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RESUMO 

A presente dissertação tem por objeto de estudo a bioética no contexto pós-humanístico, tendo 
como finalidade principal discorrer sobre as lições apresentadas por dois filósofos que se 
encontram em posições opostas no debate relacionado ao progresso tecnológico, Nick 
Bostrom e Francis Fukuyama. Desde logo, é importante asseverar a relevância do tema. O 
desenvolvimento de novas tecnologias na medicina possibilitou ao homem obter curas de 
doenças e prolongar cada vez mais a vida na terra. Por outro lado, com o acelerado avanço 
biotecnológico, há uma preocupação sobre o futuro da humanidade, posto que as práticas 
médicas vivenciadas no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, alertam que a 
tecnologia pode trazer benefícios ao homem, mas também pode representar um instrumento 
de destruição da vida humana e inumana. Os bioconservadores afirmam que a existência dos 
seres humanos estaria ameaçada, porquanto a natureza humana sofreria alterações tão radicais 
ao ponto de não mais ser possível considerá-la como tal. Por outro lado, asseguram os 
transhumanistas que as novas tecnologias médicas contribuirão cada vez mais para o 
melhoramento humano, sustentando que o homem alcançaria sua tão sonhada imortalidade. 
Em um futuro próximo será possível abolir toda forma de sofrimento humano o que 
conduziria a uma era pós-humana. O método utilizado é o da pesquisa bibliográfica que 
consiste na revisitação de doutrina nacional e estrangeira que cuidam em analisar as questões 
envolvidas no tema. O referencial teórico adotado está vinculado ao princípio da 
responsabilidade, descrito por Hans Jonas segundo o qual o homem deve assumir uma postura 
responsável e cuidadosa diante dos avanços da tecnologia e desta forma, garantir a 
sobrevivência digna das presentes e futuras gerações dos seres humanos e inumanos do 
planeta Terra. Por fim, foi possível concluir que o cenário atual exige uma bioética pautada no 
princípio responsabilidade, da precaução e da alteridade, direcionando sua atuação para os 
problemas sociais, econômicos e políticos presentes no processo de globalização. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Pós-humanismo. Biotecnologia. Natureza humana. 
Princípio Responsabilidade. 



ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to study bioethics in the post-humanistic context, with the main 
purpose of discussing the lessons presented by two philosophers who are in opposing 
positions in the debate on technological progress, Nick Bostrom and Francis Fukuyama. First 
of all, it is important to assert the relevance of the topic. The development of new technologies 
in medicine has made it possible for man to obtain cures for diseases and to prolong life on 
earth more and more. On the other hand, with the accelerated biotechnological advance, 
there is a concern about the future of mankind, since the medical practices experienced in the 
twentieth century during World War II warn that technology can bring benefits to man, but 
can also represent a instrument of destruction of human and inhuman life. Bioconservatives 
claim that the existence of human beings would be threatened, because human nature would 
undergo such radical changes to the point of no longer being possible to consider it as such. 
On the other hand, the transhumanists assert that the new medical technologies will 
contribute more and more to the human improvement, maintaining that man would reach his 
so dreamed immortality. In the near future it will be possible to abolish every form of human 
suffering that would lead to a post-human age. The method used is the bibliographical 
research that consists in the revision of national and foreign doctrine that care in analyzing 
the issues involved in the theme. The theoretical framework adopted is linked to the principle 
of responsibility, described by Hans Jonas, according to which man must take a responsible 
and careful stance in the face of advances in technology and in this way ensure the survival of 
the present and future generations of human and inhuman beings of planet Earth. Finally, it 
was possible to conclude that the current scenario requires a bioethics based on the principle 
of responsibility, precaution and otherness, directing its action to the social, economic and 
political problems present in the globalization process. 

KEYWORDS:Bioethics. Post-humanism. Biotechnology. Humannature. 
PrincipleResponsibilit.  
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

 Essa dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Estácio de Sá, cumpre requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Direito, da área de concentração em Direitos Fundamentais e Novos Direitos.  

O objeto de estudo do trabalho visa analisar o papel da bioética em um cenário pós-

humanístico, tendo como finalidade principal discorrer sobre as lições apresentadas por dois 

filósofos que se encontram em posições opostas no debate relacionado ao progresso 

tecnológico, Nick Bostrom e Francis Fukuyama.  

O tema foi escolhido em razão das inquietudes suscitadas por cientistas sobre o uso 

indiscriminado das novas tecnologias biomédicas, sem uma regulamentação clara e efetiva 

sobre a questão, porquanto as atrocidades vivenciadas no século XX, durante a Segunda 

Guerra Mundial, além de outros acontecimentos catastróficos para a humanidade, como 

aqueles observados em Hiroshima e Chernobyl, alertam que a tecnologia pode trazer 

benefícios ao homem, mas também pode representar um instrumento de destruição da vida 

humana e inumana. 

Nick Bostrom, importante difusor nas idéias transhumanistas, assevera que a 

biotecnologia representa um instrumento legítimo da emancipação do homem, porquanto as 

novas técnicas promovem e promoverão ao ser humano uma vida melhor, livre de qualquer 

sofrimento, dor, limitações biológicas. 

Por outro lado, Francis Fukuyama posiciona-se em sentido diametralmente oposto, 

enquadrando-se como um bioconservador, pois considera que o projeto transhumanista 

representa o surgimento de uma verdadeira luta de classes, posto que, em sendo os avanços 

tecnológicos utilizados para o melhoramento humano por qualquer um que assim desejar, o 

cenário que se vislumbra é a criação de seres pós-humanos convivendo com o humano, o que 

conduziria à degradação do ser não melhorado, aumentando ainda mais as injustiças sociais e 

promovendo práticas eugênicas.  

 O método utilizado foi o da pesquisa bibliográfica que consiste na revisitação da 

doutrina nacional e estrangeira que cuidam em analisar as questões envolvidas no tema, 

auxiliando na correta compreensão das questões morais, políticas, sociais e econômicas 

presentes no estudo. 

O referencial teórico empregado ao tema foi o de Hans Jonas, por considerar esse 

filósofo que o homem deve pautar sua conduta com responsabilidade e humildade diante 

dessa realidade encantadora que o progresso tecnológico proporciona. Leciona o filósofo que 
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o agir deve prever os riscos e evitar que estes ocorram e que essas atitudes responsáveis 

devem existir principalmente nos agentes coletivos, os quais produzem um tipo de ação com 

maior amplitude na sociedade. Com isso foi possível concluir que a bioética, sendo uma 

disciplina multidisciplinar, assume uma importante função no debate, não podendo se limitar 

em analisar o tema sob um viés individualista, sem considerar que a escolha de uma pessoa 

possa acarretar prejuízos para toda coletividade.  

 A dissertação foi dividida em duas partes. A primeira cuida-se da ética da vida, 

descrevendo o conceito, fundamentos e modelos teóricos relacionados à bioética e a segunda, 

relaciona-se com a ética para além do humano, onde foi possível dissertar com maior precisão 

os valores transhumanistas e os fundamentos dos bioconservadores para afastar esse ousado 

projeto.  

 O segundo capítulo do trabalho abordará a origem da bioética, seu conceito e os 

fundamentos para seu desenvolvimento multidisciplinar. Além disso, será mais bem elucidada 

a preocupação inicial de Von Rensselaer Potter em se criar uma ética direcionada para 

preservação de todas as vidas no planeta, além de descrever as características da bioética 

principialista estadunidense e o surgimento de outros modelos teóricos. Para finalizar a 

primeira parte da dissertação, o estudo apontará os novos referenciais teóricos de uma bioética 

global, bem como os princípios presentes na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos. 

 A segunda parte da dissertação preocupa-se em confrontar com maiores detalhes os 

pensamentos de Nick Bostrom e Francis Fukuyama. Por isso no terceiro capítulo serão 

descritos os valores transhumanistas apontados por Bostrom, bem como as condições básicas 

para a realização do projeto transhumanista. Também a natureza humana será objeto de 

estudo neste capítulo, porquanto representa um conceito relevante para a melhor compreensão 

do debate. Isto porque, os transhumanistas entendem que esse atributo não é imutável, 

universal, sendo possível sua alteração com o emprego da biotecnologia. Por fim, serão 

abordadas algumas tecnologias que vêm sendo utilizadas para fins terapêuticos 

(melhoramento) e aquelas relacionadas ao aumento das capacidades biológicas do homem 

(aprimoramento).  

 O quarto capítulo tratará dos argumentos contrários apresentados por Fukuyama sobre 

a livre utilização da biotecnologia, segundo o ideal bostroniano. Para tanto, esse filósofo 

apresenta sua preocupação em supervalorizar a autonomia do indivíduo e as consequências 

sociais, políticas e econômicas que isso pode gerar. Também será apresentado o conceito de 

natureza humana para os bioconservadores, na medida em que representa um ponto de 
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divergência relevante para a compreensão da discussão que se apresenta. Adiante o mesmo 

capítulo abordará as questões sociais, econômicas e políticas presentes no tema, dando 

especial atenção às críticas direcionadas ao perigo em retornar com as práticas eugênicas 

observadas no século XX.  Por fim, o capítulo se encerrará com a descrição do papel da 

bioética nesse cenário pós-humano, enfatizando que a disciplina deve promover 

concretamente a qualidade de vida da humanidade, afastando danos indesejáveis para o 

homem, o planeta e às futuras gerações e que este objetivo só será alcançado se adotadas 

condutas pautadas no princípio da responsabilidade, da precaução e da alteridade.  

 Conclusivamente é possível afirmar que a bioética principialista se encaixa com 

precisão aos ideais transhumanistas, pois em ambos observa-se que os valores fundamentais 

estão direcionados à autonomia do homem como ser livre e com capacidade de fazer escolhas 

certas. Ao mesmo tempo, a bioética global tem a competência de enfrentar eficazmente o 

progresso que a biotecnologia proporciona, porque proposta com base em uma visão macro, 

direcionada para os problemas sociais, econômicos e políticos presentes no processo de 

globalização.  
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CAPÍTULO II – DA BIOÉTICA PRINCIPIALISTA AOS NOVOS DESAFIOS DO 

SÉCULO XXI 

 

2.1 ORIGENS E DESENVOLVIMENTO DA BIOÉTICA 

 

Segundo alguns autores, como Diniz (2017, p.33), Maluf (2015, p.09) e Barboza 

(2009, pp. 209-216) otermo Bioética foi empregado pela primeira vez por Von Rensselaer 

Potter, oncologista e biólogo norte-americano que trabalhou por mais de cinquenta anos no 

Mac Ardle Laboratory for Cancer Research, na Universidade de Wisconsin, em Medison, 

EUA. Potter utilizou a palavra “bioethics” em dois momentos distintos. O primeiro deles, em 

1970, no artigo intitulado Bioethics, science of survival, e o segundo, em 1971, na obra 

Bioethics: bridge to the future, livro dedicado a Aldo Leopold, reconhecido docente da 

Universidade de Wisconsin, que pioneiramente começou a discutir uma “ética da Terra”.  

O pré-projeto da Declaração Internacional sobre Bioética e Direitos Humanos (2005a, 

p.03), definiu em seu artigo 1° que: 

 

A bioética se refere ao estudo sistemático, pluralista e interdisciplinar e à 
resolução de questões morais envolvendo a medicina, as ciências da vida e 
as ciências sociais aplicadas aos homens e sua relação com a biosfera e 
compreende, ainda, as questões ligadas à disponibilidade dos avanços das 
ciências e de suas aplicações tecnológicas, assim como a sua acessibilidade.  

 

O dispositivo não foi inserido no aludido documento internacional, cuja publicação 

ocorreu em 19 de outubro de 2005, mas seu conteúdo descreve com clareza o significado da 

disciplina bioética. Seus termos conjugam dois significados: bios (vida) e ethos (ética), 

representando o primeiro o conhecimento biológico, e o segundo o conhecimento dos valores 

humanos. 

A ética constitui parte da filosofia que se preocupa em analisar aquilo que é bom e o 

que é mau na conduta humana, tendo por objeto a reflexão a respeito dos princípios que 

servem de fundamento para uma vida moral. Da leitura da obra de Aristóteles denominada 

“Ética a Nicômaco”, percebe-se a preocupação em analisar a ética segundo uma reflexão 

filosófica sobre o agir humano e suas finalidades. Para Aristóteles (1094a, 1-3), dessa 

interpretação surge à análise da ética como uma ciência da moral, cujo objeto de estudo é a 

moralidade dos comportamentos livres, buscando respostas sobre o motivo de determinada 

atitude ser classificada como boa ou má, preocupa-se em analisar sobre como se deve viver e 
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o porquê. É a partir da filosofia aristotélica que a ética passa a ser analisada como uma ciência 

da moral.  

Segundo Hogemann (2013, p.22), Aristóteles descreve três tipos de saber: o teórico, 

aquele que diz respeito ao conhecimento da verdade; o prático, ligado à ação dos indivíduos; e 

o poético, vinculado à produção dos objetos. Assim, seguindo essa tríplice partição da 

sabedoria, o agir prático do homem estaria vinculado ao agir político, ou seja, a um saber 

capaz de justificar as normas e os valores para lograr atingir uma convivência pacífica, e, por 

conseguinte, alcançando uma vida feliz e digna. Marcondes (2007, p.76) afirma que o saber 

prático se distingue do saber teórico, porque seu objetivo não é o conhecimento de uma 

realidade determinada, mas o estabelecimento das normas e critérios da boa forma de agir, 

isto é, da ação correta e eficaz. Leciona o citado autor, que para Aristóteles a ética é um 

estudo da virtude, porque todos os homens têm como principal objetivo se tornar indivíduos 

bons, ou, pelo menos, alcançar o grau mais elevado do bem humano. O homem virtuoso deve 

assim conhecer o ponto médio, a justa medida das coisas, agindo de forma equilibrada, 

segundo a prudência ou moderação.  

De acordo com Hogemann (2013, p.22), na visão aristotélica “o homem é um animal 

político”, e é justamente por isso que a sua virtude fica evidenciada não apenas nos valores e 

padrões que tornam o ser humano feliz, mas também na vida em sociedade, na sua relação 

com seus pares. A política se articula com a ética, porque precisa analisar o contexto em que o 

homem exerce sua virtude para ter condições de concluir se o agir é virtuoso ou não. Para 

uma ação ser considerada virtuosa é preciso analisar aquilo que torna o homem mais feliz, 

mas também a conduta praticada em relação aos outros. É preciso observar a vida em 

sociedade, examinar a relação do homem com os demais seres humanos.  

Marcello Ciotola, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu da Universidade Estácio de Sá, a partir da leitura de renomados autores espanhóis como 

Adela Cortina, Marciano Vidal García, Emílio Martínez, Eduardo Lopez Azpitarte, entre 

outros, sobre o tema da ética cívica, destaca que a ética deve ser compreendida sob dois 

aspectos: a ética teórica e a ética prática. 

Conforme Ciotola (2010, pp.203-204) afirma, a ética teórica é aquela vinculada ao 

saber teórico dos conhecimentos humanos. Já a ética prática seria aquela direcionada ao 

exame das sociedades reais ou concretas. 

A bioética, que se trata de uma ética aplicada, está relacionada a essa sabedoria teórica 

e prática, isto é, se relaciona tanto com a ética teórica como com a ética prática, pois além de 
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tratar de questões práticas e concretas, também está vinculada ao saber teórico dos 

conhecimentos humanos. 

Nesse sentido, é possível afirmar que se a ética, de forma geral, se ocupa do correto ou 

incorreto no agir humano, a ética aplicada discute o que é ou não obrigatório fazer em relação 

a situações concretas e específicas, apresentando princípios que fundamentam teorias éticas 

aos problemas da vida cotidiana. Portanto, englobam situações problemáticas, particularmente 

aquelas relacionadas à economia, política, educação, meio ambiente e bioética, representado 

esta última, o campo de atuação da presente pesquisa. 

Partindo do conceito de Bioética como ética aplicada, onde há um necessário diálogo 

entre teoria e prática, com a aproximação dos princípios da ética num caso ou problema 

específico prático, essa disciplina poderia ser definida como a abordagem dos problemas 

éticos motivados pelo avanço extraordinário das ciências biológicas, bioquímicas e médicas. 

A bioética é uma das formas de ética aplicada, cujo objetivo seria tratar das questões de valor 

nas ciências da vida, medicina, cuidados ambientais e de saúde, tendo como função a de 

proteger os seres humanos e os sistemas vivos contra ameaças externas (aquelas vindas dos 

predadores e inimigos) e internas (vindas das forças autodestrutivas), o que seria a  

Potter (2016, pp.27-28) conceituou a bioética como sendo a “ciência da sobrevivência 

humana”, uma ponte entre a ciência biológica e a ética, propondo que a continuação de grande 

parte da espécie humana, em uma civilização decente e sustentável, dependia do 

desenvolvimento e manutenção de um sistema ético. O biólogo apontava que a humanidade 

necessita estabelecer com urgência uma orientação de como usar o conhecimento para o bem 

social, para a melhoria da qualidade de vida, incluindo não só os aspectos biológicos, como 

também outros elementos essenciais das ciências sociais. Essa nova disciplina, segundo 

Potter, deve fornecer os modelos de estilos de vida para os povos que podem se comunicar 

uns com os outros, propor e explicar as novas políticas públicas, capazes de fornecer uma 

“ponte para o futuro”. 

Nesse contexto, o autor pondera que a dependência do homem em relação ao ambiente 

natural foi amplamente compreendida, o mesmo não sendo observado quanto aos recursos 

naturais, considerando a ideia de que a natureza, sendo ela ilimitada, teria a capacidade de se 

recuperar com a exploração inapropriada realizada pela humanidade. Contudo, 

progressivamente essa perspectiva foi sendo substituída por outra, exigindo que a ação 

humana fosse baseada na proteção do próprio homem e de todas as outras formas de vida no 

planeta. Assim, a bioética deveria desenvolver uma compreensão do conhecimento biológico 

e de suas limitações com o intuito de traçar orientações no campo das políticas públicas.   
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Pessini (2006, p.11) adverte também que se atribui ao pesquisador obstetra holandês 

André Hellegers a paternidade do neologismo bioética. Hellegers trabalhava na Universidade 

de Georgetown e, seis meses após o lançamento do livro de Potter, inaugura um novo centro 

de estudos intitulado Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human 

Reproduction and Biothics, atualmente conhecido como Instituto Kennedy de Bioética. 

Hellegers estimulou um grupo de estudos compostos por médicos e teólogos para discutirem 

os entraves causados pelo progresso médico tecnológico, proporcionando uma abordagem 

interdisciplinar no campo da medicina, da filosofia e da ética. A preocupação desses 

pesquisadores consistia em analisar os complexos desafios apresentados aos sistemas éticos 

do mundo ocidental frente às novas tecnologias médicas.  

Entretanto, segundo Pessini (2005, pp.13-14), em 1997, o professor Rolf Lother, da 

Universidade de Humboldt em Berlim, Alemanha, durante a conferência em Tübingen, indica 

que a expressão foi empregada anteriormente no ano de 1927, pelo pastor alemão Fritz Jahr 

em artigo publicado no periódico da época chamado Kosmos, cujo título foi “Bioética: uma 

revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas”.   Fritz Jahr 

iniciou seus estudos na Fundação Francke, ligada às ideias protestantes de dois idealizadores, 

August Hermann Francke e Phillipp Jakob Spener. Em seus estudos universitários, dedicou-se 

às áreas de filosofia, música, história, economia nacional e teologia. Em 1915, trabalhou 

como voluntário de guerra e em 1921, tornou-se pastor. Foi professor em escolas do ensino 

básico e a partir de 1925, dedicou-se a Igreja. Em seus últimos anos de vida exerceu a função 

de professor de música, falecendo aos 58 anos, em outubro de 1958. De acordo com Pessini 

(2005, p.15), no citado artigo publicado na revista Kosmos, Jahr apresentou seu imperativo 

bioético: “respeite todos os seres vivos como um fim em si mesmo e trate-os como tal, se 

possível”. Com isso, estendeu o Imperativo Categórico de Kant para todas as formas de vida. 

Kant, na obra “A Metafísica dos Costumes”, escrita em 1797, pondera que a distinção 

do homem dos demais seres está na razão.  Para Kant (2003, pp. 17-18) é a racionalidade a 

única possibilidade de distinguir o homem de outros seres. Segundo ele, o animal possui 

sentido, porém não tem razão. Em contrapartida, o homem é um agente livre e racional, não 

encontrando o agir humano restrição de ordem pessoal, hábitos ou práticas culturais ou 

racionais, posto que sua ética seja a do dever, onde a moralidade deve ser compreendida pelo 

uso prático e livre da razão. Na obra, o filósofo discute temas cruciais para a existência 

humana, de caráter ético, moral, trabalhando com a ideia de dever, liberdade e vontade.   

De acordo com Kant (2007, pp.21-38), em “A Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes”, escrita em 1785, dever é tudo aquilo que somos obrigados, ou que estamos 
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obrigados, a seguir. O citado filósofo alemão sustenta que para desenvolver uma lei moral 

todos são obrigados a seguir determinados deveres, uma vez que os seres humanos são seres 

sociais e a sociedade é formada fundamentalmente a partir de uma ideia de dever, de uma lei 

moral. Para que a ação do homem possa ser considerada como boa, e desta forma ser 

universalizada, é preciso que o agir seja por dever, sem haver preocupação com as 

consequências desse ato.  

O cumprimento desse dever ocorre simplesmente porque existe uma lei pré-

estabelecida, não porque existe a inquietude da penalidade. Se existe essa aflição é porque não 

há o agir por dever, mas em conformidade com o dever. Sendo o ser humano livre e racional, 

poderá optar em agir contrário a lei, por simples prazer de transgredir, porque tem livre 

arbítrio para fazer o que desejar. É essa liberdade que é a condição sine qua non para a 

existência humana.  

São com base nesses três pilares, quais sejam, agir por dever, agir em conformidade 

com o dever e agir contrário ao dever, que a filosofia kantiana constrói os dois imperativos 

categóricos. Por imperativo leia-se ordem, por categórico entenda-se uma ordem que aponta 

para uma máxima universalizadora. Há nos ensinamentos de Kant (2007, pp.59-69) duas 

máximas: “age de tal maneira para que a máxima de tua ação possa transformar-se em uma lei 

universal”; e “age de tal maneira para que a humanidade do outro não seja um meio para 

justificar um fim, mas que a humanidade do outro seja um fim em si mesma”. Ou seja, para 

que uma ação possa ser considerada universal o outro não pode ser utilizado como meio para 

justificar o fim almejado.  

Pessini (2005, p.15) aponta que Fritz Jahr, orientando-se pela filosofia kantiana, 

enuncia que não há diferença entre animais e seres humanos na dimensão biológica. Para ele 

estava em evidência o agir prático. O valor da sua bioética se deduz de uma interação do ser 

humano com suas próprias necessidades legítimas, mas não exclui as necessidades dos 

animais. Estas, porém, não se equiparam às necessidades dos seres humanos. Sua proposição 

é respeitar todo ser vivo como princípio e fim em si mesmo e tratá-los como tais, se possível. 

Segundo Pessini (2005, p.15) destaca Hans-Martin Sass, professor 

emérito de filosofia na Universidade de Ruhr, Bochum, na Alemanha, e pesquisador sênior 

emérito do Kennedy Institute of Ethics da Georgetown University, Washington DC, analisou 

com detalhes as ideias de Jahr identificando seis fundamentos para o imperativo bioético em 

relação ao imperativo kantiano, a saber: a bioética deve orientar as condutas éticas e culturais, 

além das responsabilidades das ciências da vida e a todas as formas de vida; a compaixão é 

uma característica inerente à alma humana, sendo dado naturalmente como um movimento 
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intrínseco do ser humano; estabelece que a bioética fortalece e complementa a moral e os 

deveres mútuos nas relações humanas segundo o contexto kantiano; a bioética deve 

reconhecer, administrar e cultivar a luta pela vida entre as suas diversas formas; implementa a 

compaixão, o amor e a solidariedade entre as formas de vidas, sendo essas premissas uma 

regra de ouro do imperativo categórico de Kant; por fim, reconhece que a bioética inclui 

obrigações em relação ao próprio corpo e alma como um ser vivo.  

No que se refere às proposições de Potter, segundo Hogemann (2013, p.27) é preciso 

destacar duas razões principais para sua preocupação, e de outros cientistas da época, em 

discutir problemas que afetam ou podem afetar a vida do nosso planeta. A primeira foi à 

revolução biológica desencadeada pela descoberta do DNA, por Crick e Watson, em 1953, 

criando condições para garantir o sucesso de procedimentos médicos voltados para 

transplantes, reprodução, genética, ressuscitação.  

Um segundo fundamento para a inquietude de Potter pode ser destacado as atrocidades 

ocorridas com prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Os transtornos e destruições 

causados por guerras mundiais causaram perplexidades não só à comunidade científica, como 

também a sociedade em geral. Já Garrafa (2005, pp.125-126), apresenta um terceiro 

acontecimento histórico que contribuiu para Potter preocupar-se com a sobrevivência humana, 

qual seja a mudança de visões morais do mundo, ocorrida nas décadas de 60 e 70, 

desencadeadas em reinvindicações pela igualdade de direitos entre brancos e pretos, entre 

homens e mulheres, os movimentos de libertação da mulher, dos negros, dos indígenas, dos 

homossexuais. A sociedade passou a ser mais plural.  

Segundo a Enciclopédia do Holocausto (1993), publicada on line pelo Museu 

Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, as experiências médicas imorais realizadas 

durante a Segunda Guerra Mundial consistiam, entre outras medidas, em: testes as reações à 

alta altitude, usando câmaras de baixa pressurização, para determinar a altitude máxima da 

qual as equipes de aeronaves danificadas poderiam saltar de paraquedas, em segurança; 

utilização de agentes imunizantes e soros para prevenir e tratar doenças contagiosas como a 

malária, tifo, tuberculose, febre tifoide, febre amarela e hepatite, introduzindo nos prisioneiros 

micro-organismos dessas doenças; exposição dos prisioneiros a gases de fosgênio e mostarda, 

com o objetivo de testar antídotos; experimentos sorológicos em ciganos para determinar 

como as diferenças de “raças” resistiam às diversas doenças contagiosas; experiências que 

tinham por objetivo facilitar os objetivos raciais nazistas, com uma séria de métodos de 

esterilização em massa de judeus, ciganos, e outros grupos considerados pelos nazistas como 
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racial ou geneticamente indesejáveis; e apresentação de teses para demonstrar a pretensa 

inferioridade racial judaica.  

No Brasil, diversas torturas praticadas por militares durante o regime militar foram 

denunciadas. Arns (2001, pp. 34-37) no livro Brasil nunca mais, relata algumas dessas 

práticas desumanas. Entre elas é possível citar uso do “pau-de-arara”, técnica que consiste em 

colocar a pessoa amarrada em uma barra de ferro pelos punhos e pela dobra dos joelhos, 

ficando o corpo do torturado suspenso por cerca de 20 a 30 cm do solo; o choque elétrico 

ligados ao corpo, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, língua e dedos; 

além da técnica chamada “geladeira” em que uma pessoa era colocada nua por dias em um 

ambiente com temperatura baixíssima e dimensões reduzidas, ao mesmo tempo em que sons 

estridentes eram inseridos neste mesmo local.  

