



qualitativa e também estuda a que abordagem bioética as temáticas se associam 

através do plano de ensino dessas disciplinas. 

Para a análise desses planos de ensino foi feita uma leitura do plano seguida da 

busca de palavras-chave e depois foi feito um agrupamento desses planos em 

categorias que foram criadas a partir das abordagens bioéticas (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986; BARDIN, 2009). Para essa análise também foi considerada, quando 

disponível, as referencias e a bibliografia utilizadas na disciplina.  

 

5. Desenvolvimento 

Para se alcançar o objetivo foi feita uma busca da presença da temática ou disciplina 

bioética nas matrizes curriculares disponíveis online de 95 universidades. As 

instituições foram escolhidas a partir das universidades que participaram do ENADE 

2011 (Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, 2013) e 

universidades com uma produção científica significativa. A escolha desse 

documento se dá pois era o documento mais atualizado e completo no início da 

pesquisa. 

Dessas 95 instituições, 20 foram da região sudeste, 20 da região sul, 20 da região 

centro-oeste, 20 da região nordeste e 15 da região norte, determinando uma 

amostra de 14.6% do total das universidades brasileiras que possuem um curso de 

Ciências Biológicas e que participaram do ENADE 2011. A região norte teve um 

número menor porque as plataformas onlines das instituições dessa região eram 

precárias ou inexistentes, então não foi possível obter o número desejado de 20 

universidades. 

As buscas das matrizes curriculares foram feitas apenas em sites oficiais das 

instituições de ensino. Caso uma instituição não disponibilizasse a matriz, ela não 

era usada na pesquisa. Também houve uma busca de informações para 

contextualização da universidade, como por exemplo, a sua localidade, quando a 

disciplina era ofertada, qual modalidade ela aparecia, entre outros dados.  

Já para adquirir os planos de ensino, foi necessário, além de procurar nas 

plataformas onlines, enviar e-mails para os coordenadores dos cursos pedindo o 

plano. Nesse e-mail era requisitado o plano de ensino e também era enviada uma 

carta de consentimento livre e esclarecido sobre a pesquisa, que deveria ser 



assinada pelo responsável e enviada de volta. Também foi enviado o mesmo e-mail 

para universidades que trabalhavam bioética em outra disciplina. Caso não 

obtivéssemos nenhuma resposta, era enviado o mesmo e-mail uma segunda vez 

depois de 15 dias. Caso não houvesse nenhuma resposta, a instituição era 

eliminada da fase de estudo dos planos de ensino. 

Pela internet foram obtidos 7 ementas de disciplinas, e após o envio dos e-mails 5 

universidades enviaram o plano de ensino. Porém, 2 universidades que enviaram o 

plano eram as mesmas que disponibilizavam a ementa, totalizando o número de 

planos em 5 e o número de ementas em 6. Ressaltamos que as ementas 

disponibilizavam poucos dados sobre a disciplina. 

 

6. Resultados 

De um total de 95 universidades, 41 apresentaram a temática bioética em seus 

cursos, o que representa 43,15% do total estudado. A região que demonstrou a 

maior presença da temática foi a região nordeste com 55%. Em seguida foi a região 

sul com 50%, a região centro-oeste com 45%, a região norte com 40% e por fim, a 

que menos demonstrou a temática foi a região sudeste com 25% (figura 1). 

 

Figura 1: Porcentagem de universidades com a presença da temática bioética por região. 

 



É evidente que o sudeste é a região com a menor incidência da temática. Nessa 

região encontra-se grande parte dos cursos de Ciências Biológicas do país (INEP, 

2013). Era esperada uma maior preocupação dessa região com a bioética, porém 

essa hipótese não se sustentou. É difícil especular o motivo para essa discrepância 

com a média das outras regiões. Seria necessário um estudo mais profundo para 

chegar ao real motivo. 

Já a região nordeste teve o índice mais alto. Um dos diversos motivos para esse 

resultado pode ser a grande diferença socioeconômica (IBGE, 1999) encontrada 

nessa região. Por existir essa desigualdade, as universidades podem focar na 

formação bioética para que possam lidar com essas questões quando já formados. 

Isso pode ocorrer pois as questões bioéticas com implicações sociais podem ser 

mais presentes no dia a dia desses profissionais. 

Embora 41 universidades apresentem a temática bioética, apenas 17 apresentam a 

Bioética em formato de disciplina própria. Ou seja, das 41 universidades que 

apresentam a temática bioética, 41,46% apresentam essa temática em forma de 

uma disciplina específica para o tema. E por outro lado, do total de 95 instituições 

estudadas, apenas 17,89% apresentam a disciplina (gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Porcentagem dos cursos com presença da temática bioética, com presença da 

disciplina bioética e sem bioética. 

 

Como podemos perceber 57% das instituições estudadas formam biólogos que não 

tiveram nenhum contato com a bioética em sua matriz curricular. O Conselho 

Federal de Biologia (2013) afirma que a Bioética é uma área do conhecimento e de 

atuação do biólogo, ou seja, que o biólogo, ao receber o seu diploma, está apto a 

57% 25% 

18% 
Univesidades que não 
demonstram Bioética 

Universidades que Possuem 
a bioética como temática 

Universidades que Possuem 
a Bioética em formato de 
disciplina específica 



atuar profissionalmente com tal tema. Porém, o que vemos é mais da metade das 

instituições formando profissionais que nunca tiveram contato com tal temática, o 

que é preocupante. Outro fator importante é que a bioética auxilia o biólogo a 

entender o seu fazer científico (ROSA, 2006). Mas como muitos biólogos não 

tiveram contato com essa área de conhecimento na academia, é difícil especular se 

a maioria da classe está preparada para discutir com a sociedade sobre as 

implicações dos seus afazeres científicos. 