Dados divulgados por Biancarelli (2015, pp. 16-29) no sítio do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), apontam que 53 médicos legistas 

responderam processo administrativo disciplinar, acusados de serem autores ou co-autores da 

prática de ato ilícito consistente em emitir laudos falsos, acobertando as torturas praticadas 

pelos militares. Os processos foram conduzidos de 1990 a 1994 por uma equipe do Conselho 

designada especialmente para esse fim. Dos 53 processos instaurados, em 15 deles os 

profissionais foram considerados como não culpados e em 17 as ações acabaram arquivadas 

por aditamento. Onze processos estão arquivados por falecimento e dois por razões diversas. 

Os demais oito foram julgados e cassados pelo CREMESP, mas as penas acabaram suspensas 

por liminares. Esses últimos infringiram cada um, de cinco a onze artigos do Código de Ética 

Médica em vigor na época (Resolução 1246-88). N soma, o grupo foi julgado e condenado 

por 70 infrações.  

Nesse contexto, com o propósito em impedir que a biotecnologia pudesse ser utilizada 

inapropriadamente, a bioética potteriana é criada com base em quatro pilares. Potter (2016, 

p.15) aponta: ponte entre o presente e o futuro, no sentido de que a bioética tem como 

objetivo principal salvaguardar a sobrevivência humana; ponte entre ciência e valores, porque 

a bioética deve ser tratada como uma disciplina que combina o conhecimento biológico com o 

conhecimento de valores humanos; ponte entre a natureza e a cultura, tendo em vista que a 

bioética deve aplicar o conhecimento científico das realidades biológicas com a natureza 

humana, cujo propósito principal seria permitir uma evolução cultural; e a ponte entre o ser 

humano e a natureza, na medida em que a bioética interliga os seres humanos com o seu meio 

ambiente.  
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De acordo com Pessini (2006, pp.12-13), em 1988, Potter atribuiu maior amplitude 

para a bioética, estabelecendo uma ponte não só com a ética, como também com todas as 

outras ciências, dando ênfase a uma ética global voltada à política e à economia, passando 

também a abordar a ideia de uma bioética profunda, apresentando a tese de que o planeta é 

um grande sistema biológico interdependente, cujo centro já não é mais o homem, mas sim a 

própria vida. Nesse contexto, a ciência da sobrevivência humana deve representar uma 

reflexão em duas perspectivas. Uma primeira abordagem buscando respostas da ética às novas 

situações oriundas da ciência no âmbito da saúde, preocupando-se com problemas morais 

oriundos das biotecnologias, como as pesquisas em seres humanos, as formas de eutanásia, 

distanásia, as técnicas de engenharia genética, os métodos de reprodução humana assistida, 

entre outras.  A segunda perspectiva está relacionada a um pensar sobre aspectos decorrentes 

da degradação do meio ambiente, da destruição do equilíbrio ecológico, do uso de armas 

químicas.   

Portanto, a bioética seria um conjunto de reflexões filosóficas e morais sobre a vida 

em geral e sobre as práticas médicas em particular, valendo-se de pesquisas interdisciplinares 

nas áreas da antropologia, filosofia, teologia, sociologia, genética, médica, entre outras, para 

que desta forma possa apresentar soluções a problemas individuais e coletivos derivados da 

biologia molecular, da embriologia, da engenharia genética, da medicina. Trata-se de um 

estudo da moralidade da conduta humana nas ciências da vida, procurando descobrir o que 

seria lícito ou científico e tecnicamente possível.  

É importante ponderar que a origem e a formação da Bioética nas diversas regiões do 

mundo são bastante semelhantes, porém, a orientação do pensar e do agir se modificam nas 

diversas sociedades, segundo as influências ideológicas, políticas, sociais de cada comunidade 

internacional. Garrafa (2005, pp.128-129) aponta que a perspectiva anglo-americana se 

apresenta mais individualista do que a europeia, privilegiando a autonomia dos indivíduos, 

dedicando-se em solucionar microproblemas individuais de forma imediata. Em sentido 

contrário, a perspectiva europeia dedica sua atenção em uma dimensão social do homem, 

atribuindo maior relevância ao sentido de justiça, de equidade para os direitos individuais. 

A tendência norte-americana é assumir uma perspectiva consequencialista com critério 

utilitarista. Desenvolve-se uma ética situacionista, casuística, estabelecendo normas de 

conduta moral, contribuindo para o sucesso no âmbito da prática clínica. Por outro lado, a 

filosofia europeia tem suas bases em uma preocupação ética que deriva de uma 

reproblematização da noção de subjetividade, surgindo uma ética antropológica, cuja missão é 



19 
 

acompanhar o processo de personalização do homem, apresentando uma tendência em atribuir 

para a Bioética uma dimensão transdisciplinar.  

Garrafa (2005, pp.129-130) pondera que no que se refere à Bioética latino-americana, 

os pesquisadores passaram a questionar se deveriam dar o mesmo tratamento atribuído 

segundo a perspectiva anglo-americana, importando acriticamente visões éticas e culturais de 

uma realidade completamente diferente daquela que se apresenta na maioria dos países 

periféricos da América Latina. Concluiu-se que a postura a ser adotada deveria ser no sentido 

de considerar a bioética como a ética da vida, analisando as biotecnociências, mas também 

abordando questões sociais, sanitárias (acesso à saúde), ambientais (equilíbrio dos 

ecossistemas, a biodiversidade), temas tratados pela bioética anglo-americana remotamente, 

surgindo uma proposta anti-hegemônica do principialismo norte-americano.   

Pessini e Barchifontaine (2007, p.66) sustentam que o grande desafio para a América 

Latina é corrigir os exageros assumidos tanto na visão anglo-americana, como também na 

europeia, resgatando e valorizando a cultura latina, e estimulando um diálogo enriquecedor e 

multicultural. Não se pode perder de vista que a América Latina ainda há grandes 

desigualdades na distribuição de renda, além da exclusão social. Elaborar uma bioética 

somente em uma visão micro, discutindo apenas questões voltadas às práticas médicas, 

desconsiderando os aspectos econômicos, políticos e sociais vivenciados por aqui, não 

responderia aos anseios por uma vida digna.  

 

2.2 A BIOÉTICA PRINCIPIALISTA DO RELATÓRIO BELMONT E OUTROS 

MODELOS DE ANÁLISE TEÓRICA 

 

Atualmente, os grupos de indivíduos ligados à cultura ocidental estruturam a 

convivência com base no pluralismo, isto é, a vida em comum é constituída com pessoas de 

diferentes ideologias, e consequentemente distintos valores morais, dificultando chegar a um 

consenso sobre o que seria uma vida boa, estabelecendo uma ética de mínimos, caracterizada 

como um conjunto de valores morais que a maioria da sociedade aceita como seu, 

democraticamente. Esse pluralismo permitiu uma acentuada transformação nos princípios que 

norteavam a ética aplicada à medicina e, em especial, nas pesquisas biotecnológicas, graças a 

uma análise crítica permanente, porquanto a deontologia hipocrática1 demonstrou ser 

                                                             
1 Proposição de Hipócrates dirigida aos médicos em 430 a.C. 
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insuficiente em apresentar respostas às questões morais surgidas pelo desenvolvimento da 

pesquisa científica e de sua aplicação prática. 

Após o Tribunal de Nuremberg, ocorrido em 09 de dezembro de 1948, que julgou 23 

pessoas das quais 20 eram médicos, considerados criminosos de guerra, e que causou 

perplexidade à opinião pública mundial pelas perversidades praticadas contra seres humanos 

durante o regime totalitário socialista, sob o manto de servir à pesquisa científica, alguns 

documentos foram elaborados com o propósito de instituir limites objetivos à experimentação 

científica em homens e mulheres. Destarte, foram produzidos os Códigos de Nuremberg, em 

1948, Helsinki, em 1964, Tóquio, em 1975, e Veneza, em 1983, cujo objeto principal foi 

implementar a proteção dos indivíduos contra práticas excessivas de experimentação 

científica envolvendo seres humanos.  

Os citados documentos não foram suficientes para impedir a violação aos Direitos 

Humanos, denunciada pela própria comunidade científica. Pessini e Barchifontaine (2007, 

p.57) destacam que três casos chamaram atenção da opinião pública americana, levando a 

uma exigência em regulamentar as condutas médicas. O primeiro deles ocorreu em 1963, no 

Hospital Israelita de doenças crônicas de Nova Iorque, quando médicos introduziram células 

cancerosas vivas em idosos doentes. O segundo acontecimento que causou perplexidade à 

sociedade americana ocorreu entre 1950 e 1970, no Hospital público de Willowbrook, 

também em Nova Iorque, época em que a equipe médica injetou hepatite viral em crianças 

com deficiência mental. O terceiro caso foi descoberto em 1972, quando foi divulgado que em 

Tuskegeestudy, no Estado do Alabama, quatrocentos negros sifilíticos foram deixados sem 

tratamento, com o propósito em pesquisar a história natural da doença, prática esta adotada 

desde os anos 40. Apesar da descoberta da penicilina em 1945, o experimento continuou até 

1972. 

Em resposta a esses escândalos, o Congresso norte-americano, em 1974, constituiu a 

Comissão Nacional para a proteção dos seres humanos em pesquisa biomédica e 

comportamental, com o propósito de identificar os princípios éticos que deveriam nortear as 

experiências biomédicas e comportamentais com seres humanos, participando da comissão 

teólogos e filósofos. O Congresso também recomendou a elaboração de um relatório sobre 

pesquisa com fetos humanos. 

Quatro anos mais tarde, em 1978, o Relatório Belmont foi publicado, recebendo esse 

nome por ter sido realizado no Centro de Convenções Belmont e Elkridge, no Estado de 

Mariland. A Comissão, então, apresenta três princípios éticos que deveriam fundamentar as 

práticas médicas. O primeiro relativo às pessoas, indicando que o indivíduo deve ser tratado 
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como ser humano autônomo (princípio da autonomia). O segundo propondo que o tratamento 

ético do paciente significa respeitar suas decisões, evitando causar danos ou prejuízos e 

assegurar seu bem-estar (princípio da beneficência). O terceiro estabelecendo o tratamento 

igualitário a todos, distribuindo os tratamentos sanitários de maneira proporcional (princípio 

da justiça). O Relatório Belmont representou a declaração principialista clássica não só para a 

ética ligada às pesquisas com seres humanos, como também para outros temas bioéticos.  

De acordo com o documento, esses princípios devem servir como fundamentação ética 

para os cientistas, sujeitos de experimentação, avaliadores e a todos aqueles dispostos a 

compreender os conceitos éticos intrínsecos nas experiências médicas em seres humanos. 

Desde a criação do Relatório Belmont, esses três fundamentos foram tratados como princípios 

gerais da bioética, revelando-se como critérios gerais para fundamentar os preceitos éticos e 

as valorações das ações humanas no âmbito da biomedicina em que estes estão incluídos. 

Barretto (1998, pp.09-10) ensina que os princípios catalogados no Relatório Belmont 

apresentam similitude com a evolução das discussões que norteavam os temas ligados à 

Bioética, além das múltiplas posições assumidas na relação médico-paciente, onde em uma 

primeira fase destacava-se o ponto de vista do médico em relação ao paciente, no segundo 

estágio, a mudança radical de perspectiva, posicionando o paciente de maneira integralmente 

autônoma em relação ao médico e, finalmente, a última fase em que a preocupação estava 

voltada para a saúde pessoal introduzida no cenário macro político-social.  

Segundo Neves (1996, p.05) preconiza o motivo para a seleção de tais princípios foi 

discutido em torno de relevantes ensinamentos da filosofia moral do ocidente, em especial a 

ética teleológica do utilitarismo, fundada por Jeremy Bentham, evoluindo com a contribuição 

de John Stuart Mill, pretendendo ser instrumento de renovação social a partir de um método 

estritamente científico. Para Espeleta (1996, p.113), o utilitarismo procura potencializar o bem 

global, através do princípio da utilidade, com a elaboração de equações sobre 

custos/benefícios, com o intuito de explicitar a dimensão correta da conexão entre os 

benefícios de determinada terapia ou experimento e os riscos a ele ligados. Com isso chega-se 

à conclusão de que uma ação será classificada como justa apenas se ela é capaz de produzir 

um bem sobre o mal igual ou maior do que a conduta examinada.  

Hogemann (2013, p.48) assinala que o utilitarismo resguarda a emancipação absoluta 

do cientista, cuja incumbência maior é de se manter firme na verdade cientificamente 

fundamentada, isto é, de apresentar teorias e verificar suas probabilidades com maior rigidez 

possível. Cabe ao pesquisador realizar sua prática científica sem a interferência de nenhuma 

ordem externa, de cunho filosófico, ético, religioso ou político, devendo obedecer fielmente 
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às orientações metodológicas que a ciência prenuncia, exprimindo claramente os resultados 

positivos e negativos e sujeitando-se ao posicionamento da comunidade científica sobre a 

questão.  

Leciona Hogemann (2013, p.49) que essa bioética principialista recebe um quarto 

princípio em 1979, através da obra Principles of biomedical Ethics, escrita por T. L. 

Beauchamp e F. Childress, ambos vinculados ao Kennedy Institute of Ethics. Esses autores 

fazem uma releitura dos três princípios bioéticos elencados no Relatório de Belmont, criando 

um quarto, distinguindo o princípio da beneficência do princípio da não maleficência. Esses 

autores dão um enfoque claramente principialista na citada obra, ensinando que a ética 

biomédica é uma ética aplicada, devendo os princípios éticos gerais serem utilizados aos 

problemas da prática médica-assistencial, afastando o velho enfoque da deontologia 

profissional hipocrática.  

Pessini e Barchifontaine (2007, p.59) destacam as distintas convicções filosóficas 

defendidas pelos autores anteriormente citados, esclarecendo que Beauchamp é um utilitarista 

e Childress é indiscutivelmente um deontologista. Portanto, suas teorias éticas são fatalmente 

distintas e inconciliáveis na tarefa de fundamentar os princípios bioéticos. Não obstante a 

essas posições filosóficas, os autores consideram isso uma vantagem, porque tanto os 

teleologistas, quanto os deontologistas chegam a decisões idênticas para casos concretos e 

podem aceitar o sistema de princípios, a par das discrepâncias dos aspectos teóricos da ética. 

Ensinam os autores que princípios e normas são obrigatórios prima facie e estão no mesmo 

nível, apenas o caso concreto poderá ser capaz em ordená-los em caso de conflito, portanto, 

os princípios bioéticos não podem ser tratados de maneira hierarquizada, dando preferência a 

um em detrimento de outro.   

Sustentam Pessini e Barchifontaine (2007, p.59) que Diego Gracia está em posição 

diametralmente oposta àquela sustenta por Beauchamp e Childress, porquanto ensina que 

havendo conflito entre o princípio da beneficência e da não maleficência, este último deve 

prevalecer. O citado autor divide os princípios gerais da bioética em dois níveis: privado 

(autonomia e beneficência) e público (não maleficência e justiça). Havendo conflitos entre 

eles deverá sempre priorizar o nível público sobre os deveres individuais (nível privado). 

Entende o autor que os níveis podem ser classificados como “ética de mínimos” e “ética de 

máximos”, onde no primeiro estão as imposições de caráter externo, porquanto ligadas ao 

bem comum, e se referem às obrigações “perfeitas” das quais derivam deveres negativos 

transitivos (o que não se deve fazer aos outros). Este nível estaria incluído os princípios 

bioéticos da não maleficência e da justiça. Na “ética de máximos” estão elencados os 
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princípios da autonomia e da beneficência, referindo-se às obrigações imperfeitas, inserindo 

neste âmbito a escolha do projeto de vida de cada indivíduo na busca da felicidade e da 

concretização de seus próprios valores.  

Espeleta (1996, p.113) assinala que há dois princípios mais relevantes que os demais: 

o princípio da beneficência e o da autonomia, porquanto é indispensável ponderar que os 

indivíduos têm capacidade para se autogovernarem, porque são portadores do discernimento 

necessário para uma escolha correta, portanto havendo conflito entre interesse coletivo e um 

interesse individual esse último deve prevalecer.  

O fato é que o desenvolvimento das ciências biomédicas submete a sociedade às 

situações inéditas que nem sempre são capazes de serem solucionadas por meio da aplicação 

dos princípios gerais da bioética, exigindo uma especial avaliação. Quer se afirmar com isso 

que a bioética não pode ser orientada exclusivamente pelo modelo principialista, porque 

sendo eles de ordem universal há uma tendência em desconsiderar a experiência moral 

particular de cada indivíduo, apresentando respostas que não se enquadram à realidade plural 

e multicultural da sociedade contemporânea. Ademais, a origem dos princípios bioéticos 

funda-se em diferentes concepções ideológicas, pressupostos e finalidades, o que permite 

serem excludentes entre si.  

Hogemann (2013, p.52) sustenta que as bases do princípio da beneficência estão na 

ética das virtudes consolidada no juramento hipocrático de caráter paternalista. O princípio da 

autonomia é influenciado pelos valores da sociedade burguesa liberal, instituídos pelo 

individualismo político-jurídico, da igualdade formal. Sob outra perspectiva, o princípio da 

justiça representa a intervenção estatal e da comunidade como forma de buscar a efetiva 

concretização da igualdade.  

O princípio da autonomia estabelece que a vontade do paciente deve ser respeitada 

pelo profissional da saúde, assim como as suas convicções existenciais, como religião e 

valores morais. Também deve ser respeitada sua intimidade, devendo-se levar em conta suas 

intenções com o tratamento, sem fazer uso de meios que lhe provoquem constrangimentos. A 

autonomia consiste na capacidade do indivíduo de atuar de modo independente, com 

conhecimento, sem influência ou coação externa. Segundo Diniz (2017, p.39), é a partir do 

princípio da autonomia que surge a obrigatoriedade da manifestação do consentimento livre e 

informado.  

Pode-se afirmar que o respeito à pessoa, a suas convicções, seus valores morais e suas 

crenças é parte integrante da autonomia, que só pode ser exercida em um ambiente livre de 

intromissão. Deve-se agir de modo consciente, sem sofrer qualquer espécie de constrição. A 
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autonomia pode ser considerada mais do que um princípio, refletindo um verdadeiro estatuto 

bioético, pois na sua ausência todos os demais princípios estariam mitigados, visto que a 

liberdade é o elemento mínimo para qualquer conduta lícita. Baseia-se no primado da 

moralidade e do respeito mútuo.  

Um dos fatores que contribuiu para a elevação da autonomia como princípio foi à 

progressiva conscientização das sociedades ocidentais quanto à necessidade de proteger a 

autonomia individual, seja em âmbito particular, quanto público, em especial contra as 

instituições sociais e estatais que factualmente limitam a liberdade pessoal. No campo da 

biomedicina este processo vem sendo representado com a modificação da posição passiva do 

paciente ou sujeito da experimentação, deslocando para a ideia de que se trata de um 

indivíduo autônomo, capaz de decidir o que é melhor para si, contrapondo-se a atitude 

paternalista da relação médico-paciente que, historicamente, considerava os médicos como 

detentores de melhores condições de decidir sobre o destino do seu paciente. 

A expressão autonomia autoriza às diversas interpretações, mas na filosofia moral 

contemporânea todas as teorias convergem para duas condições necessárias para o seu 

exercício. Uma delas é a condição da liberdade, compreendida pela emancipação do indivíduo 

a qualquer tipo de controle, entendia não a partir de um caráter absoluto, mas sempre flexível 

à sua determinação. Uma segunda condição para seu exercício é a capacidade pessoal do agir 

intencionalmente, o agir responsável. Uma ação moral é aquela conduta capaz de satisfazer ao 

próprio interesse sem causar prejuízo ao outro, age com responsabilidade.  

Na obra “A Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, Kant (2007, pp.70-79) 

estabeleceu o imperativo categórico para denominar a independência e autonomia da vontade 

humana de qualquer desejo, e a sua capacidade de determinar-se em consonância às leis 

próprias, que seriam o imperativo categórico da razão. Desta forma, a autonomia passa por 

um critério de universalidade, porque o indivíduo sendo um agente moral deve abandonar a 

condição de mera fonte dos valores morais para assumir um valor em si mesmo. Assim, a 

autonomia pessoal guarda identificação com a autonomia moral e a escolha autônoma passa a 

ser moralmente a escolha boa.  

Hogemann (2013, p.66) aponta que um dos fundamentos do princípio da autonomia 

está no pensamento de John Stuart Mill, defensor do utilitarismo e que apresentou a ideia de 

que o indivíduo é soberano sobre seu corpo, sua mente e sobre si mesmo. Uma pessoa 

autônoma tem capacidade de decidir sobre seus objetivos pessoais e agir conforme sua 

pretensão, cabendo aos demais membros da sociedade respeitar suas opiniões e escolhas, não 
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havendo fundamento para ações que obstam o agir desse indivíduo, a não ser que seja 

prejudicial para outras pessoas. Só o dano a outrem pode justificar a restrição à liberdade.  

Para Mill (1971, p.271), “a única finalidade que pode justificar o exercício legítimo de 

autoridade sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é 

impedir que cause danos a outras pessoas”.  O filósofo esclarece que o Estado e a sociedade 

não poderiam, em hipótese alguma, restringir a liberdade de um indivíduo capaz, para fazê-lo 

se comportar de modo virtuoso ou mesmo para protegê-lo de si mesmo. As pessoas em geral 

sabem melhor do que o Estado qual é o seu próprio bem, até porque qualquer restrição à 

liberdade, ainda que praticada com boa intenção, impõe um dano a quem a sofre. 

Postula-se, em suma, que as pessoas devem ter a possibilidade de autodeterminar-se, 

fazendo e seguindo as suas escolhas de vida, desde que não ofendam o igual direito de 

terceiros, pois isso decorre do reconhecimento de que são agentes morais, cuja liberdade deve 

ser respeitada.  Segundo essa linha de raciocínio é correto afirmar que a autodeterminação não 

é o único significado a ser atribuído na bioética ao princípio da autonomia, também a inclusão 

do outro trouxe uma nova perspectiva para a ação individual surgindo daí a responsabilidade 

pelo respeito à pessoa 

É indispensável enfatizar, que nenhum indivíduo será capaz de desenvolver sua 

liberdade pessoal e, portanto, exercer sua autonomia, se está privado do acesso à educação 

básica ou se vive sob o manto da miséria, da fome, num processo de exclusão da ordem 

pública e da assistência à saúde básica. Também as pessoas institucionalizadas, submetidas à 

restrição da sua liberdade, como é o caso dos presos, além daquelas com deficiência mental, 

não possuem condições de se autogovernarem. Sustenta Goldim (2003, p.01) que o próprio 

Relatório Belmont estabelece a exigência de respeitar o agente autônomo, como também de 

proteger o indivíduo que tem sua autonomia reduzida, decorrendo do princípio da autonomia 

à maneira de como tomar decisões de substituição quando uma pessoa for incompetente ou 

incapaz, ou seja, é desprovida de autonomia suficiente para realizar a ação. Uma pessoa com 

autonomia diminuída merece respeito como qualquer outro.  

Do ponto de vista da medicina, o objetivo deve sempre pautar-se para o respeito ao 

exercício da autonomia do paciente em tudo o que se refira à sua saúde. O consentimento 

informado representa a expressão máxima do princípio da autonomia, concebendo um direito 

do enfermo e um dever do profissional da prática médica, o que impõe aos profissionais em 

fornecer todas as informações relevantes para o correto exercício da autonomia do paciente, 

utilizar-se de uma linguagem de fácil compreensão, não omitir ou ludibriar o paciente sobre 
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seu diagnóstico, respeitar a privacidade e confiança assumida com o paciente, entre outras 

condutas.  

O princípio da beneficência consiste na busca pelo bem-estar sem causar danos à 

saúde física e mental do paciente. Baseado nos ensinamentos de Hipócrates, estabelece que 

todos os tratamentos devem ser usados para a cura da enfermidade, nunca para causar-lhe 

outro mal ou danos. A beneficência é uma ação feita para o benefício de outrem, para 

proporcionar-lhe o maior bem possível, sem causar-lhe mal. Farias (1998, p.17) sustenta que 

Hipócrates em sua obra “Epidemia”, editada em 430 a.C. em seu parágrafo 12, determinou 

aos médicos que “Pratique duas coisas ao lidar com as doenças; auxilie ou não prejudique o 

paciente”. O juramento indica o dever dos médicos e pesquisadores em proporcionar o bem 

terapêutico do paciente, utilizando-se de todos os conhecimentos técnicos e recursos 

colocados à sua disposição, ainda que contrários à vontade do enfermo, com o intuito de 

preservar o bem mais precioso que é a vida. 

O benefício deve ser o objetivo de toda pesquisa e de todo procedimento que envolva 

seres humanos. Não há razão para dispor de recursos técnicos, científicos ou monetários a não 

ser para proporcionar benefícios ao indivíduo. Não praticar um malefício não é suficiente. 

Deve-se promover algum ganho na qualidade de vida. Todavia, prevenir ou evitar um mau 

futuro é sinal de respeito ao princípio da beneficência. 

Segundo Clotet (2006, pp.117-118), não há consenso a respeito das raízes filosóficas 

deste princípio, indicando que sofreu influência em primeiro lugar na filosofia moral 

racionalista de Kant, e em segundo lugar na filosofia moral psicológica britânica de Hume, 

podendo ser também encontrado em Ross.  

Hogemann (2013, p.53) assinala que Kant aborda o dever de beneficência ao tratar da 

divisão de deveres do amor na segunda parte da “Metafísica dos Costumes”. Sendo a ética 

kantiana a ética do dever, todo agir é estritamente racional, bem como universal, no sentido de 

que não está restrita a preceitos de caráter pessoal ou subjetivos, nem a hábitos e práticas 

culturais ou sociais. Os princípios éticos são derivados da racionalidade humana. A 

moralidade trata assim do uso prático e livre da razão. Os princípios da razão prática são leis 

universais que definem nossos deveres, aplicando-se a todos os indivíduos em qualquer 

circunstância. Quando o princípio da beneficência estabelece que o médico deve agir sempre 

para proporcionar o maior bem possível ao paciente, independente da sua vontade, do seu 

querer, tem-se a prática da ética kantiana, porque a conduta médica considerada como boa não 

deve pautar-se em interesses pessoais, mas estritamente voltados para o benefício do enfermo.  
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Clotet (1994, pp.115-129) afirma que em Hume é possível observar a utilização do 

termo benevolência na sua obra intitulada “Investigação sobre os princípios da moral”, onde o 

autor escocês emprega a expressão como “tendência que promove os interesses da nossa 

espécie e da felicidade à sociedade humana”. Na obra Lo correcto y lo bueno, Ross (1994, 

pp.36-37) inclui a beneficência e a não maleficência na classificação geral dos deveres prima 

facie, expressões compreendidas, respectivamente, como dever de melhorar os nossos 

semelhantes, e como dever de não causar danos aos outros. 