Já as instituições que apresentam a disciplina bioética e disponibilizam a sua carga 

horária em suas plataformas online ou no plano de ensino, possuem uma carga 

horária semestral entre 30 a 60 horas semestrais. Embora exista essa variação, 75% 

dos cursos possuem a disciplina bioética com no máximo 40 horas semestrais. Essa 

quantidade de horas corrobora a ideia de que é uma aula por semana. Como os 

cursos de licenciatura devem ter uma carga horária de 2700 horas e os cursos de 

bacharelado uma carga horária de 3200 horas (Conselho Nacional de Educação, 

2009), uma disciplina com 40 horas semestrais corresponde a 1,45% da carga 

horária total da modalidade licenciatura e a 1,25% da modalidade bacharelado. Em 

outras palavras, isso nos indica que, mesmo as instituições que apresentam a 

disciplina voltada para o tema de bioética, existe um enfoque muito pequeno para 

essa área.  É questionável se o estudante de ciências biológicas sai da academia 

pronto para articular explicações a partir do seu estudo em bioética. 

Em questão a abordagem bioética escolhida pelas instituições foi possível notar uma 

preferência pelo paradigma Principialista (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007) e 

pela Bioética de Proteção Ambiental (SIQUEIRA; PORTO; FOTES, 2007), embora 

outros paradigmas também tenham sido encontrados (quadro 1).  

A categoria Principialista é caracterizada por instituições que dão enfoque na relação 

da ética com a pesquisa, ponto que é característico da Bioética Principialista. 

Já para a categoria da Bioética de Proteção Ambiental é caracterizada por 

universidades que tendem a pensar alem do bem estar humano, pensando também 

no meio ambiente, o papel do biólogo e pontos relacionados ao bem estar humano. 

Para ilustrar essa categoria temos o trecho de um dos planos de ensino: “...fazer 

uma reflexão sobre os aspectos éticos envolvidos nas questões relativas às 

pesquisas que envolvem a vida de organismos em geral além do ser humano”. 



IES – REGIÃO MATERIAL  PARADIGMA BIOÉTICO IDENTIFICADO E TENDÊNCIA 

Sul 

Ementa Reflexão autônoma, antropológico personalista 

Plano 

Ética na pesquisa. Ética profissional e Legislação. 

Bioética de Proteção Ambiental. Ética feminista e anti-

racista. 

Sudeste 

Plano 

Ênfase na ética na pesquisa. Ética profissional e 

Legislação. Antropológico personalista, principialismo, 

antropológico personalista, Bioética de proteção 

ambiental. 

Plano 
Reflexão autônoma, Bioética de Intervenção. 

Demonstração das correntes bioéticas. 

Ementa Bioética como biossegurança 

Plano Ética na pesquisa. Ética profissional e Legislação. 

Nordeste 

Ementa 
Ênfase na ética na pesquisa. Bioética de Proteção 

Ambiental. 

Ementa 
Ênfase na ética na pesquisa. Ética profissional e 

Legislação. Bioética de Proteção Ambiental. 

Norte Plano 
Principialismo, libertário, ética do cuidado e bioética de 

proteção ambiental. Ética na pesquisa 

Quadro 1: Paradigmas Bioéticos encontrados a partir de planos de ensino e ementas. 

 

Por fim, também houve uma grande predominância de cursos que trabalham a 

temática Bioética junto da legislação profissional do biólogo e junto da ética 

profissional. Isso nos leva a acreditar que existe uma tendência a identificar a 

bioética como deontologia. Em outras palavras, a bioética é confundida com normas 

a serem seguidas pela profissão. Isso faz com que a bioética perca o seu papel na 

reflexão dos profissionais. Essa confusão descaracteriza a bioética em seu papel 

interdisciplinar. Um trecho que exemplifica isso essa confusão em um plano de 

ensino é: “Situar o futuro profissional da área de Biologia (professor/biólogo) em 

relação às normas e princípios éticos que devem orientar suas atividades 

profissionais”. 

 

7. Considerações Finais 

Conforme demonstrado, a Bioética tem um papel fundamental no operar científico 

dos profissionais dessas áreas, e isso inclui os biólogos. 

Através do objetivo principal foi possível observar que muitos cursos de Ciências 

Biológicas não apresentam a temática bioética. E que desses que apresentam, 

menos da metade possuem uma disciplina voltada para o tema. E essa disciplina, 



quando presente, em 75% dos casos possíveis de observar, possuí uma carga 

horária de no máximo 40 horas semestrais. 

Outro ponto que chama a atenção é a região sudeste, a região que mais forma 

biólogos, apresentar o menor índice de Bioética entre todas as regiões. É necessário 

um estudo mais profundo para se entender os motivos desse padrão. 

Também foi possível observar, a partir dos planos de ensino e ementas, uma grande 

preocupação dos cursos com a ética na pesquisa, caracterizando como uma 

abordagem Principialista, e com o bem estar alem do humano, que se encaixa no 

paradigma da Bioética de Proteção Ambiental. Houve um número significativo de 

cursos que tendem a caracterizar a Bioética como deontologia. 

Concluindo, a expectativa para essa pesquisa é que ela possa contribuir para uma 

mudança nos currículos. Também temos como expectativa que ela possa 

demonstrar a pouca importância que está sendo dada para bioética no panorama 

brasileiro atual e que isso seja usado como fator de mudança. 
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