Portanto, o princípio da beneficência assume contornos de ponderar os riscos e 

benefícios, cabendo ao profissional da medicina analisar se o procedimento adotado irá 

proporcionar ao paciente sofrimento desnecessário, além de não alcançar o objetivo 

pretendido. Incumbe ao médico esclarecer ao enfermo a relação custo/benefício, fornecendo 

seu parecer sobre a questão, prestando todas as informações necessárias ao paciente para ele 

possa decidir segundo seus interesses.  

A principal dificuldade observada na aplicação deste princípio está relacionada com as 

inúmeras concepções que podem surgir sobre o que significa benefício ou prejuízo, não 

podendo legitimar um critério escolhido e imposto como prioritário caso os pacientes ou 

sujeitos do experimento não consinta com o emprego da técnica. Entretanto, o médico não 

está obrigado em utilizar-se de determinado procedimento apenas por vontade exclusiva do 

paciente, até porque o estado emocional do enfermo pode comprometer suas decisões. A 

dificuldade também se apresenta quando o médico assume uma atitude paternalista reduzindo 

o bem do paciente de acordo com sua capacidade técnica, considerando-se como o único 

capaz de escolher o que é melhor para o enfermo levando em consideração tão somente a 

saúde física do paciente sem ponderar sobre aspectos culturais, morais, religiosos, psíquicos, 

os quais o médico não tem ingerência.  

Segundo Hogemann (2013, p.55), o termo “independente de sua vontade”, empregado 

nas regras do princípio comentado, não deve ser compreendido como uma alternativa, mas 

sim como uma expressão complementar entre a autonomia e a beneficência, de modo que a 

autonomia deve servir à beneficência, evitando que em nome do bem ocorram excessos nos 

tratamentos médicos. Da mesma maneira, a beneficência deverá auxiliar o exercício da 

autonomia, responsável e consciente, desde que o paciente seja informado dos riscos e 

benefícios proporcionados pelo procedimento médico.  

  Como já afirmado, Beauchamp e Childress indicaram um quarto princípio, além 

daqueles descritos no Relatório Belmont, inserindo o princípio da não maleficência no rol dos 

princípios gerais da bioética. Apesar da classificação ora apontada, alguns bioeticistas 
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incluem a não maleficência ao princípio da beneficência, fundamentando essa assertiva no 

fato de que quando o indivíduo infligir um mal a alguém, inevitavelmente, estará deixando de 

fazer o bem. Por este princípio há a exigência em não cometer um dano intencional e sempre 

levar em conta a ética médica, podendo ser considerado complementar ao princípio da 

beneficência. Impõe ao agente o dever de se abster de causar ou agravar intencionalmente a 

condição do sujeito da pesquisa ou do procedimento que envolva seres humanos, afinal essa 

conduta lesiva é uma afronta à ética, à moral e à dignidade humana. 

O princípio da justiça consiste em tratar igualmente os iguais, com imparcialidade, 

com proporcionalidade na distribuição dos tratamentos. Deve existir uma relação equânime 

nos riscos, nos encargos e nos benefícios no tratamento da saúde do paciente. Tratamento 

igualitário significa disponibilizar a prática dos resultados das pesquisas em favor da 

sociedade, distribuir as verbas disponíveis para pesquisa de modo justo, a fim de assegurar 

sua realização e o aprimoramento do conhecimento científico. A evolução biotecnológica 

possibilita que novos procedimentos sejam desenvolvidos, o que amplia as perspectivas de 

melhoria das condições de vida da população. Assim, esses procedimentos devem estar ao 

alcance daqueles que deles necessitam. 

Este princípio não defende que todos sejam tratados de modo idêntico, mas aqueles 

que possuem as mesmas necessidades devem receber as mesmas oportunidades. A ciência 

evolui com o fim de promover a melhoria da qualidade de vida da população, e não é correto 

eleger um grupo para ser o destinatário único dos melhoramentos conquistados. Os benefícios 

devem ser distribuídos de modo equânime, sem que haja qualquer espécie de discriminação 

ou favorecimento, e as melhorias devem ser promovidas de modo impessoal. 

Algumas reflexões éticas são pertinentes na análise do princípio da justiça, em 

especial, aquelas voltadas sobre a arrecadação e destinação equânime dos recursos, a 

isonomia que o profissional da saúde deve assumir ao adotar um determinado tratamento 

médico a pacientes que se encontram na mesma situação, além das decisões adotadas em 

políticas de saúde públicas. Portanto, o princípio da justiça deve se embasar no dever dos 

médicos de igualdade no tratamento, na obrigação do Estado em distribuir de maneira justa as 

verbas da saúde, evitando a discriminação e injustiça nas políticas e na conduta médica.  

A justiça obriga à busca da equidade na promoção da saúde, mas as políticas públicas 

de saúde necessitam do norte ético para determinar o que isto significa tarefa esta que não 

guarda simplicidade em sua concretização. Não é tão consensual o que vem a ser justo, 

especialmente em decorrência do pluralismo moral que se instalou nas sociedades. Para o 

pensamento ético liberal, as leis de livre mercado são as garantidoras de uma sociedade justa, 
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não se considerando injusta a existência de desigualdades sociais, se não houve violação à 

liberdade individual. Diferentemente, as teorias éticas que propugnam pela equidade 

entendem que são justas as políticas de saúde que contemplem as necessidades individuais e 

coletivas de saúde, aceitando a premissa de que há diferenças e desigualdades entre as pessoas 

que são injustas e devem ser sanadas pela intervenção da sociedade organizada e do Estado. 

Estas teorias não defendem a distribuição igualitária dos bens e serviços públicos, ao 

contrário, ao reconhecer que há desigualdades, diferenças que poderiam ser evitadas e, por 

isso, são intoleráveis, entendem que os recursos precisam ser distribuídos segundo as 

necessidades, com vistas a diminuir estas arbitrariedades.  

Esse conjunto de princípios, de origem norte-americana, recebeu o nome de 

principialismo e teve grande importância para os estudiosos da bioética, servindo inclusive 

como paradigma ético para todos aqueles que militam na área da saúde. Durante muito tempo 

esse modelo foi à fundamentação para a solução de casos clínicos, procurando reduzir a 

bioética como aplicação dos princípios morais abstratamente formulados às situações que se 

apresentavam. 

 Garrafa (2005, pp.127-128) aponta criticamente que a bioética principialista não é 

suficiente para analisar os macroproblemas éticos persistentes nos países periféricos. A 

globalização econômica contribuiu ainda mais para aumentar as desigualdades entre as nações 

ricas do Hemisfério Norte e as pobres do Sul, devendo haver novas leituras e propostas para a 

bioética. A proposição anglo-americana em atribuir maior importância para o princípio da 

autonomia, tornando uma espécie de super princípios em relação aos outros três, contribuiu 

para que as visões individualistas dos conflitos bioéticos fossem a única vertente a ser 

analisada. A forte conotação individual da bioética anglo-americana fortaleceu a utilização 

dos Termos de Consentimento Informado. Cada vez mais as questões bioéticas passam a 

serem tratadas discutindo-se as contradições entre autonomia versus autonomia, autonomias 

versus beneficência, sem haver uma preocupação voltada para questões econômicas, políticas, 

sociais, do meio ambiente.  

Neves (1996, p.05), descreve que existem outros modelos de análise teórica para a 

bioética, porquanto a bioética principialista configura-se como uma das linguagens, não 

podendo ser considerada como absoluta, até porque as situações que se apresentam na 

bioética podem assumir contornos variados sendo imprescindível analisar outros modelos 

teóricos para a compreensão da bioética em contextos sociais, políticos e econômicos 

observados em diferentes comunidades internacionais. 
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A citada autora prossegue descrevendo que em primeiro lugar o modelo libertário de 

Tristam Engelhardt que posiciona a autonomia do indivíduo como valor central em seus 

ensinamentos. A obra de sua autoria The foundations of bioethics está fundamentada na 

posição político-filosófica do liberalismo norte-americano, em que se atribui maior relevância 

a defesa dos direitos e da propriedade dos indivíduos, justificando ações decorrentes da 

vontade livre do paciente, como por exemplo, a venda de sangue ou de órgãos. Não considera 

embriões ou fetos como pessoas por não possuírem consciência de si, portanto, desprovidos 

de autonomia.  

Gracia (1992, pp.131-140) destaca que os fundamentos deste modelo têm por base os 

direitos humanos de primeira geração diante da afirmação da autonomia do indivíduo sobre 

seu próprio corpo e sobre todas as decisões que envolvam sua vida. Esse modelo bioético 

apresenta a necessidade em se atribuir relevância à consciência de si, porquanto representa um 

componente constitutivo forte da pessoa humana, concluindo que o embrião não tem vida 

humana porque é desprovido de consciência. Sendo propriedade pessoal, nada impede que o 

indivíduo possa eticamente negociar seus próprios órgãos e seu sangue. Parte de uma 

concepção individualista, beneficiando a autonomia da pessoa e uma resposta imediata para 

os casos clínicos apresentados. 

Segundo Hogemann (2013, p.80), Engelhardt sustenta a existência de uma sociedade 

de estranhos morais, devendo a tolerância ser um preceito obrigatório. Portanto, é 

indispensável que os profissionais de saúde considerem essa nova realidade, o que significa 

que as decisões devem ser ponderadas entre seus próprios princípios e os de seus pacientes, 

abandonando o modelo hipocrático caracterizado por decisões paternalistas. No que se refere 

à responsabilidade do Estado frente à qualidade sanitária e distribuição de recursos, o modelo 

libertário julga que o método da capacidade individual de pagamento deve ser o preferido. 

Engelhardt acredita que a determinação de um sistema sanitário do tipo único e global 

é moralmente injustificável, porque supõe um ato coercitivo de fervor ideológico totalitário. 

Diante de uma sociedade plural, o autor explica ser inútil estabelecer um complexo de normas 

bioéticas, baseadas em dogmas religiosos ou principialistas. O ideal é assumir uma posição 

dialógica, autorreflexiva, racional e moral, possibilitando encontrar um denominador comum 

sobre determinados pontos fundamentais.  

Pessini e Barchifontaine (2000, p.36) apresentam o modelo da virtude de Edmund 

Pelegrino e David Thomasma, exposto na obra For the patient’s good, cujo fundamento está 

pautado na visão aristotélica de uma ética da virtude. Ensinam que como a virtude é uma 

disposição que se aperfeiçoa com o hábito, há que se apelar a este sentido da ação na 
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educação dos profissionais da saúde e na prática clínica, o que conduziria naturalmente a 

realização do bem. A maior dificuldade desse modelo é fazer com que os profissionais da 

saúde despertem para o valor da virtude.  

Neste modelo são expostas três questões que a bioética necessita desafiar no futuro: a 

primeira está relacionada com as opiniões contraditórias sobre o conceito de bioética e seu 

campo. A segunda está direcionada para as múltiplas propostas dos modelos éticos e 

bioéticos. A terceira relaciona-se com as indagações de cunho religioso, ou da bioética 

teológica, envolvendo temas polêmicos como a eutanásia, o aborto, experimentos em 

humanos, ente outros.  

No modelo bioético das virtudes, o problema enfrentado não é sobre “o que devo 

fazer?”, mas sim sobre “como viveremos?” Possivelmente a solução está em ressaltar as 

práticas sociais e o desenvolvimento da individualidade de cada um, possibilitando que as 

pessoas possam viver melhor, qualitativamente e valorativamente.  Dessa forma, a ética 

pautada na virtude incentiva constituição de uma nova bioética, preocupada com questões que 

envolvam temas voltados para a vulnerabilidade, a finitude da vida humana, envolvendo um 

debate e um julgamento também sobre questões relacionadas a religião.  

Neves (1996, p.06) também descreve o modelo casuístico de Albert Jonsen e Stephen 

Toulminem The abuse of casuistry. Esses autores estabelecem que a conduta ética médica 

deve ser analisada caso a caso, sem analisar princípios orientadores para a ação. Cada caso 

deve ser examinado nas suas características paradigmáticas, estabelecendo-se comparações e 

analogias com outros casos. Na Europa, onde o sentido moral casuísta se tornou pouco 

considerado, a sua aceitação é francamente reduzida.  

Esta ética clínica é considerada pelo autor como um nível anterior muito mais básico 

que qualquer axioma teórico ou principiológico, por assim dizer, um nível pré-teórico. A 

tarefa da ética aplicada à medicina estaria configurada em reduzir os casos difíceis que 

surgem de situações inusitadas e complexas em exemplos paradigmáticos mais simples e 

avaliar o quanto tais exemplos podem servir como uma chave para a solução dos conflitos e 

dilemas morais que se apresentam diante das novas realidades. A prática da comparação e do 

contraste é estimulada, a partir da reunião de casos exemplares que passam a constituir-se 

como uma plataforma referencial. 

Conforme Neves (1996, p.06) acrescenta há o modelo do cuidado, apresentado por 

Carol Gilligan em In a diferente voice, partindo do estudo da psicologia evolutiva, é mais de 

natureza psicológica do que filosófica. Ela contrapõe o valor do cuidado, de expressão mais 

acentuadamente feminina, ao da Justiça, de expressão mais acentuadamente masculina, e 
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propõe-no como noção fundamental para o desenvolvimento moral. O cuidado é mais 

personalizado e atende aos valores dos indivíduos envolvidos.  

Segundo Pessini e Barchifontaine (2000, p.37) descrevem o modelo contemporâneo do 

direito natural, apresentado por John Finnis em Natural Law and natural rights, estabelece a 

existência de alguns bens fundamentais em si mesmo: o conhecimento, a vida estética, a vida 

lúdica, a racionalidade prática, a religiosidade, a amizade. Estes são bens em si mesmos, fins e 

não meios, que não supõem qualquer organização hierárquica entre si. Moral será toda a ação 

que contribui para o desenvolvimento destes valores. O reconhecimento da validade moral 

daqueles bens é, em termos gerais, consensual. Porém, subsistem questões acerca do 

fundamento de cada um e da eliminação de outros. Importa notar que este modelo de análise 

toma o homem na sua integralidade, tal como acontecia já com o anterior, e procura uma 

perspectiva universal de integração do homem na sociedade. 

Pessini e Barchifontaine (2000, p.39) discutem o modelo contratualista apresentado 

por Robert Veatch, em A theory of medical ethics. A referida obra parte da denúncia das 

várias insuficiências de fundo que a ética hipocrática encerra. O autor apela à consideração da 

importância de um triplo contrato: entre médico e pacientes, entre médicos e a sociedade e um 

contrato mais amplo acerca dos princípios orientadores da relação médico-paciente. Para 

regular estas relações, e garantir uma máxima objetividade, importa obedecer a alguns 

princípios fundamentais: o da beneficência, o da proibição de matar, o de dizer a verdade e o 

de manter as promessas. De fato, tratam-se uma vez mais de regras de conduta moral que, na 

sua enunciação sistemática, não anulam a nomeação de outras. Os mais críticos afirmam que 

este modelo também revela desconhecimento da prática clínica. 

Hogemann (2013, pp.85-86) apresenta o modelo antropológico personalista europeu, 

este que tem suas raízes na filosofia europeia contemporânea, em especial na tradição 

fenomenológica e no desenvolvimento que esta conhece no existencialismo e na 

hermenêutica. Sua característica é desenvolver um raciocínio deontológico, de fundamentação 

teleológica, sem estabelecer normas de conduta. Organiza-se a partir de uma antropologia 

filosófica, onde o ser humano é considerado em sua totalidade, além de tratar-se de uma 

filosofia humanista, em que o propósito é buscar o entendimento das diversas dimensões 

humanas, consolidando um humanismo nitidamente global. 

Neste modelo teórico, o indivíduo é analisado não apenas em âmbito biológico, mais 

por todos os elementos constitutivos da pessoa, porque sua essência se encontra na 

compreensão do absoluto, do global. Uma pessoa é muito mais que um mero conjunto 

abstrato de propriedades ou faculdades inerentes como a consciência, a autonomia, ou 
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historicidade ou a comunicação. Do contrário, haveria coerência em se respeitar a pessoa pelo 

simples fato de ser consciente, autônomo, relacional, e não por ser pessoa. 

Tem como ponto de partida a ética kantiana por considerar que o homem é distinto de 

outros seres por ter capacidade para se autorrealizar, a partir da sua razão, liberdade e da sua 

moralidade. A dignidade se apresenta para a pessoa humana pelo fato de que todo ser humano 

é uma pessoa aberta ao horizonte do espírito, perseguindo incessantemente uma razão ou 

objetivo para seu agir e pensar. 

Por fim, Hogemann (2013, p.88) apresenta o modelo latino-americano da libertação, 

com base antropológica-filosófica no princípio da alteridade, destaca as circunstâncias dos 

sujeitos ameaçados em suas vidas e que lutam para uma sobrevivência digna. A observância 

do princípio da alteridade impõe o respeito, em preservar a incolumidade da pessoa de acordo 

com seu próprio interesse, livre de qualquer forma de imposição. O agir humano deve ser 

cuidadoso no sentido de proporcionar o crescimento da pessoa como ela é resguardando a sua 

individualidade. 

Pessini e Barchifontaine (2000, p.54), citando Janes Drane, apontam que os países da 

América Latina possuem algumas peculiaridades econômico-sociais que não são as mesmas 

observadas nos países ditos desenvolvidos, e talvez por isso a tradição médica apresenta-se 

com características mais humanistas e a sociedade com uma inclinação menos individualista e 

consumista em comparação aos norte-americanos. Entretanto, temas como o consentimento 

informado e a autonomia do paciente assumem a mesma acepção que os estadunidenses.  

Portanto, o desafio é não apenas importar acriticamente visões éticas de outras 

atitudes, visões culturais de outros mundos. As sociedades latinas, que não cumpriram com 

importantes questões relacionadas a uma vida digna, não são suficientes para examinar a 

bioética apenas com uma conotação individualista, é indispensável abordar também questões 

sociais, sanitárias, ambientais, equilíbrio dos ecossistemas, a biodiversidade, o direito do 

cidadão de tomar uma água pura e respirar o ar limpo, temas que eram tratados pela bioética 

anglo-saxônica muito distantemente. Assim, a bioética assume uma clara postura de defesa 

dos excluídos, dos vulneráveis.   

Hogemann (2013, p.89), citando o bioeticista argentino J. A. Mainetti aponta que o 

sentido da bioética para a América Latina impõe uma adaptação à realidade social mais 

voltada ao bem comum, à justiça social e à equidade, diversa daquela observada na América 

do Norte, voltada para a autonomia pessoal, direitos individuais ou virtudes pessoais.  

Enfatiza a autora que na América Latina vive-se uma realidade devastada por epidemias e 

endemias, sem falar na ausência de infra estruturas graves na saúde pública, impondo uma 
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bioética em nível macro como alternativa à tradição anglo-saxônica da microbioética voltada 

à ética clínica. 

Conforme Garrafa (2005, pp.130-131) esclarece o processo de globalização 

consolidou a crescente desigualdade no planeta, verificada não só nos países do Norte, como 

também no Sul do hemisfério, impondo diversas pautas de problemas bioéticos em uma ou 

outra região, com solução igualmente diferente, surgindo a partir daí a necessidade de se 

analisar com maior rigidez as possibilidades apresentadas em uma bioética descritiva, 

analítica e principialista, incapaz de solucionar problemas éticos de maior amplitude e que 

fazem parte da realidade cotidiana dos países periféricos com significativos índices de 

exclusão social. A crítica do autor está voltada para a incapacidade da bioética no modelo 

principialista, proporcionar impactos positivos nas sociedades excluídas dos países periféricos 

e, consequentemente, nas suas organizações políticas. 

Nesse contexto, o autor propõe uma bioética intervencionista para o modelo latino 

americano, comprometida com os mais vulneráveis, com a coisa pública e com o equilíbrio 

ambiental e planetário do século XXI, surgindo uma proposta epistemológica anti-

hegemônica ao principialismo norte-americano. A bioética de intervenção propõe a defesa de 

políticas públicas e tomadas de decisões que priorizem o maior número de pessoas, pelo 

maior espaço de tempo e que resultem nas melhores consequências, ainda que praticadas em 

prejuízo de certas situações individuais. Além disso, defende a busca de soluções viáveis e 

práticas para conflitos identificados com o próprio contexto onde os mesmos acontecem.  

 

2.3 BIOÉTICA GLOBAL E INTERVENCIONISTA 

 

Com o aumento do sistema de globalização, ocorridos depois dos anos 1990, a 

bioética passou a abordar de maneira mais global os conflitos éticos das ciências da vida e da 

saúde, possibilitando a solidificação de uma nova área do conhecimento denominada bioética 

global, cujo desafio é superar a abordagem reducionista, até então voltada para uma 

compreensão de microproblemas e conflitos morais biomédicos e biotecnológicos. Sob esse 

novo enfoque, a disciplina aponta para um conceito relacionado com a descrição das 

profundas desigualdades observadas nos tratamentos sanitários disponibilizados para distintas 

categorias de pessoas no mundo. A partir dessa ótica, é forçoso estabelecer um pensamento 

voltado para as responsabilidades éticas sob um enfoque internacional, no que diz respeito à 

busca por melhores condições de saúde em escala mundial. 
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Potter (2018, pp.37-45) propôs desde os primeiros ensinamentos sobre bioética, um 

pensamento a respeito do progresso do conhecimento e da tecnologia, além da respectiva 

influência na conservação da vida planetária, o que lhe concedeu já em sua constituição uma 

propensão à globalidade. Na direção desse tenro domínio de pesquisas, Potter descreveu a 

bioética como uma ligação para o futuro, um conhecimento da continuidade da vida humana, 

com um olhar voltado para uma atuação global. Entretanto, a bioética ponte não foi 

inicialmente adotada pela comunidade científica, limitando-se em analisar questões da relação 

médico-paciente. Um dos motivos para ofuscar a bioética potteriana pode ser atribuído à 

diminuição principialista, que ocorreu na década de 1970, momento em que houve a 

consolidação como disciplina, especificamente relacionada à área da biomédica, com aptidão 

para ajudar a solucionar conflitos morais segundo processos e princípios pré-determinados. 

Conforme Pessini (2018, pp.18-19) destaca a versão reducionista-principialista da 

bioética, expandiu-se dos Estados Unidos da América para os demais países, e esse cenário 

foi alterado apenas no final dos anos 1980 e início dos anos de 1990, momento em que a 

bioética potteriana passou a ser reconhecida em outros países, como Brasil, Croácia, 

Colômbia, Itália e Japão. Para reforçar ainda mais a característica global da bioética a 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005) é publicada com bases em 

valores universais, tais como a dignidade, a justiça, a equidade, a cooperação e a 

solidariedade.  

A razão para esta obrigação global com todos os seres do planeta, passa pela 

percepção de que vivemos em um ambiente internacionalizado, de modo que as diretrizes 

sanitárias não dependem exclusivamente de escolhas individuais ou de determinadas gestões 

governamentais, se não de complexos vínculos ligados às políticas econômicas, sociais 

e culturais que repercutem sistematicamente no âmbito da miséria, fome, desemprego e nas 

mudanças climáticas. Essa responsabilidade global é fruto do pensamento de que a Terra é um 

conjunto de elementos que estão interligados e, portanto, o destino de todos é inevitavelmente 

compartilhado, seja com os membros atuais, seja com as gerações futuras. 

Segundo Ten Have e Gordijin (2010, pp.1-3) a ampliação da bioética ponte para uma 

bioética global ocorreu no final dos anos 1980, com especial atenção para a 

interdisciplinaridade, para que a nova gnose pudesse realizar seu propósito de afirmar a 

continuidade da vida humana. Entretanto, Potter (2018, pp.72-81) não se referia a qualquer 

sobrevivência, senão aos cinco estados de sobrevivência global: mera sobrevivência; 

sobrevivência precária; sobrevivência idealista; sobrevivência irresponsável e; sobrevivência 

aceitável.   



36 
 

Para Potter (2018, p.75), o estado da mera sobrevivência implica alimento e abrigo, 

um sistema social de cultura caçadora-coletora, sem disponibilizar ao homem o progresso, o 

desenvolvimento de técnicas, tais como a escrita, a leitura, a engenharia, a ciência, hospitais, 

igrejas, televisão, contraceptivos. Neste estágio busca-se exclusivamente a satisfação de suas 

necessidades básicas. Esse estágio configura uma sobrevivência bioética baseada no 

reconhecimento de deveres com o meio ambiente e no sentimento coletivo de orgulho sobre 

suas constituições históricas e sociais, ilustrando seus apontamentos ao mencionar as 

sociedades primitivas como no caso dos nômades dos desertos africanos. 

Pior do que a mera sobrevivência é a sobrevivência precária, porque nela o homem 

morre de fome, sofre de má nutrição, diarreia, doenças respiratórias e infestações parasitárias. 

Intensos debates são estabelecidos para analisar como a entrada do homem branco na África 

pode ter influenciado na transformação da mera sobrevivência na sobrevivência precária, 

porquanto a invasão dos colonos contribui decisivamente na ruptura das culturas nativas. Este 

é o estado em que potencialmente vive mais da metade da população planetária, incluindo 

pessoas do Sul e do Norte global. 

 De acordo com Potter (2018, pp.73-76), a sobrevivência idealista supõe que há um 

consenso universal sobre o sentimento de reprovação diante de algumas mazelas sociais como 

doenças, desnutrição, fome, infestações parasitárias. Há o entendimento tácito compartilhado 

por todas as culturas baseado na compreensão da conveniência da saúde em contraponto à 

inconveniência da doença evitável. Com base neste acordo universal, seria possível a união 

das pessoas buscando eliminar os grandes tormentos que ainda afligem a humanidade: 

doenças sexualmente transmissíveis, a malária, a esquistossomose e todas as outras doenças 

inevitáveis que atormentam um grande número de indivíduos da espécie humana. A 

sobrevivência idealista é certamente um exercício interdisciplinar da democracia, 

considerando a exigência em dar voz a todos os membros da comunidade.  

A quarta categoria analisada por Potter (2018, pp.76-79) foi a sobrevivência 

irresponsável, descrevendo-a como o inverso da sobrevivência idealista e da sobrevivência 

aceitável, caracterizada por uma sociedade individualista que não se preocupa com o 

sofrimento da sobrevivência precária em que estão submetidos outros grupos sociais e que 

potencialmente atingirá gerações futuras. Agem inteiramente de acordo com o interesse 

próprio, sem qualquer preocupação em controlar os índices de natalidade ou a preservar um 

ecossistema saudável. Neste estado pratica-se consumo excessivo, estimula-se a 

superpopulação, a degradação da biosfera e o empobrecimento progressivo dos miseráveis. O 
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autor responsabiliza o modelo econômico mundial representado pela cultura dominante dos 

EUA como a causa da atual situação de sobrevivência irresponsável. 

A última categoria analisada por Potter (2018, pp.79-81) foi a sobrevivência aceitável, 

defendida como um objetivo a ser alcançado pela bioética global. É o estado que tem por base 

moral a garantia da dignidade humana, dos direitos humanos universais, inclusive do direito à 

saúde, e da restrição moral da fertilidade humana por meio de controles voluntários de 

natalidade. A sobrevivência aceitável compreende a espécie humana no contexto da totalidade 

da sobrevivência da biosfera, enfatizando que a expansão irresponsável que domina as 

sociedades não é capaz de sobreviver por muito tempo. 

Potter (2018, pp.79-93) aponta como principais desafios à sobrevivência global 

aceitável dois fatores: a sacralidade da vida, baseada no fundamentalismo religioso, 

obstaculizando o debate público acerca do controle da natalidade em nível global, e a 

sacralidade do dólar, que impede a discussão sobre modelos de desenvolvimento que não 

estejam baseados na ideia de crescimento econômico e material descontrolado.  O autor 

afirma que qualquer indivíduo que se preocupa com a manutenção da vida humana, deve se 

assentar na ideia da correlação entre o crescimento da população, o enfraquecimento de bens, 

as guerras étnicas e também religiosas, atuais e futuras, e que é o ‘todo-poderoso dólar’ que 

impulsiona o mercado internacional de armas e combustíveis nestes conflitos. 

Com essa avaliação, enfatizou que no estado de sobrevivência aceitável é 

inconcebível admitir a perturbação da dignidade, da saúde e dos direitos humanos, em nome 

de liberdades individuais, capazes de prejudicar as gerações futuras e os indivíduos no estado 

de miserabilidade. Complementa, aduzindo sobre a necessidade de a bioética global enfrentar 

um sistema econômico que põe em perigo a sobrevivência aceitável, a nova abordagem requer 

que a ponte se estenda não apenas entre os conhecimentos humanos e biológicos, mas também 

entre as próprias éticas médica, social e ecológica.  

Assim como Potter, Engelhardt (2012, pp.19-40) analisou o problema da bioética sob 

uma ótica “global”. Na obra organizada pelo citado autor, intitulada Global bioethics: the 

colapse of consensus, problematizou a impossibilidade em se chegar a um acordo moral 

universal. Essa incapacidade está relacionada com o fato de que as diversas sociedades que 

compõem o planeta discordam e disputam a respeito de variados temas morais. Nesse 

contexto, o autor põe em dúvida até mesmo a utilidade dos direitos humanos, chegando a 

criticar os princípios elencados na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

da Unesco como um sistema inabilitado em observar as diferenças morais no mundo 

contemporâneo.  
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Essa ideia irá fundamentar sua opinião sobre questões a respeito da criação de 

sistemas públicos de saúde nacional ou global, admoestando que isso poderia impor a 

obrigação para todas as comunidades, compartilhar conceitos voltados para solidariedade ou 

altruísmo. Para o autor, a saúde deveria ser produto de instrumentos contratuais entre 

indivíduos autônomos. Conclui seu raciocínio apontando que uma bioética de caráter 

universal sedimentada em uma legislação internacional e políticas públicas está fadada ao 

fracasso.  

Por sua vez, Beauchamp e Childress (2013, p.481) sustentaram a possibilidade de 

existir uma moralidade comum universal, fruto da experiência humana, apontando que essa 

comunhão de valores é destinada a qualquer pessoa e em qualquer parte do mundo, 

decorrendo daí o julgamento de toda ação humana desse senso comum. Beauchamp e 

Childress (2013, p.03) afirmam que a moralidade comum resultaria da herança de costumes e 

princípios, adquiridos no decorrer do tempo entre muitas comunidades morais constituídas 

por indivíduos que vivem uma vida moral, podendo citar como exemplo: “não matar”, 

“manter promessas”, “salvar pessoas em perigo”, “dizer a verdade”, “alimentar a criança ou 

dependente”, “não punir o inocente”.  

Apontam, ainda, que há outro estágio da ética formada por moralidades particulares, 

constituída por normas não universais, e encontradas em variadas comunidades, tradições, 

religiões, cuja distinção entre elas pode ser observada através da aplicação das normas 

universais, o que significa que nenhuma moralidade particular pode justificar a violação da 

moralidade comum universal.  

Além dessa abordagem, Beauchamp e Childress (2013, p.272) destacaram algumas 

reflexões sobre a saúde global, segundo o princípio da justiça, ponderando que este princípio 

impõe o reconhecimento universal do direito a um mínimo decente de cuidados em saúde. 

Esclarecem que, embora o direito mínimo à saúde esteja relacionado à implantação de 

políticas nacionais, é forçoso concluir que deve ser alçado a um nível internacional, em razão 

da globalização econômica.  

Ressaltam que a análise da justiça global não deve preocupar-se exclusivamente com 

temas voltados para o cuidado da saúde, mas, principalmente, atuar nas “causas” das doenças 

e nas arbitrariedades ocorridas no processo de repartição de serviços e cuidados em saúde, 

incluindo outras questões, tais como o acesso à educação e outras medidas garantidoras do 

bem-estar, impondo para as instituições governamentais a exigência de estruturar a 

distribuição dos recursos sanitários com o enfoque na redução das desigualdades.  



39 
 

Sob esse ponto de vista, Beauchamp e Childress (2013, p.294), com o propósito em 

garantir a eficiência e a utilidade de um sistema sanitário com características universais, 

viabilizando o direito mínimo à saúde, seria indispensável à redução de gastos na destinação 

de recursos e para compensar essa diminuição poderiam ser adotadas medidas voltadas para 

incentivos de hábitos saudáveis e responsabilização dos beneficiários do direito por 

comportamentos de riscos não saudáveis. 

Desta forma, analisando o posicionamento dos autores anteriormente citados, Potter, 

Engelhardt, Beauchamp e Childress, ainda que a abordagem do termo bioética possa 

apresentar questões diversas, é inegável reconhecer que as questões éticas transcendem os 

limites nacionais e se tornam questões mundiais. A bioética global é mais do que uma simples 

bioética internacional, porque a relevância dos temas discutidos importa para todos os países, 

principalmente porque suscita a preocupação com todos os seres humanos, 

independentemente de suas crenças religiosas ou culturais.  

Pessini et al (2015, pp.18-30), afirmam que a bioética no momento em que tomou 

rumos internacionais, expandindo-se para diferentes culturas e regiões, em algumas delas 

assumindo uma posição mais crítica, impôs a pesquisa de outros paradigmas bioéticos, os 

quais fundamentam com maior propriedade questões sociopolíticas e econômicas da 

contemporaneidade, o que não era possível na visão do chamado principialismo norte-

americano. À medida que ela se apresenta cada vez mais como uma bioética global exige-se 

que outros princípios sejam apontados como referenciais éticos para orientar visões, ações e 

intervenções, sem se limitar a um contexto “micro” da Bioética, ao contrário, deve ir além, 

analisando questões correlacionadas às ciências da vida e da saúde sob o ponto de vista 

“macro” da sociedade como um todo. Destarte, os autores apontam novos referenciais para a 

reflexão bioética, quais sejam: a solidariedade, a vulnerabilidade e a precaução. 

A solidariedade, segundo Pessini et al (2015, p.21), deve ser entendida como ajuda a 

alguém em situação de vulnerabilidade social. Citando as disposições do Conselho de 

Bioética Britânico que definem o termo, apontam que a solidariedade é compreendida a partir 

de práticas compartilhadas, constituindo um compromisso coletivo de assumir os custos 

financeiros, sociais, emocionais ou qualquer outro indispensável para auxiliar ao outro. 

Ressaltam que a solidariedade não se trata apenas de um sentimento interior de empatia pela 

condição de vulnerabilidade do próximo, mas sim de uma postura que exige uma atitude ativa 

diante da condição de miserabilidade do outro. Destacam que a expressão “assumir custos” 

significa múltiplas assistências, individuais ou coletivas, praticadas para auxiliar as pessoas 

mais vulneráveis da sociedade, pois afinal “somos parceiros-viajantes e temos o dever de nos 
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apoiar e ajudar uns aos outros, em particular aqueles que não têm condições de ajudar-se a si 

próprios”. 

Pessini et al (2015, p.19) assinalam que a solidariedade como um valor assumiu 

relevância no final do século XIX, principalmente nos campos da sociologia e filosofia, mas o 

mesmo não foi observado nas pesquisas iniciais da bioética, cuja origem está fundamentada 

na realidade de uma cultura anglo-americana, alicerçada em uma ideologia liberal 

autonomista, em que o caráter individualista assumiu uma posição de maior importância. Foi 

a partir da opinião contrária dessa visão norte-americana, apresentada especialmente pelos 

bioeticistas do Sul do Planeta, é que a solidariedade foi colocada no centro das discussões 

bioéticas, adotando uma atitude voltada para temas de cunho sociopolítico, focalizados em 

problemas sociais e coletivos da humanidade.  

É evidente que o respeito à autonomia individual e proteção da privacidade é 

importante para a prática clínica e pesquisa com seres humanos. Contudo, políticas públicas 

de saúde e de pesquisa não podem ser preteridas no debate da bioética global, porque os temas 

discutidos nesse contexto focam os interesses da comunidade como um todo, principalmente 

na proteção de indivíduos em situação de risco, em razão das precárias condições de saúde, 

como os idosos, minorias éticas, grupos vulneráveis, expostos ao contágio de doenças 

infecciosas e epidêmicas. 

Pessini et al (2015, pp.19-20) asseveram que no contexto bioético a solidariedade 

surge em quatro cenários específicos. O primeiro diz respeito à saúde pública, diante da 

crescente preocupação do Estado em assegurar bem-estar para todos, particularmente na área 

sanitária. O segundo é observado no âmbito da justiça e equidade dos sistemas de saúde, 

especialmente em temas relacionados ao acesso aos tratamentos sanitários e a distribuição dos 

escassos recursos. O terceiro é analisado no âmbito da saúde global, quando as normas estão 

voltadas para a proteção das sociedades e países periféricos. Por fim, o quarto cenário em que 

a solidariedade é examinada refere-se ao contexto europeu, onde a solidariedade é 

considerada como um valor público, em que se observa sua estreita ligação aos processos que 

levam à condição de bem-estar da sociedade, em contraste ao modelo anglo-saxônico.  

São essas quatro circunstâncias que permitem um debate bioético com abordagem de 

questões para além do indivíduo, tendo à solidariedade a capacidade de mobilizar atitudes 

vocacionadas para assegurar direitos fundamentais necessários para uma vida mais digna. 

Nessa perspectiva, a solidariedade está intimamente ligada ao resgate da cidadania e dos 

direitos fundamentais de uma vida feliz.  
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No tocante a vulnerabilidade, apontam Pessini et al (2015, p.22) que estabelecer um 

conceito para esse termo exige analisar previamente o processo de globalização a que foi 

submetido o Planeta, resultando não só o surgimento de mais e novas ameaças, como também 

reduzindo os instrumentos de proteção aos indivíduos, sem contar a diminuição da capacidade 

das pessoas em solucionar problemas surgidos diante de novos valores. Perante a 

interdependência surgida nesse mundo globalizado, sobreveio um sentimento de 

vulnerabilidade mútua, representada por questões de cunho social, econômico e político que 

foge do controle dos indivíduos.   

Pessin iet al (2015, pp.22-23) afirmam que no contexto bioético, a vulnerabilidade é 

debatida a partir de três aspectos relevantes. O primeiro diz respeito à vulnerabilidade como 

característica inerente a qualquer ser humano, assim como todo ser vivo. A diferença entre um 

e outro reside no fato de que o homem compartilha sua vulnerabilidade com o seu semelhante, 

porque tem consciência dessas suas condições, ao passo que os outros animais não têm essa 

capacidade de refletir sobre seu próprio destino. A segunda análise que se faz da 

vulnerabilidade é o estudo em estabelecer parâmetros para se atribuir essa característica a 

pessoas ou grupos, porquanto a qualificação de um indivíduo como vulnerável exige uma 

conduta ética com capacidade para defendê-la e protegê-la contra práticas arbitrárias, 

especialmente aquelas relacionadas à pesquisa biomédica com seres humanos.  A terceira e 

última perspectiva discutida na bioética no que se refere à vulnerabilidade está associada a sua 

classificação como princípio ético internacional, posto que a Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos estabelece em seu artigo 8º a exigência pelo respeito à 

vulnerabilidade humana e integridade pessoal, permitindo garantir a dignidade dos indivíduos 

nas situações em que a autonomia e o consentimento encontram-se enfraquecidos, não em 

uma visão exclusiva da prática clínica, mas sim em qualquer circunstância em que a 

vulnerabilidade humana encontrar-se agravada, segundo dispõe o citado documento 

internacional.  

Ser vulnerável significa estar em situação de desamparo, sujeitando o indivíduo às 

situações de ofensas, sofrimento. Essa fragilidade é uma condição inerente da humanidade, 

decorrendo da natureza social da condição humana, isto é, como ser social o homem sempre 

necessitará do auxílio do outro em qualquer fase de sua existência, em grau menor ou maior, 

dependendo das circunstâncias que se encontrar, sujeitando-se ao cuidado do outro se sua 

autonomia está mais ou menos comprometida. Todo ser humano é vulnerável, porque isso é 

característica inerente a qualquer pessoa, daí porque afirma Pessini que esse aspecto da 

vulnerabilidade significa atribuir uma característica universal para esta expressão.  
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Complementando esse significado, a vulnerabilidade também pode ser analisada de 

acordo com a fragilidade dos indivíduos, pelo fato de se encontrarem em condições de 

desigualdades sociais, econômicas e políticas, por terem diminuída a sua capacidade de 

proteção ou, pior, simplesmente por não terem nenhuma capacidade, ficam expostos a maior 

exploração.  

Diante de determinadas circunstâncias socioeconômicas e políticas, alguns seres 

humanos são mais vulneráveis do que outros, fato que se agrava pelo processo de 

globalização, o qual contribui para o aumento dos riscos e ameaças para mais pessoas no 

mundo, e, simultaneamente, reduzem os mecanismos sociais hábeis a enfrentar essa realidade. 

No contexto da globalização, há uma exigência em se adotar ações sociopolíticas, com o 

propósito de reduzir cada vez mais o número de pessoas vulneráveis no planeta, posto que 

esse processo permitiu diversas mudanças de posturas econômicas e políticas na relação entre 

os povos, contribuindo decisivamente para o aumento dos vulneráveis.  

O princípio da vulnerabilidade, segundo Pessini et al (2015, p.26), atribui especial 

atenção a duas categorias relevantes para adoção de uma conduta ética capaz de proteger os 

vulneráveis: as deficiências especiais, aquelas decorrentes de doenças ou algumas limitações 

que surgem em alguns estágios da vida humana; e os determinantes sociais, políticos e 

ambientais, como a cultura, economia, relações de poder e desastres naturais. Na primeira 

categoria estão as crianças, porque sua condição social não permite exercer plenamente sua 

autonomia, e os idosos, porque tem reduzidas suas capacidades físicas e, algumas vezes, 

mentais. Para esses indivíduos é indispensável disponibilizar auxílio para o exercício de sua 

determinação, posto que não têm capacidade de se auto defenderem e exigirem seus direitos. 

Na segunda categoria estão vulnerabilidades sociais, referindo-se aqueles que se encontram 

em situação de miserabilidade, por não terem acesso à educação, à informação, à moradia, 

aqueles que sofrem discriminação de gênero, os que estão privados de sua liberdade e outros 

excluídos da sociedade, como os imigrantes, minorias raciais e étnicas. 

Sob esse prisma, a bioética deve ampliar sua perspectiva conceitual para além da visão 

principialista estabelecida inicialmente pelos norte-americanos, no sentido de expandir-se 

para uma análise sob a ótica dos direitos humanos e da justiça social, estabelecendo uma 

pauta de temas relacionados não só a tecnologia médica, como também aqueles ligados à 

globalização, enfrentando os desafios da pobreza, da desigualdade, da degradação ambiental, 

da fome, das pandemias, do tráfico de órgãos, entre outros. Portanto, os debates bioéticos 

devem passar pelo investimento nos indivíduos em se transformarem em seres autônomos, 
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com capacidade de vencer os desafios do poder da ciência e da tecnologia, tornando-se a 

vulnerabilidade um referencial ético fundamental para a reflexão atual da bioética. 

Sobre o princípio da precaução, Pessini et al(2015, pp.28-30) orientam que é o 

referencial bioético que impõe uma conduta de evitar danos potenciais à biosfera e proteger os 

seres vivos, em especial o ser humano. Embora a ciência e a tecnologia tiveram êxito na tarefa 

de eliminar muitos riscos, não só da vida humana, como também aqueles que ameaçam a 

natureza, à medida que os avanços tecnológicos crescem, surge a consciência mundial de que 

a ciência e a tecnologia são capazes de criar novas ameaças e novos riscos para a existência 

humana ou para a qualidade de vida. Diante disso, o referencial bioético da precaução surge 

como forma de frear a conduta humana capaz de causar dano à biosfera, base de toda a 

existência humana.  

O processo de desenvolvimento técnico-científico se autonomizou em relação a sua 

dinâmica e a sua lógica escapou do controle dos seus sujeitos. Esse direcionamento 

autonomizado é que possibilita uma catástrofe ecológica, devendo a responsabilidade recair 

sobre aqueles que têm a tarefa de pensar e direcionar os rumos que podem ser percorridos 

pelo agir individual e coletivo, determinados em última análise pelos avanços tecnológicos e 

científicos.  

Esse progresso técnico-científico deve realizar-se sem colocar em risco o sistema 

natural que sustenta a vida na Terra, o ar, a atmosfera, os solos e os seres vivos. No que diz 

respeito à ética pública esse desenvolvimento implica também a preocupação em se 

estabelecer políticas ambientais de longo alcance, capazes de considerar o descompasso entre 

a velocidade das mudanças e a capacidade de avaliação de suas condições. Ou seja, a natureza 

passou a ocupar o centro da reflexão sobre o nosso modo de agir, isto é, nossa ação ética.  

A ética sempre se preocupou com as relações do homem com seu semelhante, jamais 

apresentando uma abordagem de sua relação com a natureza. Mas, o princípio da precaução 

apresenta um novo paradigma do agir humano, determinando a urgência do indivíduo alterar 

seu comportamento com relação à natureza, exigindo de todos os membros da comunidade 

uma preocupação constante com o equilíbrio ecológico, orientado no sentido de ser um direito 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, adquirindo um status de um direito a ser 

reconhecido não somente pelas gerações atuais como para as gerações futuras.  

A história da humanidade foi construída com uma visão antropocêntrica, onde o 

homem sempre foi colocado como centro do universo. Numa ética em que os únicos seres 

morais são os seres humanos e do “aqui e agora”, onde cabem os diretos da natureza e das 

gerações futuras? De que modo às gerações atuais são responsáveis por uma geração futura, 
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se a primeira nunca fará parte da segunda? Precisamente através da razão, da técnica, o 

homem deve colocar a seu serviço, a serviço dos seus interesses, a natureza. Com isso, ele vai 

ser capaz em tornar uma sociedade mais justa com base no desenvolvimento da razão. É 

precisamente isto que se encontra em cheque: qual é o resultado que vem com esse 

pensamento? 

É justamente a realização do sucesso deste programa que é realmente o perigo. Esse 

pensamento antropológico revela um resultado devastador, analisando o contexto histórico. 

Hoje o homem é capaz de destruir várias vezes o Planeta Terra. Daí a preocupação com as 

novas gerações. A preocupação em conservar não só os seres humanos, mas também os não 

humanos. Os inumanos em uma visão não antropocêntrica exigem também a sua preocupação 

e conservação, porque não podem mais ser tratados como elementos postos à disposição do 

homem e utilizados de forma indiscriminada. 

Portanto, passamos a incluir a natureza como sendo da responsabilidade de cada 

indivíduo. O sistema de cognição, o genoma, os estudos da inteligência artificial, a 

neurociência, a nanotecnologia, as descobertas novas da genética, da biologia molecular, 

despertam uma suspeita que esse tipo de objetivação da natureza que inclui nela o próprio 

sujeito pode ter consequências que afetam diretamente essa responsabilidade individual.  

Uma das tendências filosóficas é aquela que não abre mão do antropocentrismo, das 

éticas tradicionais, mas que também limita e atribuem relevância ética, valores, direitos e 

prerrogativas a seres humanos e ao conjunto dos ecossistemas. Mas essa preocupação sempre 

tem como centro atender aos interesses dos humanos. A outra vertente filosófica se coloca em 

uma posição mais radical, representada pelas ideias de Hans Jonas no livro “O Princípio 

Responsabilidade”. A principal preocupação de Jonas (2006, p.41) é com o desenvolvimento 

sustentável, atribuindo um direito próprio à natureza, aos entes naturais, às gerações futuras e 

aos seres não humanos futuros. O homem não está desligado da natureza, ao contrário, está 

dentro dela e completamente interligado nela de tal maneira que a conservação da natureza é 

um dever humano, não porque serve aos interesses humanos, mas porque tem um direito 

próprio. 

Jonas (2006, p.47) estabelece seu imperativo categórico da sua nova ética: “aja de 

modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica 

vida humana sobre a Terra”. Esse imperativo não se restringe apenas ao comportamento dos 

indivíduos singulares, também está relacionado a sujeitos éticos não conhecidos antes, como 

por exemplo, grandes conglomerados, grandes fundos econômicos, grandes organizações, 

grandes indústrias, os órgãos de pesquisas, isto é, esse imperativo categórico se dirige aos 
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sujeitos que impõem um tipo de ação que implique o âmbito mais afastado e remoto. Esse 

tipo de agente coletivo produz um tipo de ação que os efeitos se propagam no espaço e no 

tempo de tal maneira que a introdução de uma nova tecnologia hoje não produz efeitos só em 

um indivíduo, mas em toda a superfície do planeta e de forma perdurável.  

Se as éticas antropocêntricas colocavam o homem como o centro da natureza, a 

proposta de Jonas (2006, p.39) muda esse paradigma, colocando o homem na função de um 

administrador, curador. Cabe a ele a responsabilidade pelo cuidado desses recursos dos quais 

ele também é constituído, representando todos esses elementos (humanos e não humanos) 

equipamentos que a Terra necessita para continuar funcionando. Como são os homens que 

governam essa nave, porque tem a intuição, o sentimento, a razão, eles são os responsáveis 

pela conservação de todos os demais seres.  

A proposta de Jonas evoca dois importantes pensamentos. O primeiro relacionado à 

ideia de que o homem não é o dono do universo (visão não antropológica), mas antes tudo 

para curador de recursos finitos. O segundo é a ilusão de que todos os problemas da 

humanidade podem ser resolvidos com o avanço da tecnologia, forçando a um 

comportamento coletivo direcionado a uma atualização compulsória dos meios tecnológicos. 

Nenhuma sociedade desenvolvida continua existindo só por causa da atualização compulsória 

de seu arsenal tecnológico. Toda compulsão é uma patologia, é uma perda de controle sobre si 

mesmo. A admoestação de Jonas é porque essa compulsão pela atualização leva ao perigo da 

devastação humana.  

Esse pensamento não antropológico contribui para o surgimento de uma ética do medo 

e do cuidado, uma heurística do medo, no sentido de que Jonas (2006, pp.70-71) prefere optar 

que o prognóstico para o futuro seja negativo, admitindo que as novas possibilidades geram 

mais riscos do que êxitos, o que representa uma futurologia da advertência. Conforme 

Oliveira, (2014, p.130) esse prognóstico negativo tem efeito prático no presente porque 

pretende construir freios para a conduta humana, razão pela qual o conhecimento deve 

preocupar-se com os danos presentes e os riscos hipotéticos, com o propósito de estabelecer 

um diagnóstico ético em três âmbitos: “o que se deve esperar o que se deve incentivar e o que 

se deve evitar frente ao que se deve esperar”. Portanto, a ameaça de uma catástrofe no futuro 

impõe como consequência a alteração das atitudes e comportamentos do presente, posto não 

ser possível arriscar os interesses futuros, como aposta no presente, tanto no que diz respeito à 

existência humana quanto ao modo dessa existência, dada a obrigação incondicional de existir 

da humanidade. 
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É nesse sentido que o princípio da precaução é apontado como novo referencial 

teórico da bioética devendo ser desvelado toda vez que certas atividades humanas 

demonstrarem ser interessantes e plausíveis, porém são capazes de provocarem danos 

moralmente inaceitáveis, impondo um agir com o fim de prevenir, evitar ou diminuir esses 

danos, por sua natureza irreversível que afetaria a vida das pessoas e causariam danos ao meio 

ambiente. Essas atividades se apresentam como verdadeiras ameaças à vida e à saúde humana 

são impostas de cima para baixo pela dominação científica ostensiva e sem valores éticos, 

sem considerar os direitos humanos dos atingidos pelas pesquisas, e acabam dessa forma 

comprometendo a vida das futuras gerações do planeta.  

 

2.4 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS: 

UM MODO MAIS HUMANO DE INTERPRETAÇÃO 

 

Adotada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) em 2005, com o propósito de complementar a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos tem como um 

de seus principais objetivos, elencado em seu artigo 2°, “proporcionar uma estrutura universal 

de princípios e procedimentos para orientar os Estados na formulação de legislações, políticas 

ou outros instrumentos no campo da bioética”, preocupando-se especialmente em estabelecer 

uma relação entre a dignidade da pessoa humana com a bioética, em razão das novas 

tecnociências serem aplicadas numa perspectiva de que alguns limites não podem ser 

transgredidos, ainda que no mundo contemporâneo tenha sido desenvolvido com base na 

pluralidade.  

Sob este ponto de vista, a Unesco, analisando a realidade que se apresentava diante de 

dilemas de difícil solução ao se buscar um resultado homogêneo, determinou a elaboração de 

um documento, cujo propósito seria o de normatizar as condutas sobre bioéticas e direitos 

humanos em âmbito universal.  

A proposta foi apresentada e ratificada durante a Mesa Redonda de Ministros da 

Ciência sobre Bioética, em outubro de 2001, ocasião em que o diretor diretor-geral da Unesco 

ficou responsável por produzir uma pesquisa científica capaz de demonstrar a efetividade de 

normas universais sobre bioética, sendo designado o Comitê Internacional de Bioética (CIB) 

para realizar o estudo.  

Discorrendo sobre a necessidade de um documento internacional sobre bioética para a 

proteção da dignidade humana, Berlinger e De Castro (2003, p.03), relatores das conclusões 
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das pesquisas realizadas pelo CIB, assinalam que, se a ciência é indissociável de seus métodos 

e de suas aplicações tecnológicas, algumas indagações primordiais devem ser suscitadas: 

quais regras devem direcionar as investigações científicas? A quem caberá à decisão de 

estabelecer as prioridades em temas ligados à tecnologia, em função de quais critérios e a 

benefício de quem? Qual impacto que esses avanços tecnológicos têm sobre o bem-estar 

humano, sobre os demais seres vivos, sobre a natureza e sobre as gerações futuras? Diante de 

tais preocupações o relatório final concluiu pela viabilidade da elaboração do documento 

universal sobre bioética, o que foi confirmado pelo CIB, sendo publicada a declaração em 19 

de outubro de 2005. 

Três importantes “considerandos” do documento assumem especial importância na 

reflexão bioética. O primeiro relacionado à afirmação de que o homem é parte integrante da 

biosfera e em razão disso tem responsabilidades e deveres uns em relação aos outros, 

cabendo-lhes respeitar as outras formas de vida no planeta. O segundo pertinente aos avanços 

da ciência e da tecnologia, reconhecendo o documento que o progresso tecnológico sempre 

representou grandes benefícios para a humanidade, principalmente por proporcionar o 

aumento da expectativa de vida e melhorar sua qualidade, porém com a advertência de que 

tais avanços devam sempre promover o bem-estar dos indivíduos, das famílias, dos grupos ou 

comunidades e de toda a humanidade, mediante o reconhecimento da dignidade inerente ao 

homem e o respeito universal aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. O terceiro 

“considerando” a ser destacado é aquele alusivo à importância da diversidade cultural, fonte 

de intercâmbio, de inovação e de criatividade, constituindo um elemento que integra o 

patrimônio comum da humanidade, contudo não pode ser invocada para violar os direitos e 

liberdades fundamentais do homem.  

Com esses apontamentos, a Declaração sobre Bioética e Direitos Humanos confere 

duas importantes perspectivas. A primeira correlacionada à compreensão de que a proteção da 

dignidade humana está estreitamente ligada à proteção dos demais seres vivos, além da 

preservação das fontes de riquezas disponibilizadas pela natureza. A segunda é a percepção de 

que os avanços da ciência e da tecnologia representam um meio para o bem-estar da 

humanidade, nunca um fim em si mesmo. Com essas duas ideias o citado documento 

internacional traz a concepção de que aquele que é benevolente com o mal não pratica uma 

atitude de quem reconhece a dignidade dos homens, e quem assim age, ainda que sua conduta 

esteja sob o manto do respeito às diferenças entre as culturas, age sem compromisso com o 

bem. 
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Segundo Have e Bahri (2013, p.24), a Declaração sobre Bioética e Direitos Humanos 

foi elaborada com base em intensos debates com diversas comunidades, sendo realizado no 

mundo todo consultas, reuniões e conferências gerais, com a finalidade de facilitar a 

participação dos Estados, das agências especializadas do sistema das Nações Unidas e de 

outras organizações públicas e privadas, além das universidades e grupos de pessoas mais 

vulneráveis.  

Portanto, o documento não deve representar a reflexão de apenas um grupo pequeno 

de indivíduos, mas sim o resultado de um longo esforço comum em que participaram 

diferentes atores, exigindo que cientistas, profissionais da saúde e políticos em nível global 

tenham conhecimento sobre a existência do seu conteúdo e compartilhem experiências sobre 

possíveis formas de aplicação dos princípios em diferentes cenários mundiais.    

A Declaração contém vinte e oito artigos, delineados em seis partes, distribuídos em: 

Preâmbulo, Disposições gerais, Princípios, Aplicação dos princípios, Promoção da declaração 

e Disposições finais. Trata-se de um documento de conteúdo principiológico que consigna as 

diretrizes para os países definirem as normas que versem sobre questões bioéticas.  

Segundo o Pré-projeto da Declaração Internacional sobre Bioética e Direitos Humanos 

(2005a), a estrutura do documento foi elaborada com base em três elementos normativos: os 

princípios diretores, os princípios procedimentais e as exigências materiais para a realização 

dos princípios. Os primeiros demarcam as ações humanas e apresentam três modalidades que 

se complementam: os princípios que se relacionam à dignidade humana em si mesma 

considerada, os princípios destinados a tratar das relações entre os homens, às demais formas 

de vida e a natureza e, por fim, aqueles concernentes às relações entre os homens. Os 

princípios procedimentais têm a função de conduzir a aplicação dos princípios diretores, sem 

demarcar as condutas humanas, apenas traçando orientações. São considerados meta-

princípios, em razão do papel que desempenham. O último elemento normativo presente na 

declaração, ou seja, as exigências materiais para a realização dos princípios representam pré-

requisitos indispensáveis para a efetividade dos princípios diretores e procedimentais.  

Podem ser considerados como princípios diretores que se relacionam à dignidade 

humana em si mesma considerada: o princípio do respeito pleno à dignidade inerente ao 

homem e aos direitos humanos e liberdades fundamentais, o princípio que estabelece a 

exigência da ação humana sempre buscar a maximização dos efeitos benéficos e a diminuição 

ao mínimo de efeitos nocivos (artigo 4°), o princípio da autonomia e da responsabilidade 

individual (artigo 5°), o princípio do prévio consentimento livre e esclarecido, baseado em 

informações (artigo 6°), o princípio da especial proteção dos incapazes de exprimir seu 
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consentimento (artigo 7°), o princípio da proteção à vulnerabilidade humana e do respeito à 

integridade (artigo 8°) e o princípio da vida privada e confidencialidade (artigo 9°).  

Quanto aos princípios diretores que tratam das relações entre os homens, a Declaração 

prevê o princípio da igualdade, da justiça e da equidade (artigo 10), porém o documento não 

estabelece parâmetros de definição sobre essas expressões, o que impede não apenas em 

exigir ações mais concretas para o combate à discriminação, quanto ao acesso aos benefícios 

da ciência e da tecnologia, como também não contribui para implementação de políticas de 

proteção em benefício das pessoas menos favorecidas socioeconomicamente.  

Além do princípio da igualdade, da justiça e da equidade, podem ser classificados 

princípios diretores concernentes às relações entre os homens: o princípio da não-

discriminação e da não-estigmatização (artigo 11), o princípio do respeito à diversidade 

cultural e ao pluralismo (artigo 12), o princípio da solidariedade entre os homens e da 

cooperação entre os Estados (artigo 13), o princípio da responsabilidade social e saúde (artigo 

14), o princípio da participação nos benefícios resultantes da investigação científica e suas 

aplicações (artigo 15) e o princípio da proteção das gerações futuras (artigo 16).  

O princípio da proteção do ambiente, da biosfera e da biodiversidade (artigo 17) 

representa na Declaração o único princípio diretor que rege as relações entre os homens, às 

demais formas de vida e a natureza, impondo uma conduta ética voltada para a utilização 

adequada dos recursos biológicos e genéticos, além do respeito pela proteção do meio 

ambiente.  

Estão previstos como princípios procedimentais três ações humanas: a tomada de 

decisões e tratamento das questões bioéticas (artigo 18), avaliação e gerenciamento dos riscos 

(artigo 20) e a inter-relação e complementariedade dos princípios diretores (artigo 20). O 

primeiro agir humano destaca o profissionalismo, a honestidade, a integridade e a 

transparência nas decisões, especialmente quando se estabelece conflitos de interesses. A 

segunda conduta humana que deve ser adotada na reflexão bioética é a avaliação e a gestão 

apropriada dos riscos relacionados à medicina, às ciências da vida e às tecnologias conexas, 

apontando os princípios da prevenção e da precaução. Assim, na hipótese de existir riscos 

certos e quantificáveis o agir humano deve ponderar para evitar esses danos. Em caso de 

incerteza a conduta humana deve ser orientada para afastar o dano provável. A última conduta 

a ser fundamentada no princípio procedimental, é aquela que deve examinar todos os 

princípios estabelecidos na Declaração, em especial aquele que demonstra ser mais 

apropriado e o pertinente às circunstâncias da questão moral que está sendo analisada.  
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Por fim, destaca-se como exigências materiais para a realização dos princípios, 

aquelas relacionadas à exigência de criação de comitês de ética independentes, 

pluridisciplinares e pluralistas em todos os Estados (artigo 19), inclusive para controlar ações 

com financiamento externo (artigo 21), a exigência de promoção dos princípios elencados no 

próprio documento, devendo ser criadas medidas voltadas para a educação, formação e 

informação em matéria de bioética (artigo 23), incluindo atividades a cargo da Unesco (artigo 

25) e a exigência de cooperação internacional (artigo 24).  

Segundo Sanchez (2013, p.660) assevera sobre as discussões apresentadas durante as 

reuniões do Comitê Internacional de Bioética, no que concerne a existência ou não de 

hierarquia entre os princípios apresentados na Declaração, concluindo o Comitê que todos 

deveriam ter igual importância, ainda que alguns se apresentassem de maneira mais geral, 

enquanto outros de forma mais específica, de cunho mais concreto, técnica empreendida para 

permitir maior consenso e pluralismo dos Estados-membros. A autora aponta que há críticas 

sobre a natureza imprecisa dos princípios, contudo é necessário lembrar que tratam-se de 

normas com certo grau de abstração, descrevendo um valor ou um bem jurídico que deve ser 

desenvolvido de acordo com o caso concreto, cabendo a cada Estado ou agente social 

desenvolvê-los segundo o contexto social e jurídico sob análise, permitindo diferentes graus 

de aperfeiçoamento  

Assim, na aplicação dos princípios estabelecidos na Declaração, o intérprete deve 

sempre ponderar os objetivos traçados neste documento internacional, de maneira que 

nenhum possa prevalecer sobre outro, justificando a relação de interdependência e 

complementariedade apresentada no artigo 26.  

Sanchez (2013, pp.662-664) também elucida que tanto o princípio da dignidade da 

pessoa humana (artigo 3°) como o princípio da autonomia (artigo 5°) podem ser considerados 

como princípios primários, os quais legitimam todos os demais princípios consagrados na 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Representam o fundamento para a 

formalização e interpretação dos demais princípios dispostos no decorrer do texto da 

Declaração.  

Assinala que dignidade e autonomia estão estritamente vinculadas, exigindo que o 

Estado e a sociedade, não assumam condutas arbitrárias, violando a autodeterminação de cada 

pessoa. O agir humano não deve ser no sentido de colocar o indivíduo como instrumento para 

a prática de certas condutas, em especial aquelas relacionadas ao campo da biomedicina, 

porque somente desta forma é possível proteger a dignidade do homem. Reconhecer a 

autonomia do indivíduo confere a ele um direito de autodeterminação física, de liberdade 
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decisória protegida pelo ordenamento, que permite a cada pessoa decidir sobre sua própria 

vida, seus valores e conduzir seu destino. Esse direito garante ao indivíduo o poder de decidir 

sobre si mesmo, necessário para o exercício do seu direito à liberdade, reconhecidamente 

protegido mundialmente.  

Para que a autonomia possa ser exercida fundamentadamente torna-se essencial que a 

dignidade esteja vinculada a essa liberdade da pessoa de decidir sobre sua própria vida, 

porque é esta vinculação que permite a integração de dois aspectos relevantes da dignidade: o 

subjetivo e o objetivo. Sustenta a autora, que o aspecto subjetivo da dignidade representa o 

reconhecimento da capacidade de o indivíduo atuar e formar sua própria realidade, de acordo 

com seus princípios e valores. Quanto ao aspecto objetivo devem ser considerados dois tipos 

de limites para o respeito à dignidade. O primeiro está relacionado à atuação estatal, 

impedindo, seja qual for à circunstância política, adotar medidas capazes de tornar a 

dignidade humana vulnerável. O segundo limite está relacionado ao próprio poder do 

indivíduo para decidir, obstaculizando ações que não observem a tutela de princípios e bens 

gerais.  

Na análise da vigência da Declaração, Sanchez (2013, pp.656-658) pondera sobre as 

dúvidas suscitadas quanto o caráter vinculativo ou não do documento, descrevendo que 

surgiram críticas no sentido de não conferir um valor jurídico direto, posto que a própria 

Unesco não atribui vinculação às declarações ou recomendações internacionais, mas apenas 

para as convenções e tratados.  

Esclarece a autora que esse caráter vinculativo está ligado à eficácia jurídica interna e 

não um valor jurídico de caráter geral. Portanto, a Declaração sobre Bioética e Direitos 

Humanos é um documento internacional que resulta em um compromisso de respeito ao seu 

conteúdo para todos os países que o adotaram, já que dotados de valor jurídico universal. O 

conteúdo da Declaração sempre será de natureza vinculativa em um sentido geral para os 

Estados que a adotem, cumprindo seus compromissos internacionais, mas a eficácia interna 

dependerá da posição do documento no ordenamento jurídico interno dos Estados e a sua 

relação de hierarquia com outras fontes jurídicas e as obrigações dos poderes públicos desse 

Estado ao documento internacional.  

Isso acontece porque cada Estado outorga posição jurídica interna diversa ao 

instrumento internacional em que um Estado é signatário. Contudo, essas diferenças na 

eficácia interna não afetam o valor jurídico internacional do documento, entender diferente 

significa o mesmo que afirmar que os Estados podem comprometer-se internacionalmente e, 

ao mesmo tempo, não se vincular a esse compromisso.   
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Na análise dos artigos 1° e 2° da Declaração, Casado (2013, pp.34-35) afirma que o 

documento reflete as correntes questionadoras da tese dominante desde o Iluminismo, cujas 

bases são sedimentadas na ideia de que o conhecimento sempre foi considerado um elemento 

de progresso, emancipador por si mesmo, capaz de proporcionar a proteção universal dos 

direitos humanos em face de um novo tipo de ameaças e riscos: os biotecnológicos 

relacionados aos seres humanos e ao meio ambiente. Entretanto, essa perspectiva sofreu 

alterações, surgindo o pensamento de que os avanços biotecnológicos podem ser utilizados 

inapropriadamente e que a ciência perdeu sua inocência quando passa a utilizar os 

conhecimentos com intenção destrutiva, sobrevindo à ideia de que o progresso tem limites e 

deve ser sustentável.  

Assim, a resposta à pergunta de que se tudo o que se pode fazer deve ser feito enfrenta 

dois paradigmas: o conservacionista e o pré-tecnológico, surgindo a partir daí a necessidade 

em estabelecer princípios universais a serem aplicados nas diversas realidades que se 

apresentam na comunidade internacional.  

Nesse contexto, Barretto (2001, p.409) identifica duas linhas de pensamento bioético 

no mundo contemporâneo, os liberais e os conservadores, apontando que essa classificação se 

fundamenta em três questões relacionadas à política de temas voltados para a bioética: o que é 

essencial ser evitado; o que é indispensável ser estimulado e promovido; e o estabelecimento 

de um estatuto para o corpo humano.  

Segundo o autor, as diversas soluções encontradas nessas questões representam o 

debate bioético que se vem desenvolvendo em torno da bioética. Destarte, os conservadores 

assumem uma postura com maior precaução diante do progresso biotecnológico, priorizando 

a liberdade individual que não pode ser objeto de questionamento em confronto com as novas 

formas de tecnologia e sua aplicação no âmbito social e individual, em consequência da 

insegurança da comunidade científica quanto ao controle dos experimentos e seus efeitos. Os 

conservadores também apontam sobre a necessidade de aprofundar os debates bioéticos na 

sociedade, com o propósito em estabelecer princípios éticos derivados dos novos deveres e do 

novo poder, preocupando-se em proteger o ser humano das agressões derivadas do 

desenvolvimento tecnológico, que como efeito colateral atenta contra a própria existência do 

indivíduo no planeta.  

Quanto ao pensamento bioético de feição liberal, Barretto (2001, p.409) explicita que 

o princípio da autonomia é considerado preponderante em relação aos demais princípios 

bioéticos, destinando ao indivíduo o poder de sopesar os efeitos, individuais e coletivos, e as 

consequências das ações oriundas da ciência e da tecnologia. Na visão liberal há um estímulo 
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pela ética da prudência e da tolerância, com o propósito de procurar solução para possíveis 

conflitos, possibilitando a coexistência pacífica sobre posições variadas, sustentando pela 

dispensa de um estatuto do ser humano, posto que não haja uma concepção única de ser 

humano, com caráter universal, a não ser aquela baseada na liberdade.    

 

CAPÍTULO III – O TRANSHUMANISMO E A CONDIÇÃO PÓS-HUMANA 

 

Neste capítulo são apresentados o pensamento pós-humanista e as ideias 

transhumanistas de Nick Bostrom, a fim de que possa haver posteriormente uma 

contraposição ao pensamento humanista de Francis Fukuyama, sendo necessário esclarecer 

desde logo que a expressão humanista está a se referir a preocupação em preservar o homem 

com as características que são inerentes à condição humana e que, segundo os 

bioconservadores, vem sendo ameaçada pelo emprego dos avanços científicos.  

A preocupação está voltada para o descompasso entre os interesses econômicos, o 

desenvolvimento do progresso com a sobrevivência humana e do planeta no futuro, razão pela 

qual é necessário estabelecer uma ética no emprego das biotecnologias para assegurar a 

sobrevivência no futuro.  

Segundo Potter (2018, p.43), ao tratar da bioética global, aponta sua inquietude diante 

da utilização descontrolada da tecnologia no planeta. Para ele é imprescindível pensar em uma 

ética para a espécie humana baseada no “é” da possível extinção e no fato de que o indivíduo 

tem uma memória embutida que informa como “deveríamos” viver, ensinando aquele 

bioeticista que: 

 
Deveríamos viver de maneira a evitar o destino da maioria de outras 
espécies. Deveríamos ouvir os poucos que têm o conhecimento necessário 
para contribuir para a prevenção ou o adiamento da extinção. Deveríamos 
desenvolver grupos interdisciplinares que possam questionar os 
componentes de nossa cultura atual que estão apressando a destruição do 
ambiente natural.  

 
De acordo com Pessini (2017, p.02), diante desse paradoxo, qual seja: empregar os 

avanços biotecnológicos para melhorar a qualidade de vida do ser humano e a possibilidade 

de autoaniquilação da humanidade, é preciso resgatar a sabedoria para trilhar o caminho do 

bem, da realização humana, estabelecendo qual é a visão ou conceito de ser humano vigente 

colocado em prática, quando se apresentar inúmeras possibilidades técnico-científicas de 

intervenções que podem alterar profundamente a identidade do ser humano. 
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3.1 OS VALORES TRANSHUMANISTAS SEGUNDO NICK BOSTROM 

 

Segundo Vilaça e Dias (2014, p.345), Nick Bostrom, professor de filosofia da 

Universidade de Oxford, foi o responsável, juntamente com David Pearce, pela criação em 

1997, do World Transhumanist Association, atualmente denominado de Humanity ou 

Humanity Plus, associação criada com o propósito de constituir uma espécie de organização 

“guarda-chuva” para reunir os transhumanistas, concepção esta surgida após Bostrom ler um 

manifesto intitulado The Hedonistic Imperative, publicado em 1995, por Pearce, onde o autor 

apresentava uma defesa do uso das biotecnologias para abolir toda forma de sofrimento não 

só entre humanos, mas em todo o mundo vivente.  

Para Bostrom (2005a, p.01) o movimento transhumanista promove uma abordagem 

interdisciplinar para a percepção e análise das oportunidades em benefício da condição 

humana e do organismo humano, proporcionado pelo progresso da tecnologia. O cuidado em 

analisar essa nova realidade indica uma preocupação no emprego tanto para tecnologias 

atuais, como por exemplo, a engenharia genética e a tecnologia da informação, quanto para 

aquelas antecipadas para o futuro, como é o caso da nanotecnologia molecular e a inteligência 

artificial.  

O termo transumano denota os seres em transição, ou moderadamente aprimorados, 

cuja capacidade estaria em algum lugar entre estes humanos não desenvolvidos e o 

desenvolvido pós-humano. No que se referem à expressão pós-humano, o filósofo alemão 

delimita como sendo aquele ser dotado de capacidades físicas e/ou cognitivas superiores ao 

humano não melhorado.  

De acordo com Vilaça e Dias (2014, p.345), a filosofia transhumanista foi inicialmente 

tratada por Max More, filósofo britânico que em 1990, no artigo Transhumanism: towards a 

futurist Philosophy estabeleceu algumas diretrizes para essa nova era de progresso e 

valorização da existência humana, dando ênfase à utilização de várias ciências e tecnologias, 

tais como a neurociência e a neurofarmacologia, o prolongamento da vida, nanotecnologia e a 

ultra-inteligência artificial.  

Conforme Bostrom (2005a, pp.01-02) enfatiza os ideais transhumanistas visam o 

aprimoramento do ser humano, possibilitando a extensão radical da saúde humana, a 

erradicação de doenças, a eliminação do sofrimento desnecessário e o melhoramento das 

capacidades intelectuais, físicas e emocionais dos humanos. Pondera aquele filósofo que o 

aperfeiçoamento humano não está limitado apenas à utilização de dispositivos tecnológicos e 
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medicamentos, mas também inclui talentos e técnicas econômicas, sociais, de design 

institucional e de desenvolvimento. 

A pretensão é a de promover não só os métodos comuns de melhorar a natureza 

humana, como educação e refinamento cultural, como também a aplicação direta da medicina 

e da tecnologia para superar alguns limites biológicos do ser humano. Pondera o professor 

sueco de filosofia de Oxford que essas limitações humanas constituem uma restrição ao ser 

humano em se desenvolver em sua plenitude cabendo a cada indivíduo mediante o uso da 

razão, da ciência e da tecnologia transcender a tais limitações. 

Pessini (2017, p.09) aponta que as ideias pós-humanistas têm suas raízes nos 

ensinamentos do filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche. Nietzsche (2002, 

pp.450-460), que na obra denominada “Assim falava Zaratustra” criou o termo super-

homem (Übermensch), para designar um ser superior aos demais, modelo ideal para elevar a 

humanidade. Para ele, a meta do homem não deveria ser a elevação de todos, mas o 

desenvolvimento de indivíduos mais dotados e mais fortes. A princípio ele acreditava no 

surgimento de uma nova espécie de ser, porém, passou a cogitar a possibilidade do seu 

“super-homem” ser um indivíduo superior, que se elevasse acima da mediocridade e que sua 

existência se devesse mais ao esforço e a educação, do que pela seleção natural. 

Na visão daquele filósofo alemão o ser humano superior não deveria se unir a outro 

ser humano que não fosse igualmente superior, representando o amor um impedimento ao 

bom senso, não sendo aconselhável que o homem assuma decisões que afetem sua vida em 

momentos de paixão, devendo o amor ser deixado para classe menos favorecida, cabendo ao 

ser superior, o “super-homem”, unir-se com outro ser superior, para assim, dar seguimento ao 

desenvolvimento da raça e não apenas sua reprodução. 

O “super-homem” na visão nietzschiana deveria ter uma educação eugênica, no 

sentido de melhoria da condição humana, condição está direcionada à mais intensas 

responsabilidades e cobranças por melhorias constantes, sem esmorecimentos ou 

condescendências, onde o corpo e a alma aprenderiam a obedecer e a vontade voltada à 

disciplina estabelecida pelo próprio ser, liberto das amarras sociais impostas, tendo a coragem 

de lidar com o conflito de suas escolhas sem colocar a culpa em outrem.A característica 

dominante do “super-homem” seria o amor à luta e ao perigo, deixando a mera felicidade para 

a maioria, os meros humanos normais, pois ao “super-homem” caberia o dever de elevar-se 

além dos limites estabelecidos pela “normalidade”, pois nada mais terrível do que a 

supremacia das massas. 
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Retornando às ideias transhumanistas, Bostrom (2005a, pp.3-7) apresenta as seguintes 

imperfeições humanas: o tempo de vida, a capacidade intelectual, a funcionalidade do corpo, 

modalidades sensoriais e o humor, energia e autocontrole. Segundo ele o tempo de vida 

humana representa irrisório sete ou oito décadas, período bastante curto para o homem 

desempenhar todas as atividades relevantes em sua vida. O fato do ser humano morrer 

precocemente retira dele a possibilidade em realizar algo relevante para a humanidade, do 

contrário poderia desfrutar da saúde e da vitalidade da juventude, alcançando níveis de 

maturidade que sequer pode ser imaginado.  

Quanto à capacidade intelectual do homem, o filósofo sueco afirma existir um desejo 

persistente de todos os indivíduos em ser dotado de maior inteligência, porém a atividade 

mental humana é limitada, incapaz de armazenar milhares de dados com precisão e rapidez 

como faz os computadores. O cérebro humano está fadado a se enclausurar em uma caverna, 

capaz apenas de levantar teorias sem, contudo, chegar às respostas sólidas para muitas das 

grandes questões filosóficas tradicionais, justamente porque o humano não é esperto o 

suficiente para ser bem-sucedido nesse tipo de investigação.  

No que diz respeito à funcionalidade do corpo, Bostrom (2005a, p.06) sustenta que o 

indivíduo melhora seu sistema imunológico natural com utilização de vacinas, porém é 

possível a aplicação de outras técnicas para proteger o corpo humano de doenças ou auxiliar 

em satisfazer outros desejos, como por exemplo, controlar a taxa metabólica do organismo, o 

que certamente proporcionaria melhor qualidade de vida.  

O professor de filosofia apresenta a técnica do upload para obter uma visão 

computacional da mente, o que possibilitaria que a mente humana fosse armazenada para um 

computador, através da replicação em silício dos detalhados processos computacionais que 

normalmente ocorreriam em um cérebro humano em particular. Ser um upload teria muitas 

vantagens em potencial, tais como a habilidade de fazer cópias de segurança de si mesmo e a 

capacidade de se auto transmitir informação na velocidade da luz.  

Ainda no que se refere às limitações humanas, o filósofo destaca que as modalidades 

sensoriais humanas podem ser aprimoradas, porque aquelas que já são conhecidas não são as 

únicas possíveis, até porque esse desenvolvimento pode demonstrar ser insuficiente, sendo 

possível alcançar níveis mais altos de sensibilidade e receptividade.  

Por fim, Bostrom (2005a, p.07) afirma que o humano tem seu senso de humor, energia 

e autocontrole definidos por uma determinação genética. Além disso, a limitação do 

sentimento de bem-estar também diz respeito à energia, força de vontade e capacidade de 

moldar o caráter de acordo com o ideal de cada indivíduo. Assim, o melhor que se pode fazer 



57 
 

é buscar aprimorar a capacidade de facilmente se livrar de hábitos que comprometam o humor 

e o autocontrole, devendo o ser humano buscar um sistema mais preciso para escolher ou 

abandonar certas atitudes que influenciam o sentimento de felicidade. 

Bostrom (2003, p.21) ressalta que os transhumanistas entendem que as tecnologias de 

melhoramento humano deveriam ser amplamente utilizadas, que indivíduos deveriam ter a 

liberdade de escolha sobre quais dessas técnicas desejam aplicar a si próprios, dando ênfase à 

autonomia de cada um, e que os pais deveriam ter normalmente o direito de escolher 

aprimoramentos para os seus futuros filhos, porquanto a natureza humana está em constante 

estágio evolutivo, podendo ser aprimorada através do uso da ciência e de outros métodos 

racionais, capazes de auxiliar no aumento da longevidade da vida humana, estender as 

capacidades físicas e intelectuais e permitir um maior controle sobre os estados mentais e 

humores do ser pós-humano.  

 Esse movimento filosófico não pretende abandonar os valores atuais, porque estes 

podem representar os próprios valores pós-humanos, tanto que os transhumanistas defendem 

com veemência os direitos humanos, rechaçando a ideia de que os seres pós-humanos devem 

ser favorecidos em detrimento dos seres humanos, mas que o correto seria expor os ideais 

transhumanistas para favorecer os próprios humanos. 

O próprio Bostrom (2005b, pp.202-214) não nega a existência de riscos, tanto que 

afirma a necessidade em conhecê-los para evitar que ocorram, agindo contra ameaças 

concretas, tais como abusos de armas biológicas por parte de militares ou terroristas, e contra 

efeitos colaterais sociais e ambientais indesejados, sem com isso significar que o fato deles 

existirem representa a abolição completa do movimento transhumanista.  Isto porque as 

tecnologias de melhoramento humano irão oferecer usos extraordinariamente valiosos e 

benéficos para a humanidade, sendo possível pensar em uma realidade em que as técnicas de 

aprimoramento sejam capazes de transformar o humano atual, ou as gerações futuras, em 

seres pós-humanos, dotados de longevidade com plena saúde, faculdades intelectuais muito 

maiores do que as de qualquer ser humano na contemporaneidade, ou quem sabe modalidades 

e sensibilidades inteiramente novas, entre elas a habilidade de controlar as próprias emoções.  

Com o emprego da biotecnologia para aprimorar a natureza humana é possível prever 

um acentuado desenvolvimento na pessoa pré-transformada, obtendo uma ampliação na 

expectativa de vida, inteligência, saúde, memória e sensibilidade emocional, sem deixar de 

existir no processo. Ao que parecem essas modificações que aumentam as habilidades de 

alguém são capazes de trazer mais benefícios do que prejuízos. Se a maior parte do que 

alguém é atualmente, incluindo suas memórias mais importantes, atividades e sentimentos, é 
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preservado, então acrescentar capacidades extras a isso não levaria ao humano deixar de 

existir.  

Conforme Bostrom (2005a, p.09) sustenta, o transhumanismo permite ao homem 

buscar um desenvolvimento ainda maior com o propósito de explorar novos reinos de valor, 

até então inacessíveis, ainda que isso provoque o despojamento de algumas partes de nós 

mesmos de tal forma que não seja mais possível ser a mesma pessoa. Aponta o filósofo que 

ainda não há condições para o ser humano responder ao questionamento sobre qual parte de si 

deseja sacrificar, contudo, isso se dará na medida em que todos estejam familiarizados com o 

significado de cada biotecnologia, cabendo uma exploração cuidadosa do reino pós-humano, 

por representar algo indispensável para a aquisição de tal entendimento. O valor central do 

transhumanismo é justamente esse, a exploração do mundo pós-humano, porque assim será 

adquirida a capacidade de avaliar com clareza se de fato há benefícios capazes de justificar 

que esse projeto inovador seja levado adiante.   

Indispensável é apresentar as condições básicas para a realização do projeto 

transhumanistas, por isso Bostrom (2005a, pp.10-11) assinala que para a realização deste 

projeto é fundamental que os meios tecnológicos de aprimoramento humano sejam 

disponibilizados para todos os que desejarem utilizar, e, ao mesmo tempo, que a sociedade 

seja estruturada de maneira que as pesquisas empreendidas não sejam capazes de causar danos 

sociais e criar riscos existenciais. Os riscos existenciais devem ser entendidos, como aponta 

Bostrom (2002, p.02), como sendo “aquele risco em que um resultado adverso aniquilaria a 

vida inteligente originária da Terra ou limitaria permanentemente e drasticamente seu 

potencial”. 

O ideal é que o projeto transhumanista reúna as condições básicas para seu êxito 

seremalcançados, quais sejam: a existência de uma segurança global, um progresso 

tecnológico e um amplo acesso. Por segurança global, o professor de filosofia enfatiza ser 

possível ocorrer desastres ou contratempos durante esse processo, contudo o risco existencial 

deve ser evitado a qualquer custo, porque se a humanidade for destruída impedirá que o ser 

humano possa se desenvolver o que vai de encontro ao núcleo essencial do valor 

transhumanista, que é a preservação da humanidade.  

Quanto ao progresso tecnológico revela que isso constitui um elemento essencial para 

os transhumanistas, porquanto as imperfeições biológicas, como envelhecimento, doenças, 

intelectos débeis, representam uma complexa utilização de ferramentas tecnológicas com 

capacidade para superar essas deficiências. Para tanto, é preciso vincular esse progresso 
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tecnológico ao desenvolvimento econômico, em especial ao crescimento da produtividade, 

porque são elementos indissociáveis.  

Segundo Bostrom (2005a, p.11), o acúmulo gradual das melhorias ao longo dos anos 

permitiu que a maioria dos indivíduos se livrasse do analfabetismo, aumentasse a expectativa 

de vida para mais 20 anos, diminuíssem taxas de mortalidade infantil, além de permitir que 

doenças terríveis fossem tratadas com cuidados paliativos, diminuindo o sofrimento. O 

avanço científico da tecnologia, sob este enfoque, representa um instrumento útil para a 

melhoria na qualidade de vida.  

Por fim, destaca o filósofo a necessidade que todos tenham a oportunidade de se tornar 

pós-humanos, sendo inadmissível pensar em um cenário que o projeto transhumanista fosse 

direcionado para uma pequena elite da humanidade, porquanto isto representaria um aumento 

maior da desigualdade social, o fim do sentimento de solidariedade e respeito pelos seres 

humanos, à diminuição das oportunidades de cada indivíduo de se tornar um pós-humano, 

além de agravar ainda mais o sofrimento humano da grande maioria da sociedade.  

Para melhor compreensão do confronto das ideias bostronianas com o cenário atual é 

importante descrever alguns dados que evidenciam o quão longe está à concretude do projeto 

transhumanistas. Isto porque, os números de pessoas que sofrem com a fome na América 

Latina e no Caribe aumentaram em 2,4 milhões de 2015 a 2016, alcançando um total de 42,5 

milhões, segundo o relatório “Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo” 

(2017, pp. 2-132), elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO) em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

(FIDA), a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O documento afirmou que, embora os 

níveis da fome permaneçam baixos na América Latina e no Caribe em comparação com o 

resto do mundo em desenvolvimento, há sinais claros de que a situação está se deteriorando.  

 Em 2013, a fome afetava 39,1 milhões de latino-americanos e caribenhos (6,3% da 

população regional). Em 2015, esse número subiu para 40,1 milhões (6,3%) e, em 2016, 

alcançou 42,5 milhões, ou 6,6% da população regional. Na América do Sul, a fome passou de 

5% em 2015 para 5,6% em 2016, o que representa a maior parte do aumento da fome na 

região.  

 Houve uma piora das condições de segurança alimentar nos países latino-americanos 

em que a desaceleração econômica minou as receitas fiscais e com divisas, segundo o 

relatório. Isso afetou tanto a disponibilidade de alimentos, devido à redução da capacidade de 
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importação, como o acesso a eles, devido a uma margem fiscal mais limitada para proteger os 

lares contra a alta dos preços dos alimentos. 

 O Brasil, segundo o Censo do IBGE (2010, pp.01-259), realizado no ano de 2010), 

tinha cerca de 11,4 milhões de pessoas morando em favelas e cerca de 12,2% delas (ou 1,4 

milhões) estavam no Rio de Janeiro.  

No que se refere aos índices de desemprego, o IBGE noticia que 13,4 milhões de 

pessoas no Brasil estão procurando emprego e que a taxa de subutilização da força de trabalho 

foi de 25%, a maior desde 2012. Isso representa um grupo de 28,3 milhões de pessoas que 

reúne os desocupados, os subocupados com menos de 40 horas semanais e os que estão 

disponíveis para trabalhar, mas não conseguem procurar emprego por motivos diversos.2 

 O analfabetismo no país também possui índices alarmantes. Segundo aponta estudos 

realizados pelo IBGE (2017, p.02) na “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua”, cerca de 11,5 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade são analfabetas.  

A violência contra a mulher também é outro fator que deve ser considerado para 

análise das precárias condições de vida da população brasileira. Pesquisa realizada pelo 

Instituto de Pesquisa DataSenado(2017, pp.1-79), intitulada “Violência doméstica e familiar 

contra a mulher”e realizada em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, 

aponta que continua sendo um dos maiores desafios do Brasil, o enfrentamento à violência 

doméstica contra as mulheres, assinalando o estudo que 29% das mulheres relatam sofrer ou 

ter sofrido violência doméstica. De acordo com o relatório da ONU (2018, pp.1-21), “Direitos 

humanos das mulheres”, ficou constatado em 2015, que 4.621 mulheres foram assassinadas 

no Brasil, situando-se entre os países com as mais altas taxas no mundo, correspondente a 4,5 

mortes para cada 100 mil mulheres. 

 Esses dados evidenciam que o ideal bostroniano sobre o acesso universal dos avanços 

tecnológicos, necessita de um esforço maior para diminuir as injustiças sociais. Os problemas 

bioéticos mais importantes no que se refere à América Latina e Caribe são aqueles 

relacionados à justiça, equidade e distribuição de recursos na área da saúde. Nessas regiões a 

população ainda não chegou à alta tecnologia médica. O transhumanismo elaborado no 

mundo desenvolvido, como Estados Unidos e Europa, parece ignorar as questões básicas que 

milhões de excluídos enfrentam na América do Sul. Fala-se muito em morrer com dignidade 

                                                             
2Ver reportagem veiculada na agência de notícias do IBGE, em 30 de abril de 2019, no portal de notícias G1, no 
caderno Ciência e Saúde, em 26 de novembro de 2018, sob o título “Desemprego sobe para 12,7 com 13,4 
milhões de pessoas em busca de trabalho”. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24283-desemprego-sobe-para-12-7-com-13-4-milhoes-de-pessoas-
em-busca-de-trabalho>. Acesso em: 09 jul. 2019. 
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no mundo desenvolvido, mas no cenário da América Latina a dignidade da pessoa humana 

esforça-se em proclamar primeiramente a garantia em viver com dignidade, e não para um 

morrer digno. 

Segundo Bostrom (2002, p.03) destaca esses infortúnios da humanidade não 

representam aquilo que ele nominou como riscos existenciais, razão pela qual o ser humano 

não desenvolveu ainda mecanismos, biológicos ou culturais, para gerenciar fatos que 

possivelmente pode levar a destruição do homem. A estratégia de enfrentamento até então 

está moldada por uma experiência com riscos como animais perigosos, indivíduos ou tribos 

hostis, alimentos venenosos, doenças incuráveis, acidentes automobilísticos, Chernobyl, 

erupções de vulcões, terremotos, I e II Guerras Mundiais, gripe, varíola, peste negra e AIDS, 

acontecimentos esses que, segundo ele, não representaram significativamente a extinção da 

humanidade, sequer afetaram a quantidade total de sofrimento ou felicidade humana ou 

determinaram o destino de longo prazo da espécie humana. 

 Essas catástrofes são, em alguns casos, ocorrências frequentes, porém a atitude do 

homem em relação ao risco, culturalmente, está amparada por tentativa e erro na 

administração de tais perigos. Esse não representa o melhor método para gerir esses riscos, 

porque não há oportunidade de aprender com os erros. A abordagem não pode ser reativa, isto 

é, analisar os acontecimentos, limitar os danos e aprender com a experiência.  

Em vez disso, o filósofo enfatiza ser preciso adotar uma abordagem proativa, leia-se: 

adotar uma atitude de previsão para antecipar novos tipos de ameaças e uma disposição para 

tomar medidas preventivas decisivas e arcar com os custos (morais e econômicos) de tais 

ações. Também não é possível confiar exclusivamente em instituições, normas morais, 

atitudes sociais ou políticas de segurança nacional, porque esses instrumentos foram criados a 

partir de uma experiência com a administração de outros tipos de riscos.  

O risco existencial, aquele que possibilita a aniquilação da humanidade, é um tipo 

diferente e que talvez não se tenha noção da sua exata gravidade, porque a humanidade nunca 

vivenciou um desastre de tamanha magnitude. Por constituírem bens públicos globais, os 

riscos existenciais necessitam de uma atuação no plano internacional, devendo a soberania 

nacional ser mitigada, por não representar uma desculpa legítima para omissão 

governamental, esquivando-se de adotar medidas necessárias contra um grande risco 

existencial.  

Vilaça e Dias (2014, p.348) assinalam que Bostrom enumera, além do valor nuclear ou 

central do transhumanismo, os valores derivados representados pelos seguintes pontos: a 

natureza humana pode ser alterada, deve existir uma liberdade morfológica e reprodutiva 
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(primazia pela autonomia na utilização das biotecnologias), paz, cooperação internacional e 

pacto de não proliferação de armas de destruição em massa, aperfeiçoamento do 

conhecimento através do fomento de pesquisas, incentivo do debate público, do pensamento 

crítico, da quebra de preconceitos, ampliação da inteligência individual, coletiva e artificial, 

adoção do critério de reavaliação constante, reexaminando periodicamente os pressupostos, à 

medida que as pesquisas e a produção efetiva de novas técnicas avancem, opção pelo 

pragmatismo e cientificidade, defesa da diversidade (espécies, raças, crenças religiosas, 

estilos de vida), preocupação com o bem-estar de toda forma de vida senciente, salvar e 

prolongar vidas.  

Os valores derivados apresentados por Bostrom (2005c, p.26) é similar a alguns dos 

preceitos elencados como princípios gerais da Declaração Transhumanista, cujo conteúdo na 

íntegra se segue: 

 

1. A humanidade vai passar por mudanças radicais no futuro em virtude da 
intervenção tecnológica. Prevemos a possibilidade de redesenhar a condição 
humana, incluindo a inevitabilidade do envelhecimento, as limitações 
humanas, o sofrimento involuntário e nosso confinamento ao planeta Terra.  
2. Será necessária a realização de Pesquisa sistemática para encontrarmos a 
compreensão destes desenvolvimentos vindouros e suas consequências em 
longo prazo.  
3. Os transhumanistas pensam que, por serem, em geral, abertos e receptivos 
às novas tecnologias, terão maiores e melhores chances de adaptá-las a seu 
favor que se tentarem simplesmente bani-las, ou simplesmente proibi-las.  
4. Os transhumanistas defendem o direito moral para aqueles que desejam 
usar as novas tecnologias para ampliar suas capacidades mentais e físicas 
(incluindo reprodutivas), bem como para aprimorar o controle sobre suas 
próprias vidas. Buscamos crescimento pessoal, para além de nossas 
limitações biológicas atuais.   
5. Ao planejar para o futuro, é obrigatório levar em consideração o prospecto 
do dramático progresso em capacidades tecnológicas. Seria trágico se os 
benefícios potenciais falhassem em se materializar por causa da tecnofobia e 
de proibições desnecessárias. De outro lado, seria também trágico se a vida 
inteligente fosse extinta por causa de algum desastre ou guerra envolvendo 
tecnologias avançadas.  
6. Necessitamos criar fóruns em que as pessoas possam racionalmente 
debater o que necessita ser feito e uma ordem social em que decisões 
responsáveis possam ser implementadas.  
7. Os transhumanistas defendem o bem-estar de todos os seres dotados de 
sensibilidade (seja em intelectos artificiais, humanos, pós-humanos, ou 
animais não humanos) e abraçam muitos princípios do humanismo moderno. 
O transhumanismo não apoia nenhum partido em particular, político ou 
plataforma política. 

 

Portanto, é possível destacar resumidamente os seguintes pontos relevantes: (1) o 

humano, já influenciado pela ciência e tecnologia, pode buscar ainda mais benefícios, tais 
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como a superação do envelhecimento, de deficiências e do sofrimento; (2) diante dos riscos 

das biotecnologias, é preciso ocorrer um empenho de investigar e compreender seu conteúdo, 

visando minimizar os riscos e agilizar suas aplicações, cujos efeitos sejam benéficos; (3) por 

meio da organização de políticas, devem-se resguardar os direitos e autonomias individuais, 

tutelar o bem-estar de toda forma senciente de vida, demonstrando as responsabilidades 

morais com as gerações futuras; (4) disponibilizar amplamente diversas técnicas de 

melhoramento para as vidas dos indivíduos, e ao mesmo tempo primar pela liberdade de 

escolha individual de usá-las ou não.   

Baseados nesses princípios, os transhumanistas têm por objetivo fomentar uma nova 

forma de Iluminismo, de cunho biológico, porque argumentam que o humano deve abandonar 

sua menoridade biológico-estrutural, investindo em sua autoproteção. Através de sua própria 

razão, o indivíduo deve buscar o aumento do seu potencial humano cibernético elevando-o ao 

um nível superior, deixando de ser protegido pela própria natureza, despojando-se do 

sentimento de temor ou preguiça, para assumir a responsabilidade de guiar o próprio 

melhoramento. 

A perspectiva transhumanista representa a união entre razão, ciência e técnica para um 

investimento no pós-humano, justificando-se a autodenominação de humanistas racionais, 

conforme ensinado por Dupuy (2009, pp.89-122). Isto porque, o pós-humanismo reconhece 

vários princípios e valores do humanismo moderno, procurando promover a racionalidade, a 

liberdade, a tolerância, a democracia e a solidariedade, onde no centro está à autonomia da 

pessoa, livre para modificar seu próprio corpo. 

Os valores transhumanistas tais quais apresentados por Bostrom parecem ter o 

propósito de enfrentar problemas éticos que venham a surgir, tais como, a modificação da 

natureza humana, o aumento da desigualdade social, possibilidades do uso das práticas 

eugênicas presentes em outros momentos históricos, entre outros. É fundamental para o 

projeto ampla discussão pública pautada em informações científicas e que periodicamente 

possam ser reexaminadas.  

 

3.2 DOIS CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA OS TRANSHUMANISTAS: 

NATUREZA HUMANA E APRIMORAMENTO HUMANO 

 

Um dos pontos relevantes no debate do projeto transhumanista é a modificação da 

natureza humana de forma a permitir a criação de seres pós-humanos com capacidades muito 

maiores do que aquelas que os seres humanos do presente possuem.  
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Conforme Bostrom (2003, p.04) argumenta, o transhumanismo representa uma saída 

do ser humano da fase da menoridade biológica, uma vez que, acredita que o atual estágio da 

espécie não representa o fim do seu processo de desenvolvimento ou evolução, já que há 

possibilidades de aprimoramento da sua bioconstituição que podem ser amparadas não apenas 

na natureza, mas também nos meios artificiais que o humano possui e ainda pode inventar.  

Sob este enfoque, os transhumanistas defendem que a natureza humana não é 

imutável, podendo ser aperfeiçoada com o emprego das tecnologias de melhoramento, ainda 

que isso dê origem a um ser pós-humano. Bostrom e Sandberg (2009, pp.375-416) apontam 

uma tendência coletiva em preferir as coisas consideradas naturais, em detrimento das 

artificiais, havendo um sentimento quase incontestável que o melhor é aquilo que 

naturalmente é produzido, ideia que deve ser reformulada diante dos avanços tecnológicos 

que podem ser utilizados para melhorar o ser humano.  

Dias e Vilaça (2013, p.240) esclarecem que Bostrom apresenta três questões 

relevantes, tratadas no conceito de natureza humana e apontadas pelos bioconservadores 

como obstáculos para o emprego da biotecnologia com o intuito de aprimorar o ser humano, a 

saber: pensamento de que constitui um componente fixo, essencial e universal; que a natureza 

humana é algo bom; que como constitui um fundamento firme da moral, alterá-la 

representaria a destruição dos valores do homem e da própria moralidade.  

No que se refere à primeira questão, ou seja, a premissa de que a natureza humana é 

fixa, essencial e universal, Bostrom (2003, p.36) ressalta que o homem sempre teve o 

propósito de se aperfeiçoar cada vez mais, buscando a perfeição, pois isso é da sua natureza. 

Contudo, a natureza humana é apenas um ponto de partida para se iniciar essa jornada de 

progresso, não representando um elemento imutável, mas em constante desenvolvimento.  

O humano deve sair da sua menoridade biológico-estrutural, investindo na sua 

autogovernabilidade. Assim, como é possível usar meios racionais para melhorar a condição 

humana e o mundo externo, nada impede que possam ser utilizados meios para melhorar o 

organismo humano. Ao fazer essa opção, o homem poderia ir além do que seria possível para 

um ser humano não melhorado. 

Quanto ao argumento de que a natureza humana é absolutamente boa, os 

transhumanistas sustentam que há alguns aspectos físicos e psíquicos dos seres humanos que 

podem ser considerados maus, como por exemplo, a agressividade, doenças, deficiências, 

para não citar outros. Nesse sentido, Bostrom (2003, p.36) assinala ser perfeitamente razoável 

a busca por tratamentos biotecnológicos que possam melhorar ou mesmo eliminar esses 
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males, porquanto preservar totalmente a natureza humana seria uma forma de permanecer 

com esses aspectos negativos do humano.  

O filósofo argumenta que as características próprias da espécie humana não estão 

isentas de avaliação ética por serem consideradas naturais. Se a tradição mostra um estímulo à 

prática das boas tendências e combate das más, o fato do transhumanismo lutar contra as 

tendências humanas negativas o inclui no horizonte de proteger e colocar o homem no centro 

deste debate, alterando as características biológicas, tornando-o mais feliz, saudável, longevo.   

Por fim, o argumento de que por ser a natureza humana um fundamento firme da 

moral, alterá-la representaria a destruição dos valores do homem e da própria moralidade. 

Persson e Savulescu (2010, pp.656-669) elucidam que a avaliação do ser humano 

sobre o que é bom ou ruim não tem vinculação com a noção abstrata da natureza humana, mas 

sim com a ideia de que a natureza humana é formada por questões biológicas, e que podem 

inclusive trazer prejuízos nesta avaliação. Portanto, sob este enfoque, alterá-la significaria 

trazer benefícios importantes para a humanidade.  

Já Buchanan (2009, pp.141-150), professor americano de filosofia do Direito da Duke 

University, sustenta que a avaliação do ser humano sobre a moralidade não tem como 

parâmetro exclusivo a natureza humana, sendo um componente que forneceria uma espécie de 

índice de restrições. Assim, com a criação de uma nova natureza, agora pós-humana, criar-se-

ia novas restrições, as quais serviriam como ponto de partida para a avaliação da moralidade.  

Buchanan (2011, p.01) também enfatiza que o ser humano caracteriza-se pela 

ingerência constante e intencional sobre o meio ambiente, criando artifícios que aumentam os 

limites físicos. Fatores como o desenvolvimento agrícola, o domínio de ferramentas e o 

surgimento de centros urbanos, corroboram essa afirmativa, contribuindo para alterações 

importantes da constituição biológica do humano. Logo, o melhoramento não consiste em um 

fenômeno novo, mas em uma prática enraizada na história dos homens. A novidade é a 

realização deliberada e cientificamente informada de modificações sobre a natureza humana, 

através da biomedicina.  

A história da humanidade mostra a busca incessante em promover melhorias físicas e 

cognitivas da espécie humana, com o claro propósito de aprimorar o funcionamento do corpo 

humano. A procura por métodos mais eficazes de estudos e a prática de atividades físicas 

aliadas a uma alimentação saudável são formas exemplificativas da adoção de hábitos visando 

o melhoramento da espécie. No geral, o que se observa é que atividades motoras básicas como 

correr, saltar e levantar pesos podem ser melhoradas a partir do momento em que um 

treinamento físico adequado é estabelecido. No que se refere ao melhoramento das 
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capacidades intelectuais, de igual modo, adotando-se uma rotina de atividades cognitivas 

como os estudos exaustivos e bem disciplinados, a capacidade de reflexão e raciocínio 

também pode ser aumentada. Assim, uma compreensão inicial e ampla sobre aprimoramento 

humano pode ser apresentada, como sendo um instrumento que possibilita um aumento em 

alguma capacidade física ou cognitiva do ser humano.  

Esse conceito inicial ao ser confrontado com outros tipos de melhoramentos humanos 

ocorridos em razão da utilização da biotecnologia pode ser insuficiente para sua correta 

definição, na medida em que as intervenções nas capacidades físicas e intelectuais não 

demonstram qualquer semelhança com as práticas tradicionais de melhoramento, conforme 

pôde ser constatado no item anterior. O uso de anabolizantes em atletas para melhorar o 

desempenho nas competições, a ingestão de remédios como a “Ritalina” para auxiliar nas 

atividades acadêmicas, o emprego de chips de computadores implantados diretamente ao 

cérebro humano para obter informações rápidas da internet, são alguns dos exemplos que 

podem ser citados como técnicas radicais de aperfeiçoamento do ser humano.  

Há uma diferença decisiva entre os melhoramentos tradicionais e os novos métodos 

para promover o aumento de alguma capacidade humana, qual seja: esses últimos se utilizam 

de técnicas com capacidade para interferir na constituição biológica que aumenta as 

capacidades muito além do funcionamento da normalidade, razão pela qual há uma crescente 

preocupação ética com a utilização desses avanços tecnológicos.  

Um conceito mais aprofundado sobre melhoramento humano é aquele apontado por 

Heilinger e Crone (2014, pp.13-21). O primeiro é diretor administrativo acadêmico de ética 

do Centro de Competência de Munique, e a segunda é professora de Filosofia na Universidade 

Tü Dortmund, também localizada na Alemanha. Para os autores, o aprimoramento humano 

enquanto fruto de intervenções biotecnológicas no organismo humano, é aquele que têm por 

objetivo aperfeiçoar certas capacidades já existentes ou produzir novas.  

Outra definição é apresentada por Funk; Kennedy; e Sciupac (2016, p.02), 

diferenciando o melhoramento humano biotecnológico das outras formas tradicionais com 

vistas a aumentar as capacidades humanas. Para os autores, o aprimoramento (enhancement) é 

diferente daquelas tentativas de melhoramento humano (betterment), pois envolve intervenção 

biomédica no corpo para melhorar as capacidades de uma pessoa. Fácil é perceber que os 

autores diferenciam as formas de melhoramentos promovidos pelos modos mais tradicionais, 

chamando-os de “betterment” (melhoramento), enquanto aqueles obtidos por meio das 

biotecnologias são nominados de “enhancement” (aprimoramento). Ainda que as expressões 
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possam ser consideradas sinônimas, a segunda vem sendo utilizada como termo vinculado ao 

debate ético em torno do melhoramento humano biotecnológico. 

Há, ainda, debates em torno da definição de melhoramento radical e que Nicholas 

Agar, professor de ética na Nova Zelândia, na Universidade Victoria de Wellington, em seu 

artigo intitulado Humanity’s End: Why We Should Reject Radical Enhancement aborda os 

limites morais para o melhoramento radical. Para Agar (2010, p.01), o melhoramento radical 

envolve o aprimoramento significativo dos atributos e habilidades humanas a níveis que 

excedem em muito o que é possível para seres humanos atualmente (tradução nossa). 

Para o professor de ética o conceito de melhoramento radical é de suma importância, 

uma vez que esta definição será capaz de especificar quais seriam os limites impostos para 

utilização das técnicas de melhoramento. O autor traz a distinção entre os melhoramentos 

moderados e aqueles considerados radicais, para sair em defesa dos primeiros, recusando o 

segundo. Isto porque, o melhoramento moderado visa ser empregado para indivíduos com 

algumas restrições, sejam elas físicas ou cognitivas, ao passo que o melhoramento radical tem 

o propósito de promover alterações que transcendam as capacidades humanas para além de 

seus limites, fazendo com que surjam capacidades pós-humanas, capacidades para além de 

qualquer limite encontrado por seres humanos. 

Bostrom (2006, p.01), em seu artigo Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up, 

define o que considera transhumanismo, inclusive, descrevendo quais seriam os campos de 

atuações que as técnicas de melhoramento devem ser mais efetivamente aplicadas no ser 

humano.Segundo o autor, uma capacidade pós-humana é aquela que excede em muito o 

máximo atingível por qualquer ser humano atual que não se utiliza dos novos meios 

tecnológicos, concluindo-se, a partir daí a semelhança com os ensinamentos de Nicholas 

Agar. Isto porque, na visão bostroniana, melhoramentos humanos são aqueles que 

ultrapassam as capacidades regulares humanas para níveis nunca antes vistos em um 

indivíduo, ocasionando situações que Bostrom conceituará como pós-humanas.  

O pós-humanismo então será a postura que defenda tais melhoramentos radicais, posto 

que o próprio termo transhumanista traz a definição apresentada para melhoramento humano 

radical, qual seja: aquele que transcende as capacidades humanas para além dos limites até 

então explorados pelo homem. 

Os avanços tecnológicos nas diversas áreas do conhecimento têm demonstrado ser um 

importante elemento no alcance por uma melhor qualidade de vida, em especial aqueles 

utilizados na medicina, cujas pesquisas científicas estão direcionadas para o uso de técnicas 
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em extinguir ou reduzir deficiências de órgãos ou funções, como também aquelas 

relacionadas ao aprimoramento radical do corpo humano. 

Alguns exemplos da biotecnologia na medicina estão na manipulação de células e 

proteínas para a criação de vacinas, criação de implantes e próteses que auxiliam órgãos 

humanos deficientes a melhorar o desempenho, são realidades presentes na atualidade.  

Como forma de demonstrar algumas dessas contribuições, adiante são descritas 

exemplificativamente biotecnologias que estão sendo desenvolvidas na medicina e que 

representam conquistas relevantes para a vida humana, ainda que exista uma crescente 

preocupação com o uso ético dessas novas técnicas, tema que será tratado no próximo 

capítulo. 

 

3.3 O CONTRIBUTO DA BIOTECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO 

HUMANO 

 

Uma das possíveis definições para a expressão “biotecnologia” é aquela apresentada 

na Convenção sobre Diversidade Biológica, publicado pelo Brasil através do Decreto 

legislativo n.º 02/1994, em razão do compromisso assumido pelo Estado brasileiro na 

conservação da diversidade biológica, na utilização sustentável de seus componentes e a 

repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. O 

acordo foi aprovado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 05 a 14 de junho de 

1994.  

No documento, em seu artigo 2°, apresenta-se o conceito de biotecnologia como 

“qualquer aplicação tecnológica que faça o uso de conhecimentos sobre os processos 

biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar 

produtos de utilidade”. Em outras palavras, estudos e desenvolvimentos nessa área usam os 

conhecimentos existentes na biologia, unidos ao aspecto tecnológico, para criar novos 

produtos e serviços, como plantas transgênicas, clonagem, desenvolvimento de vacinas, 

criação de órgãos artificiais e implantes, entre inúmeras outros. 

Hottois (2013, p.168), bioeticista belga, assinala que um extenso relatório elaborado em 

2002, nos Estados Unidos, patrocinado pela Natural Science Foundation e editado por Mihail 

Rocco, este que é engenheiro especialista promotor das nanotecnociências, e William Sims 

Brainbridge, sociólogo com interesse nas tecnociências e os debates levantados em torno do 

tema. O relatório de 2002 apresentou algumas tecnologias convergentes para o melhoramento 
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do desempenho humano em níveis extremamente radicais. O documento foi publicado sob o 

título “Tecnologias convergentes para o aprimoramento da performance humana: 

nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e ciência cognitiva” (Converging 

Technologies for improving human performance: Nanotechnology, biotechnology, 

information technology and cognitive science), intituladas tecnologias NBIC’s.  

Para Rocco e Bainbridge (2003, p.01), o relatório demonstra otimismo no que diz 

respeito à utilização das técnicas para o aprimoramento humano. Além de proporcionar 

melhoramentos, também seriam capazes de propiciar extensos benefícios na sociedade em 

geral, como por exemplo, melhor eficiência e aprendizagem no trabalho, avanço nas 

capacidades individuais sensoriais e cognitivas, alteração substancial no cuidado com a saúde, 

melhoria da capacidade criativa individual e coletiva, técnicas eficientes de comunicação 

incluindo interface cérebro-computador, aperfeiçoamento das interfaces entre o ser humano e 

a máquina, entre outros benefícios.  

Inovações surgidas nos anos 2000 demonstram dispositivos tecnológicos modernos, 

com a finalidade de aumentar as capacidades sensoriais e cognitivas dos indivíduos, 

modificando as funções motoras, as capacidades auditivas e visuais. Até mesmo o 

aperfeiçoamento das capacidades de raciocínio não significa mais fantasia ou sonhos de 

ficção científica. As possibilidades são exitosas, como tecnologias de implante de lentes 

especiais e chips cerebrais; evoluções na comunicação como interfaces cérebro – máquinas 

que ajudam indivíduos amputados a se comunicarem com membros biônicos; além do 

surgimento de habilidades dos seres humanos em movimentar coisas a uma distância 

considerável apenas através do pensamento se valendo da mesma interface cérebro–máquina. 

Várias outras tecnologias vêm sendo desenvolvidas e testadas com enorme efetividade, umas 

mais e outras menos distantes de serem dadas como certas.   

Algumas dessas tecnologias podem ser utilizadas ao mesmo tempo para produzir um 

aprimoramento e também contribuir para a solução de uma deficiência funcional ou de saúde 

de um indivíduo, quer dizer, podem ser usadas tanto com objetivos de melhoramento quanto 

de terapia, por isso são conhecidas como tecnologias dual-use, ou seja, servem para ambas as 

situações. Surgiram com o propósito inicial de servir como um mecanismo medicamentoso 

para beneficiar pessoas com certo déficit ou doença, porém têm potencial de servirem como 

base de tecnologias de melhoramento. Adiante se apresentam algumas dessas técnicas, 

algumas delas sendo consideradas dual-use.  

A prótese de retina representa um importante auxílio para indivíduos com perda ou 

deficiência na visão, porquanto possibilita que pessoas cegas adquiram a visão ou permitem 
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que portadores de deficiências visuais enxerguem com maior clareza em um nível igual ou 

próximo do normal.  

Para Ahuja e Behrend (2013, pp.1-23), as pesquisas realizadas em pacientes que 

utilizaram esses implantes de retina, concluíram que a tecnologia proporciona melhor 

orientação na capacidade espacial, bem como na capacidade de discernir direção de 

movimentos, inclusive sendo possível que alguns indivíduos consigam identificar algarismos, 

diferenciar a escuridão da claridade, reconhecer cores, identificar pessoas. Apesar dessa 

tecnologia não ser capaz de propiciar à pessoa deficiente uma visão em sua plenitude, pode 

ser considerada uma conquista tecnológica importante para o tratamento dos indivíduos 

cegos.  

Trata-se de um avanço tecnológico que pretende trazer benefícios ao ser humano na 

solução de uma deficiência com o objetivo de solucionar um problema decorrente de um 

defeito nas capacidades sensitivas. De igual modo, os transplantes cocleares auxiliam os 

deficientes com severa perda auditiva em conseguir identificar sons da mesma forma que a 

maioria dos indivíduos sem a deficiência.  Essas tecnologias têm por finalidade alcançar uma 

melhora ou resgate de algum sentido, não se tratando de melhoramentos humanos, conceito 

que será abordado mais adiante.  

O BCI – Brain-Computer interface (Interface Cérebro-Computador ou ICC) - vem se 

desenvolvendo de maneira promissora, tendo como objetivo promover um contato direto entre 

o cérebro e aparelhos de computador com softwares capazes de decifrar as mensagens 

enviadas pelo órgão humano.  

Segundo Leuthardt et al (2009, pp.01-21), trata-se de uma tecnologia que consegue 

decodificar a intenção humana exclusivamente a partir da atividade cerebral, criando um meio 

alternativo de comunicação para pessoas com problemas de deficiência motora. 

A tecnologia ICC tem enorme potencial em produzir aprimoramento e terapia nas 

pessoas. A sua interação com organismos biônicos é ampliável para outras máquinas, 

possibilitando que uma pessoa adquira a capacidade de operar máquinas a longas distâncias 

somente por meio de métodos de interface aliados a mecanismos de decodificação de sinais 

cerebrais e potentes mecanismos de envio destes sinais ao objeto que se deseja controlar. 

Entretanto, antes de aprimorar a avaliação dessas capacidades de melhoramento, um exemplo 

da aplicabilidade do método para fins de terapia pode ser observado em um estudo realizado 

em pacientes tetraplégicos com perdas acentuadas dos movimentos de partes do corpo, cujos 

membros passaram a ser controlados por meio da tecnologia de ICC.  
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Bouton et al (2016, pp.247-250) assinalam que nesse estudo é possível ver a interação 

cérebro-máquina viabilizando uma nova ponte de ligação entre os impulsos cerebrais e os 

membros do corpo que não recebiam sinais do cérebro, utilizando dispositivos 

neuroprostéticos para projetar a função perdida nas vias desconectadas entre o cérebro e os 

músculos do corpo humano. 

A ICC poderia ajudar pessoas a aprimorarem suas memórias ou produzir um tipo de 

interação direta entre o cérebro e alguma base de dados como a internet. Outras capacidades 

podem ser apontadas para melhorar a vida do ser humano na utilização do método ICC, como 

o fato de que alguns membros robóticos poderão ser mais fortes, ágeis e capazes de efetuar 

tarefas que exijam mais precisão das pessoas, como as atividades cirúrgicas de alta 

complexidade ou consertos mecânicos de grande exatidão em equipamentos.  

Conforme Bostrom (2018, pp.93-94), essa tecnologia poderia tornar os seres humanos 

capazes de se aproveitar dos pontos fortes de um computador, como memória, rapidez e 

precisão na realização de cálculos aritméticos e altas taxas de transmissão de dados, 

superando (e muito) as capacidades do cérebro humano. Entretanto, o filósofo enfatiza sua 

preocupação com a utilização de tais tecnologias como forma de aprimoramento humano, 

posto que o implante de um eletrodo no cérebro representa significativos riscos para a saúde, 

como por exemplo, infecções, deslocamento de eletrodos, hemorragia e diminuição da 

capacidade cognitiva.  

No que se refere à utilização desta tecnologia em indivíduos portadores de Parkinson, 

o filósofo enfatiza que os riscos são menores, porquanto o implante é relativamente simples, 

não havendo de fato uma comunicação com o cérebro, mas apenas a transmissão de corrente 

elétrica para o órgão humano.  

Bostrom (2018, p.95) conclui que as maiorias dos benefícios que poderiam ser 

conseguidos com implantes cerebrais em pessoas saudáveis podem ser conseguidas por meio 

da interação de computadores com os órgãos motores fora do corpo humano, razão pela qual é 

duvidoso afirmar que a superinteligência será alcançada através da “ciborguização”. No que 

tange a utilização desta tecnologia para fins terapêuticos, sua conclusão é a de que, ainda, que 

a intervenção cirúrgica seja agressiva, seu emprego é moralmente aceitável, em razão dos 

benefícios alcançados.   

Merece reflexão, ainda, a tecnologia relacionada à criação do sangue artificial 

conectado a um nano robô. De acordo com Freitas (1998, pp.411-430), cientista, autor do 

livro “Nanomedicina”, a função do nano robô seria de servir como um substituto a 
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hemoglobina, que é a responsável pela oxigenação muscular do corpo humano, 

proporcionando ao indivíduo um melhoramento significativo em seu organismo.  

O cientista afirma que logo será possível substituir inteiramente o sangue humano 

por nano robôs, máquinas diminutas que ele chama de vasculóides, os quais comporão 

um sistema robótico com fins medicinais capaz de duplicar todas as funções essenciais, 

termais e de transporte bioquímico, do sangue humano, incluindo a circulação de gases 

respiratórios, glucose, hormônios e componentes celulares. Um dos benefícios apontados 

pelo autor é a realização de transfusões de sangue para todos os tipos sanguíneos sem o perigo 

de transportar doenças como hepatites, AIDS e parasitas da malária, além de oferecer 

aceitabilidade de tratamento por transfusão em indivíduos que possuem religiões que não 

aceitam receber sangue de outras pessoas. Ademais, tal produto exigiria uma técnica de 

armazenamento menos problemática do que o sangue. 

O autor assinala que a técnica poderia, ainda, auxiliar na solução de algumas 

patologias e proporcionar melhoramento em práticas humanas esportivas. Praticantes de 

esportes como o futebol, natação, corrida ou qualquer outro do gênero seriam contemplados 

com tipos efetivos de melhoramento. 

Por fim, apresenta-se uma tecnologia voltada para a modificação genética que pode ser 

empregada com o propósito de modificar o DNA de células animais, humanas e de plantas. É 

o chamado CRISPR, que em tradução literal significa Conjunto de Repetições Palindrômicas 

Espaçadas – Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, encontrada apenas 

em região do genoma das bactérias caracterizada pela presença de sequências de DNA curtas 

repetida, conforme aponta o Conselho de Informações sobre Biotecnologia (2016). 

Cientistas descobriram que essa região atua como um sistema de defesa das bactérias, 

em que pedaços de DNA de vírus invasores são inseridos entre essas repetições, como se 

fosse uma “memória” desses patógenos, fazendo com que a técnica tenha uma função 

semelhante à vacina, protegendo o sistema imunológico do ser humano contra futuras 

infecções virais. O gene que contém a enzima Cas9, com capacidade de cortar precisamente o 

DNA, está localizado próximo a essas sequências de DNA. Em uma nova invasão de vírus, a 

bactéria produz a Cas9 associada com fragmentos de DNA de sua “memória”. Caso o invasor 

possua uma sequência idêntica, ele será picotado e neutralizado.  

Estudos indicam que a tecnologia de edição genética por meio da CRISPR representou 

consideráveis avanços na modificação do DNA, podendo a técnica ser utilizada para fins 

terapêuticos como aqueles voltados para um possível tratamento do vírus da AIDS, segundo 

apontamentos realizados por Kaminski et al(2016, p.15). Notícias recentes informam que o 
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emprego desta tecnologia vem sendo feita em seres humanos, como é o caso do experimento 

realizado pelo geneticista chinês He Jiankui, responsável por alterar embriões para sete casais 

durante os tratamentos de fertilidade, com o objetivo de tentar atribuir uma capacidade de 

resistência diante de uma possível infecção futura pelo HIV, característica que poucas pessoas 

têm naturalmente.3 

Outras possibilidades também são apresentadas para fins terapêuticos, como é o caso 

das informações trazidas pela pesquisadora Sara Reardon (2016) que noticia a posição do 

Instituto Nacional de Saúde dos EUA, em aprovar a utilização do CRISPR para ajudar a 

aumentar as terapias contra o câncer, melhorando o sistema imunológico e exterminando as 

células cancerígenas.  

Essa tecnologia também possibilita a edição do genoma para fins de aprimoramento 

humano, inclusive contando com a possibilidade de projetar futuros indivíduos com 

características geneticamente melhoradas, além de ser utilizada na edição do genoma de 

culturas agrícolas, como é o caso da pesquisa realizada por Caixia Gao, vinculada ao Instituto 

de Genética e Biologia da Academia Chinesa de Ciências, cujos experimentos estão voltados 

para a engenharia genética do trigo.4 O que causa certa perplexidade é o fato do CRISPR ser 

utilizado na alteração do DNA em outros gêneros de células animais e humanas.  

Há um esforço por parte de alguns cientistas em utilizar a mesma coerência adotada 

para alterar o DNA viral no DNA de qualquer célula do corpo humano. O tratamento de 

doenças genéticas e a alteração genética em favor do melhoramento do funcionamento do 

corpo passam a ser algo plausível ao menos a médio e longo prazo. 

É importante destacar que em abril de 2015, foi publicado o primeiro estudo de edição 

genética em embriões humanos. Ele consiste em um experimento liderado pelo pesquisador 

chinês Junjiu Huang, da Universidade de Sun Yat-sen, na cidade de Guangzhou. Huang et al 

(2015, pp.363-372) aplicaram a técnica CRISPR - Cas9 a zigotos, buscando corrigir a 

mutação responsável pela doença beta-talassemia. 

Em fevereiro de 2016, no Reino Unido, Callaway (2016, p.18) indica que a 

Autoridade de Fertilização Humana e de Embriologia (HFEA) autorizou a edição genética de 

embriões humanos para fins de pesquisa. A decisão proíbe, no entanto, que os embriões 
                                                             
3 Ver reportagem veiculada no G1 no caderno Ciência e Saúde, em 26 de novembro de 2018, sob o título 
“Cientista chinês diz que gêmeos nasceram após embriões terem os genes editados”. Disponível 
em:<https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/11/26/cientista-chines-alega-ter-criado-primeiros-bebes-
geneticamente-editados.ghtml> Acesso em: 30 mai. 2019. 
4Ver reportagem veiculada por HeidLedford, em Cornell Alliance for Science, em 02 agosto de 2016, sob o título 
“Caixia Gao: Cropenginner in China”. Disponível 
em:<https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2016/08/caixia-gao-crop-engineer-in-china/> Acesso em: 30 mai. 
2019. 
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modificados sejam implantados, conduzindo a uma gravidez. Hamilton (2015, pp.444-445) 

ressalta que no ano de 2015, a Câmara dos Lordes já havia permitido a criação de bebês cujo 

DNA mitocondrial original é substituído durante o desenvolvimento embrionário pelo DNA 

de um terceiro doador, que não os dos pais, dando origem aos chamados “three-person 

babies” (bebês de três pessoas). 

Esses são alguns exemplos que as tecnologias convergentes podem proporcionar ao 

ser humano. Hottois (2013, p.168) assinala que outras NBIC’s foram apresentadas no 

relatório de 2002, patrocinado pela Natural Science Foundation, sendo descrito tanto o 

resultado das investigações, como as especulações daquilo que será possível ocorrer no 

decorrer dos tempos, reunindo opiniões de diferentes universidades, empresas e agências 

federais, com o propósito de destacar tudo aquilo que será possível realizar em um nível nano, 

dando ênfase a ideia de que não há diferença entre matéria inerte, vivente e pensante, entre o 

natural e o artificial, entre homem, máquina e animal.  

O relatório enfatiza não ser possível realizar todas as possibilidades apresentadas, mas 

é preciso existir vontade política para a concretização de algumas dessas tecnologias 

convergentes, porquanto o aumento das capacidades humanas é antes de qualquer coisa um 

assunto político.  

Conforme Pessini (2017, p.12) revela o projeto europeu para o emprego das 

tecnologias convergentes, adota a perspectiva de ampliar o conhecimento sobre essas 

questões, integrando as ciências humanas e as humanidades, para que desta forma seja 

possível desenvolver uma sociedade respeitosa de certos valores éticos, sociais, filosóficos e 

religiosos.  

Tanto é assim que Hottois (2013, p.169) informa que o relatório americano suscitou 

reações por parte da União Europeia, o que levou a edição do documento intitulado 

Tecnologias Convergentes para o Conhecimento da Sociedade Europeia (Converging 

Technologies Shapping the future of European Societies), publicado em 2004, pelo repórter e 

filósofo alemão Alfred Nordmann. O relatório europeu estabelece a premissa que as 

tecnologias convergentes devem ser utilizadas levando em conta certos valores que são 

trazidos pela cultura e história dos povos. Sob essa perspectiva, Pessini (2017, p.12) destaca 

que “a referência aos valores como a dignidade, a integridade, a liberdade, a solidariedade, a 

igualdade e a justiça, é determinante. Esses são valores universais de que a tradição cultural 

europeia é guardiã”. 
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CAPÍTULO IV – A BIOÉTICA E O HUMANISMO BIOCONSERVADOR  

 

4.1 ORIGEM DO PENSAMENTO BIOCONSERVADOR SEGUNDO FRANCIS 
FUKUYAMA 

 
 O termo bioconservadorismo representa o pensamento contrário ao uso da tecnologia 

para modificar a natureza humana. A preocupação está direcionada para o fato de que o uso 

das biotecnologias constitui uma ameaça à dignidade humana, porquanto o emprego 

indiscriminado dessas novas técnicas exprime consequências devastadoras para a humanidade 

por permitir o surgimento de um ser mais humano. Bostrom (2005b, pp.202-214) aponta 

alguns bioconservadores vinculados a essas ideias, entre eles Leon Kass, George Annas, 

Wesley Smith, Jeremy Rifkin, Bill Mc Kibben e Francis Fukuyama.  

 Nesse sentido, o presente item tem como propósito o pensamento de Francis 

Fukuyama sobre o uso da biotecnologia, a fim de que o debate acerca do tema possa melhor 

elucidar os pontos divergentes e convergentes sobre o uso dos avanços tecnológicos para fins 

de melhoramento humano.  

 Francis Fukuyama é filósofo estadunidense e professor de economia política 

internacional da Universidade de Johns Hopkins, localizada em Washington. Em 2002 foi 

nomeado para o Conselho de Bioética da presidência dos Estados Unidos. É autor dos livros 

“A grande ruptura”, “O fim da história e o último homem” e “Nossofuturo pós-humano: 

consequências da revolução da biotecnologia”, sendo esta última obra, objeto do presente 

estudo. 

 De acordo com Francis Fukuyama (2003, p.17), o homem deve ser conceituado 

segundo sua própria natureza, rechaçando qualquer modificação genética através da 

biotecnologia. Embasa sua compreensão através de dois livros da literatura disruptiva, o 

primeiro escrito por George Orwell, com a obra “1984”, e o segundo de autoria de Aldous 

Huxley, intitulada “Admirável mundo novo”.  

 Em “1984”, Orwell (2003, pp.8-348) apresenta a tecnologia da informação através da 

invenção do chamado teletela, aparelho representado por um painel plano com capacidade 

para enviar e receber imagens, entre cada moradia individual e um flutuante chamado Grande 

Irmão. A narrativa do livro acontece no ano de 1984, apesar da obra ter sido publicada em 

1949, momento em que existia uma forte lembrança do poderio da bomba atômica e da força 

dos regimes autoritários que exerciam o poder durante a Segunda Guerra Mundial.   
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 Winston Smith, personagem principal, vivia em uma cidade onde ficava o centro do 

governo, cujo líder se chamava Grande Irmão, personagem que ninguém sabia ao certo se 

existia, mas que tinha a função de zelar e proteger toda a sociedade, durante as 24 horas do 

dia. Para isso, o governo se utilizava da chamada teletela, instalada tanto em locais públicos, 

como privados. Em nome da segurança e da paz coletiva, o governo retirava toda a liberdade 

das pessoas, utilizando esse sistema como forma de intimidação. Ao mesmo tempo, a teletela 

permitia a inspeção das pessoas em relação a outras, até os próprios filhos vigiavam seus pais 

e qualquer sinal de um comportamento suspeito, denunciavam ao partido.  

 Winston Smith trabalhava no Ministério da Verdade, cuja função principal era a de 

exercer o controle do passado, mudando toda a forma de escrita e alterando a memória da 

população. O personagem principal tinha a incumbência de receber algumas informações, 

analisando alguma fala errada e fazer todas as mudanças necessárias segundo o interesse do 

partido do governo do Big Brother. As ideias eram alteradas em jornais, revistas, poemas e 

quase a totalidade da população acabava acreditando nessas “verdades”. 

 Além da alteração da escrita, outra forma de modificar a memória das pessoas foi a 

criação de uma nova língua, chamada de “novafala”, cuja importância principal foi a 

diminuição do uso das palavras para as pessoas se comunicarem, contribuindo para a redução 

gradativa do pensamento da população. Também com o propósito em modificar a versão dos 

fatos, outra providência adotada pelo Grande Irmão era a mudança das estatísticas, posto que 

se a produção sofresse uma redução em seus índices, o governo alterava o que os jornais 

noticiavam, apresentando dados que demonstravam melhoras na produção, e não o seu 

declínio. Nesta sociedade de “1984” quem tinha ideias contrárias ao pensamento do Grande 

Irmão era exterminado, sendo apagados todos os registros e pensamentos vinculados a essa 

pessoa.  

 Em “Admirável mundo novo”,Huxley (1979, pp.3-147)apresenta uma revolução 

tecnológica, a biotecnologia. A obra, escrita em 1931, descreve o futuro projetado para os 

anos de 1960/1970, discute como os avanços de novas técnicas na área da biologia e da 

medicina permitiram o surgimento de situações nunca antes imaginadas, como por exemplo: a 

incubação de pessoas fora de úteros (in vitro), a droga que proporciona felicidade instantânea 

às pessoas e os hormônios artificiais, utilizados como instrumentos de controle do 

comportamento humano.  

O livro começa com um professor exibindo aos alunos um laboratório onde se vê fetos 

gerados sem adotar o método tradicional de procriação dos humanos, mas criados a partir da 

reprodução humana em laboratórios. O conceito de família é abolido. Não há vínculos 
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afetivos fortes, ao contrário, as relações são superficiais e ligadas apenas pela sexualidade. 

Aliás, em “Admirável mundo novo” quanto mais parceiros sexuais o indivíduo tiver, mais 

normal ele será considerado.  

Os habitantes são divididos em castas que vai do Épsilon(classe mais baixa) ao Alfa-

Mais (classe em que as pessoas são dotadas com maior inteligência). Essa divisão em castas é 

feita no momento da criação do feto. O bebê é preparado para que aceite sua condição nesta 

sociedade através de gravações realizadas repetidas vezes durante a noite, proporcionando que 

os indivíduos incorporem essas ideias e se acostumem a viver desta forma, sem qualquer 

descontentamento.  

Bernard é um personagem pertencente à casta alfa-mais e que resolve não tomar mais 

uma droga chamada soma, substância que o governo distribuía para todos com a indicação de 

que deveria ser ingerida pelo menos 6 vezes ao dia, porque assim viveriam felizes e 

satisfeitas. Bernard resolver tirar umas férias e vai para um local onde vivem pessoas que não 

fazem parte do seu mundo perfeito. São indivíduos que vivem em relações fortes de afeto, se 

casam, procriam e envelhecem, fato este jamais pensado no mundo perfeito de Bernard onde 

as descobertas científicas proporcionaram mais longevidade para o ser humano, os quais 

envelhecem sem aparentar idade avançada. 

  Através dessas duas referências bibliográficas, Fukuyama (2003, p.18) pretende 

demonstrar que as tecnologias descritas em cada uma das obras, representariam alterações 

relevantes no futuro que se projeta, alertando que mudanças muito mais sérias estavam por 

vir. Cita como exemplos dessas avalanches de modificações os casos das mães de aluguel, o 

uso das drogas psicotrópicas e a engenharia genética para a “montagem” de crianças.  

Sua observação sobre o livro de Huxley é a de que a obra apresenta um mundo novo 

perfeito, admirável, projetando um futuro utópico, onde ninguém é ferido, todos conseguem o 

que querem. Não há nem doença e nem conflito social, político e econômico, tampouco dor 

ou sentimentos negativos. As pessoas são felizes e saudáveis, porém abandonam as 

características de seres humanos, justamente por causa da utopia que se apresenta ao longo da 

obra, tornando o humano “antinatural”. Fukuyama (2003, p.19) alerta as pessoas:“Já não 

lutam, aspiram, amam, sentem dor, fazem escolhas difíceis, nem fazem qualquer das coisas 

que associamos tradicionalmente ao ser humano”.  

 Fukuyama (2003, p.20) defende que o ser humano é um produto do processo 

evolucionário que vem ocorrendo há milhões de anos, e que no futuro é possível que ainda 

sofra modificações. Assim, afirma que as características humanas em sua maioria não são 
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fixas. Entretanto, aponta que há um atributo humano que não sofre alteração: a capacidade 

imposta a todos em escolher o que deseja ser e de se modificar segundo esse desejo. 

Desta forma, indaga o que tem de errado não ser mais um humano, estaria equivocado 

o desejo de se libertar das emoções angustiantes, memórias que levam as lembranças 

traumáticas, solidão? Fukuyama sustenta que são essas características que vinculam o homem 

a sua espécie, e que se elas não mais existirem o caminhar seria na direção da transformação 

em algo pós-humano.  

 Se houver alteração na definição de “natureza humana”, se perder aquilo que o ser 

humano tem de estável na experiência como espécie, os significados dos valores mais 

fundamentais do ser humano também deixariam de existir. Fukuyama (2003, p.21) afirma 

que: 

A natureza humana molda e limita os tipos possíveis de regimes políticos, de 
modo que uma tecnologia poderosa o bastante para remodelar o que somos 
terá possivelmente consequências malignas para a democracia liberal e a 
natureza da própria política. 

 

 Fukuyama (2003, p21) evidencia a sua angústia com a biotecnologia, porquanto as 

extraordinárias conquistas poderão causar prejuízos graves para a humanidade, como a 

criação de supermicróbios, novos vírus ou alimentos geneticamente modificados capazes de 

produzir reações tóxicas, alertando que:  

 

As ameaças mais típicas suscitadas pela biotecnologia, por outro lado, são 
aquelas que foram tão bem capturadas por Huxley e resumidas no título de 
um artigo do romancista Tom Wolfe- “Lamento, mas sua alma acaba de 
falecer”. A tecnologia médica nos propõe em muitos casos um pacto 
diabólico: vida mais longa, mas com capacidade mental reduzida; libertação 
da depressão, junto com a perda da criatividade ou do espírito; terapias que 
borram a linha entre o que conseguimos por nós mesmos e o que 
conseguimos graças aos níveis de várias substâncias químicas no nosso 
cérebro. 

 

 Ressalta Fukuyama (2003, p.22) que, a biotecnologia tem alcançado um 

desenvolvimento extraordinário, criando-se novos medicamentos que alteram a personalidade 

humana, permitindo que indivíduos introspectivos assumam uma personalidade mais 

extrovertida, ou que as pessoas possam ter uma personalidade diferente em cada dia da 

semana, destacando que: 

 

Ninguém tem mais qualquer desculpa para ser deprimido ou infeliz; até os 
que são normalmente felizes podem se tornar ainda mais felizes sem temores 
de dependência, ressacas ou dano cerebral em longo prazo.  
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Outra preocupação apontada por Fukuyama, diz respeito às pesquisas com células-

tronco, em especial aquelas voltadas para aumentar a expectativa de vida, alertando para uma 

dificuldade que pode surgir com a ampliação da longevidade humana e que a indústria 

biotecnológica não apresenta solução. 

 

Com a idade, as pessoas ficam mentalmente rígidas e cada vez mais 
obstinadas em suas ideias, e, por mais que tentem, não conseguem se tornar 
sexualmente atraentes umas para as outras e continuam a ansiar por parceiros 
ainda na idade reprodutiva. E o pior, simplesmente recusam-se a deixar em 
paz não só os filhos, mas os netos e os bisnetos. (Fukuyama, 2003, p. 22) 
 

 
 Nesse sentido, o filósofo estadunidense assevera que diante da escolha entre morrer ou 

prolongar a vida mediante intervenção terapêutica, a maioria das pessoas irão optar em se 

manter vivo e, consequentemente, a sociedade como um todo terá que pagar para mantê-las 

vivas. Fukuyama (2003, pp.106-107) alerta que esse cenário já está em andamento em países 

como Japão, Itália e Alemanha, onde se observa um envelhecimento acentuado da sociedade.  

O Brasil também vem sofrendo com o aumento da expectativa de vida da população, 

causando impacto na economia do país, sendo este um motivo relevante para a necessidade 

em modificar as regras do sistema previdenciário. O IBGE (2008) no relatório intitulado 

“Projeção da População do Brasil por sexo e idade 1980-2050), realizado em 2008, noticia 

que em 1980 a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 62,60 anos e que a projeção 

para 2050 seja um aumento para 81,29 anos. 

 Fukuyama (2003, p.107) critica a ideia transhumanista sobre o emprego da 

biotecnologia para o prolongamento exagerado da vida, porque pode provocar mais injustiças 

sociais. Para exemplificar essa afirmação, o filósofo apresenta a situação em que os jovens 

dificilmente conseguirão progredir em carreiras profissionais por critério de antiguidade pelo 

fato de existir um elevado número de pessoas idosas. Além do que, a preocupação dos filhos 

em cuidar dos pais idosos já se faz presente na atualidade, o que pode no futuro causar um 

sentimento de escravidão desses descendentes por duas, três ou mais gerações de ancestrais 

que dependerão deles para execução das tarefas cotidianas da vida.  

 Também aponta outro problema que pode surgir com os experimentos em células-

tronco embrionárias: o fato de que pessoas com maior poder aquisitivo têm a possibilidade em 

escolher os embriões de acordo com o tipo de filhos que gostariam de ter, pode conduzir ao 

aumento na desigualdade social, na medida em que as escolhas genéticas pelos pais, podem 

levar os seus filhos serem superiores àqueles que não tiveram essa seleção.  
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 Em razão das preocupações acima descritas, além daquelas relacionadas à eugenia, a 

clonagem e modificações genéticas que possam causar perigos aos seres humanos, Fukuyama 

posiciona-se como defensor de uma ação governamental mais efetiva no que se refere à 

regulamentação do uso da biotecnologia, o que certamente trará descontentamento aos 

interesses das indústrias farmacológicas,que lutam em favor do livre acesso as pesquisas. 

Também no campo político, possivelmente haverá resistência na regulamentação diante da 

prevalência dos interesses das empresas e indústrias em direção aos interesses pessoais e 

partidários.  

 Segundo Fukuyama (2003, p.27), a democracia liberal é o regime político viável e 

adequado para as sociedades modernas, porque dotado de capacidade para dialogar e discernir 

a pluralidade que se apresenta na atualidade. Destaca, que o regime nazista e o comunista 

significaram uma catástrofe para a humanidade, porquanto geraram consequências 

desastrosas. Como exemplo do que ele afirma, enfatiza que enquanto o nazismo atribuía à 

biologia a capacidade de servir como instrumento de salvação da humanidade, o comunismo 

sustentava que esta ciência era desprovida de qualquer função relevante para a humanidade.  

Portanto, para resolver essas divergências somente a democracia liberal teria a 

capacidade para conciliar interesses, porque não representa um regime político radical, como 

são aqueles desenvolvidos nas revoluções socialistas que ocorreram na Rússia, na China, em 

Cuba e no Camboja. O filósofo argumenta que desde a Revolução Francesa, inúmeras foram 

as tentativas em se criar movimentos políticos para se conseguir um ideal de funcionamento 

para instituições mais elementares da sociedade, desde a família até o Estado, passando pela 

propriedade privada, mas que somente a democracia liberal poderia ser capaz de conciliar 

interesses da sociedade contemporânea, caracterizada pela pluralidade.    

 Cabe aqui um parêntese. A via democrática de salvaguardar a liberdade pessoal nas 

sociedades plurais, passa pela participação de todos na formação da vontade coletiva e por um 

debate público prévio à tomada das decisões públicas. Nesse contexto, a evolução tecnológica 

permite conhecer a opinião da generalidade dos cidadãos sobre toda e qualquer questão 

pública e recolher, por meio eletrônico, o seu voto, a par do fluxo das propostas a decidir ou 

da ocorrência dos acontecimentos a avaliar. Aparentemente o princípio da autonomia pessoal, 

base das decisões democráticas, pode alcançar hoje a sua máxima amplitude, na medida em 

que os cidadãos podem participar diretamente nas decisões que lhes dizem respeito.  

 De acordo com Fukuyama (2003, p.29), o surgimento dos remédios “Prozac” e 

“Ritalina”, para controle comportamental das pessoas, é objeto de grande preocupação. 

Argumenta que essas drogas podem conduzir às questões problemáticas no campo da ética e 
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dignidade humana, porquanto pais abastados ao se verem diante da oportunidade de 

acrescentar mais inteligência aos seus filhos, além de todos os demais descendentes, serão 

conduzidos a aperfeiçoar sua prole cada vez mais, surgindo a partir daí um cenário desastroso 

de dilemas morais e uma guerra de classes.  

A questão fundamental, no entendimento de Fukuyama, são que tais situações 

representam problemas éticos, mas também políticos, pois o que se espera no futuro será 

exatamente o resultado de ações políticas decididas hoje em relação à tecnologia e 

biotecnologia para saber se a sociedade haverá de ingressar ou não num futuro pós-humano. 

Enfim, qual o futuro que os seres humanos esperam?  

 O século XX foi considerado como o período de maior avanço em conhecimentos 

científicos, assim como também representa um momento em que a sociedade presenciou 

sangrentos episódios da história, evidenciando que a ciência e a tecnologia têm sua força 

destrutiva contra a humanidade.  

Sobre essas atrocidades, entre outros fatores que podem ser destacados a título 

exemplificativo, é possível citar a criação da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, em 

1945, acidentes nucleares como os que ocorreram em Fukushima, no Japão (2012), e 

Chernobyl, na Ucrânia (1986), com consequências assustadoras para a saúde humana, o uso 

de pesticidas na agricultura, o risco da eugenia, fruto dos avanços observados na engenharia 

genética. Todos esses acontecimentos são os ingredientes necessários para a inquietação e 

medo quanto ao futuro da humanidade no planeta. Surge, então, a consciência de que é 

preciso ocorrer uma mudança de postura do homem com relação a si próprio, como também 

ao meio ambiente, diante do risco da vida das futuras gerações não mais existir.  

 A preocupação de Fukuyama em regulamentar o uso das biotecnologias está no 

sentido de impedir a utilização abusiva, porquanto a história mostra que a razão pode trair o 

próprio homem. A desigualdade social está aumentando ao invés de diminuir. Crises 

econômicas ameaçam não somente a vida dos menos afortunados, como também o próprio 

desenvolvimento dos países industrializados. 

 Agências da ONU revelaram que a fome na África voltou a crescer em 2017, 

atingindo 257 milhões de pessoas — 20% da população africana. Desse grupo, 237 milhões 

estão na região subsaariana do continente. Os números da subnutrição são maiores do que em 

qualquer outra região do mundo. Na comparação com 2015, houve um aumento de 34,5 

milhões na população de indivíduos desnutridos na África. Entre os que passaram a conviver 

com a fome, 32,6 milhões estão na África Subsaariana, com mais da metade morando no 

oeste do continente. 
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 As estatísticas foram divulgadas no relatório “Visão Regional da África sobre 

Segurança Alimentar e Nutrição: endereçamento a ameaça da variabilidade climática e 

extremos para a segurança alimentar e nutricional” (Over view of Food Security and 

Nutrition: addressing the threat from climate variability and extremes for food security and 

nutrition) elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(2018, pp.1-116), em parceria com a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África 

(ECA), onde é possível perceber que os progressos pelo fim da fome nos últimos anos estão 

sendo desmantelados. 

 O relatório aponta que, entre as meninas e meninos do continente com até cinco anos 

de idade, existem 59 milhões com baixa estatura para a idade. Isso representa 30,3% das 

crianças nessa faixa etária. Ainda nesse segmento demográfico, 13,8 milhões de crianças têm 

peso menor do que o adequado para a sua altura. 

 A análise também revela que 38% de todas as mulheres africanas em idade 

reprodutiva — 110 milhões de mulheres — estão com anemia. A desnutrição entre elas pode 

ter impacto na saúde dos filhos, quando decidirem engravidar. Entre as crianças com até seis 

meses de idade, somente 43,5% foram alimentadas exclusivamente com leite materno. 

 Pessini (2015, pp.97-98) enuncia que um surto de ebola na África ocidental está em 

curso desde dezembro de 2013, em países como a Guiné, onde foram registradas as primeiras 

mortes por ebola de forma epidêmica. Desde sua detecção, o vírus já se espalhou pela Libéria, 

Serra Leoa, Nigéria e Senegal, infetando um total de 23.539 pacientes, resultando em 9.541 

mortes até 21 de fevereiro de 2015. Controlar surtos de ebola, engloba medidas simples como 

a adoção de práticas básicas de biossegurança em serviços de saúde e no atendimento aos 

doentes, como por exemplo, implementação de políticas de uso de máscaras, luvas e aventais 

nos profissionais da saúde, isolamento dos pacientes portadores do vírus e melhora nas 

condições de higiene. 

 No Brasil problemas na oferta de água potável, no tratamento de esgoto e na coleta de 

lixo estão relacionados a doenças provocadas por vermes, bactérias e pela proliferação de 

mosquitos como o aedes aegypti. Aproximadamente 1.935 (correspondente à 34,7%) 

municípios, dos 5.570 existentes no país, registraram entre 2016 e 2017 doenças relacionadas 

às deficiências no saneamento básico. A proporção de municípios que declararam ter sofrido 

uma epidemia ou endemia de dengue, zika e chikungunya nos últimos 12 meses anteriores ao 

início de 2017, foi maior nas regiões Nordeste e Norte, comparada a Região Nordeste, onde 
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29,6% dos municípios informaram terem passado por epidemia ou endemia de zika, e 37,3% 

de chikungunya.5 

 As organizações internacionais como a ONU e a Unesco, não são capazes de impedir 

ataques terroristas praticados por organizações de cunho religioso, tampouco conseguem com 

efetividade reduzir a fome e as injustiças sociais nos países do continente africano e em outros 

países periféricos.Enfim, todo esse estado de coisas evidencia que o sonho transhumanista 

está distante de ser alcançado. Se no mundo ainda existe tamanha desigualdade social, porque 

grande parte da população não tem acesso ao mínimo necessário para uma sobrevivência 

ideal, conforme pretendia Potter, antes em se pensar na disponibilidade a todos no que se 

refere aos avanços tecnológicos, é preciso cumprir com as promessas da modernidade, entre 

elas saúde, educação, moradia, para não citar outras.  

 
4.2 DOIS CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA OS BIOCONSERVADORES: A 

NATUREZA HUMANA E APRIMORAMENTO HUMANO 

 

 A partir da segunda metade do século XX, mais precisamente com as pesquisas 

voltadas para a decodificação do mapa genético dos seres humanos e o consequente uso da 

tecnologia de manipulação genética, questionamentos sobre o futuro da humanidade 

começaram a surgir no cenário científico, entre elas: quais são os limites éticos da relação 

entre natureza humana e tecnologia? Existe mesmo uma natureza humana que não pode ser 

alterada? Com o uso da biotecnologia é possível modificar consideravelmente a natureza 

humana como forma de libertar o humano das limitações biológicas, como o envelhecimento 

ou moléstias incuráveis? 

 Com o advento da ciência e tecnologia, muitos problemas relacionados à experiência 

do sofrimento, citada anteriormente, puderam ser progressivamente solucionados. O avanço 

científico e tecnológico, que possibilitou ao homem a compreensão dos fenômenos naturais e, 

consequentemente, o domínio da natureza, trouxe conforto e segurança às civilizações que se 

desenvolviam. Entretanto, todo esse desenvolvimento fez surgir tambémuma perspectiva nova 

sobre natureza humana. 

 Se a experiência das civilizações antigas inclinava o homem às virtudes, conforme já 

abordado no item 2.1, quando se tratou da ética aristotélica, na modernidade o progresso passa 
                                                             
5 Ver reportagem veiculada em 19/09/2018, pela Agência de Notícias do IBGE sob o título “Munic: mais da 
metade dos municípios brasileiros não tinha plano de saneamento básico” em 2017. Disponível 
em:<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22611-
munic-mais-da-metade-dos-municipios-brasileiros-nao-tinha-plano-de-saneamento-basico-em-2017>.Acesso 
em: 09 jul. 2019. 
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a incliná-lo a ações desmedidas. Há, nos dias de hoje, uma vontade de emancipação do ser 

humano das limitações que a natureza o impõe. Essa emancipação teria como agente de 

transformação o domínio da tecnologia e que, segundo o pensamento bostroniano, há uma 

crença de que a humanidade pode ser aperfeiçoada pela tecnologia; de que sua natureza pode 

ser ultrapassada por técnicas de engenharia genética e biotecnologia. 

 Um exemplo famoso dessa crença é do biólogo Julian Huxley (2015, p.15), primeiro 

diretor da Unesco, que acreditava no fato de o ser humano ser capaz de transcender sua 

própria natureza, através da técnica. O eminente cientista desenvolveu a ideia de a espécie 

humana transcender a si mesmo, não de forma individual, mas em sua totalidade, afirmando 

que o homem continua a ser homem, mas transcende a si próprio, ao descobrir novas 

possibilidades para a sua natureza humana.  

 Ironicamente, o irmão de Julien Huxley, o escritor Aldous Huxley, cuja obra foi 

comentada no item anterior, concebeu um romance de ficção científica em que tratou 

exatamente de expor os perigos que tal ideia de ultrapassagem da natureza humana poderia 

conduzir. A engenharia genética e a criação de seres humanos em laboratórios, perfeitamente 

planejados através de manipulação biotecnológica, como descrita em “Admirável mundo 

novo”, são perigos que se relacionam com a eugenia, isto é, com o desejo de criação do ser 

perfeito, resistente a qualquer tipo de sofrimento e sem defeitos congênitos de qualquer 

espécie. Essa ideia “encantou” líderes políticos como Adolf Hitler, que buscavam o 

aperfeiçoamento da raça branca por meio da ciência e da tecnologia. 

 O que é mais urgente na contemporaneidade é a questão do futuro da natureza 

humana, isto é, da razão de ser da existência biológica do ser humano. Todas as conquistas 

que a biotecnologia e a engenharia genética conseguiram até agora podem render bons frutos 

para o destino humano. Porém, também pode proporcionar um futuro semelhante à ficção 

científica de Aldous Huxley. 

 À História interessa esta encruzilhada na qual a humanidade se encontra. Sobretudo 

pelo fato de ela, a História, organizar a memória da vasta experiência pela qual a humanidade 

passou e, a partir disso, poder oferecer ponderações sobre o futuro dos homens. O anseio por 

livrar-se de todo e qualquer problema, de isentar-se de responsabilidades que leva ao 

amadurecimento e ao desenvolvimento de suas virtudes, pode levar o Homem à barbárie. 

 Dias e Vilaça (2013, p.230) apontam que a natureza humana é um problema clássico 

da filosofia, na medida em que sua definição está atrelada a questão da valorização do 

humano, seja em caráter individual ou coletivo. As indagações sobre quais características são 

inerentes ao humano, que qualidades possuem, quais comportamentos são adotados pelos 
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seres humanos, o que deve ser promovido ou combatido na natureza humana, representam um 

rol de questionamentos presentes neste debate. 

 Segundo Fukuyama (2003, p.137) conceitua, a natureza humana como a soma do 

comportamento e das características que são típicos da espécie humana, originando-se de 

fatores genéticos em vez de ambientais, estabelecendo em seguida o significado da palavra 

“típico” presente em seu conceito. Segundo o autor, a expressão quer se referir ao mesmo 

conceito empregado pelos etologistas6 quando se referem ao comportamento típico da 

espécie, sem com isso afirmar que a natureza de um animal (humano ou inumano) implica em 

uma determinação genética rígida.  

 O filósofo assinala que todas as características do ser humano demonstram ter 

variações dentro da mesma espécie, pois comportamentos podem ser adotados e alterados, de 

acordo com o ambiente no qual o indivíduo está inserido. Portanto, uma característica típica 

da espécie humana representa um dado estatístico, refere-se a algo próximo da mediana de 

uma determinada qualidade ou comportamento.  

Para exemplificar seu raciocínio, Fukuyama apresenta um estudo da estatura humana. 

Aponta que essa característica sofre considerável variação entre mínimos (anões) e máximos 

(gigantes), não havendo uma altura dita normal para a espécie humana, mas sim que a 

distribuição de alturas numa população tem uma média que é definida através de estudos 

estatísticos entre a altura observada em anões e gigantes. Explica que essa variação da altura é 

influenciada por fatores como sexo, raça e grupo étnico, mas também aponta que o ambiente 

onde está inserido o ser humano também é circunstância determinante para essa variação. 

Segundo ele, com o desenvolvimento econômico e melhor nutrição, as alturas medianas se 

elevaram em todo o mundo, em comparação às gerações passadas. Entretanto, deixa claro que 

há limites que são fixados geneticamente e que alterá-los, segundo a posição dos 

transhumanistas, significaria como criar uma nova espécie de indivíduo com características 

jamais observadas anteriormente. 

 Fukuyama (2003, pp.143-148) apresenta três argumentos contrários aos seus 

pensamentos, a saber: não há verdadeiros universais que possam ser atribuídos para espécie 

humana; o ser humano comporta-se de determinada maneira por sofrer influência do ambiente 

a que está inserido, não havendo participação de componentes hereditários neste processo; 

como os seres humanos são animais culturais, têm a capacidade de aprender e transmitir seus 

ensinamentos às gerações futuras de maneira não genética.  

                                                             
6 Ciência que estuda o comportamento animal, analisando as reações ao ambiente que o cerca e que são, por sua 
vez, influenciadas por fatores internos variáveis. 
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 Contestando a primeira crítica, isto é, a negação de características universais da 

espécie humana, Fukuyama argumenta que apesar de existirem algumas qualidades do ser 

humano que recebem inúmeras variáveis, como é o caso do tipo sanguíneo ou a cor da pele, 

há diversas outras características, traços psicológicos, como a inteligência, agressividade e 

autoestima, que lhes podem ser atribuídas um único ponto mediano em qualquer população. 

Mesmo afirmando ser possível existir situações em que haverá variações de características, 

isto não retira o caráter universal delas.  

 Conferir universalidade às características da espécie humana não significa afirmar que 

não haverá determinada variação de um ser humano para outro. Uma característica não 

precisa ter um desvio padrão zero para ser considerada universal, mas necessita ter um ponto 

mediano único e um desvio padrão relativamente pequeno.  

 Quanto à crítica de que os seres humanos são moldados por fatores ambientais e não 

hereditários Fukuyama contra argumenta elucidando que o ambiente pode mudar alturas 

medianas com a adoção de hábitos de vida saudáveis, mas não tem a capacidade em modificar 

consideravelmente essa característica humana, para cima ou para baixo de certos limites, 

tampouco, podem tornar as mulheres mais altas em média que os homens. Esses parâmetros 

continuam sendo fixados pela natureza.  

Para Fukuyama (2003, p.146), quanto maior é a distância entre uma determinada 

característica do ser humano do índice mediano, maior será a influência do ambiente sobre 

essa variação, mas isso não faz com que se crie um humano completamente diferente dos que 

já existem, até porque “bebês não desenvolvem pelagem se são criados num clima frio, ou 

guelras se vivem perto do mar”. O importante é saber o quanto o ambiente influencia na 

formação do comportamento ou características do ser humano e conhecer o grau de 

herdabilidade de um traço específico, porque conjugando tais informações será possível 

diminuir o desvio padrão por meio da alguma combinação como dieta, educação e política 

social.  

 A terceira e última crítica apontada por Fukuyama é aquela relacionada ao fato de que 

os seres humanos têm a capacidade de aprender e transmitir o conhecimento adquirido por ser 

um animal cultural. Para auxiliar suas reflexões, o filósofo estadunidense busca fundamentos 

nos ensinamentos aristotélicos, explicando que o poder de agir do homem depende das 

virtudes que os seres humanos adquirem através da natureza. Assim, através deste processo 

chega-se a perfeição por meio das experiências vividas ao longo da existência. Contudo, a 

cultura é capaz de suprir o que falta na natureza, podendo até mesmo destruí-la.  
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 Para melhor elucidar aquilo que Fukuyama está a se referir, às lições de Aristóteles é 

preciso rememorar aquilo que foi assinalado no Capítulo 2 da presente dissertação. Aristóteles 

compreende o ser humano como um animal cultural, ou seja, tem a capacidade de aprender 

com a experiência e transmitir esse conhecimento a seus descendentes por meio de métodos 

não genéticos.  

 Conforme já descrito por Hogemann (2013, p.22), na visão aristotélica “o homem é 

um animal político”, e é justamente por isso que a sua virtude fica evidenciada não apenas nos 

valores e padrões que tornam o ser humano feliz, mas também na vida em sociedade, na sua 

relação com seus pares. Portanto, a natureza humana não é o único fator determinante do 

comportamento, mas também não pode ser completamente desconsiderada para a construção 

das condutas humanas.  

 Apesar do objetivo deste conteúdo pretender abordar o pensamento de Fukuyama 

sobre natureza humana, oportuno elucidar que outros filósofos também direcionaram seus 

estudos sobre tal definição e a sua ameaça cunhada pelos avanços da biotecnologia. É o caso 

de Habermas (2004, pp.34-36), filósofo alemão, nascido em Düsseldorf no ano de 1929, 

professor de filosofia e sociologia em Frankfurt, e que tem se posicionado de maneira 

contrária ao que denomina de “eugenia liberal”, esta entendida como o uso da biotecnologia 

sem estabelecer limites entre intervenções terapêuticas e de aperfeiçoamento. Para este 

filósofo frankfurtiano a natureza humana representa um conjunto de determinadas 

características que atribuem ao humano à vulnerabilidade e precariedade. Elas representam o 

fundamento para as intuições morais, os vínculos sociais e a autocompreensão ética enquanto 

espécie humana, bem como para a autonomia, dignidade e autenticidade humanas.  

 Habermas (2004, pp.33-34)está especialmente preocupado com os limites da ciência e 

da técnica quando se trata da instrumentalização da natureza interna dos seres humanos 

(DNA). Dias e Vilaça (2013, p.238) apontam que Habermas supõe que esta natureza interna 

deve ser entendida como uma “massa de modelar” suscetível a uma manipulação e design 

tecnocientíficos e que é a base fundamental para a compreensão do homem como indivíduo 

pertencente à espécie humana, e que por isso age com autonomia. Programar a sua 

configuração determinaria aquilo que um sujeito será futuramente, porque um projeto racional 

de boa vida é prerrogativa apenas da própria pessoa. Ainda que sejamos seres sociais, uma 

interferência externa, que predeterminasse os atributos físico-mentais de um ser humano, 

violaria a autonomia individual, e consequentemente, a dignidade humana. A manipulação da 

natureza interna por parte dos cientistas deveria ser moralmente proscrita, a fim de proteger os 

seres humanos das consequentes nefastas que podem vir a surgir.   



88 
 

 O progresso da biotecnologia tem proporcionado intervenções inteiramente novas que 

podem alterar consideravelmente a autocompreensão normativa da espécie como um todo. 

Segundo Habermas (2004, pp.32-33), essas intervenções minam a fronteira entre aquilo que 

somos naturalmente e aquilo que damos a nós mesmos. Porém, este filósofo não tem a 

pretensão de se opor deliberadamente ao desenvolvimento científico enquanto tal, mas sim ao 

prejuízo que a disponibilidade e uso não regulamentado desta tecnologia poderiam causar a 

autocompreensão normativa de pessoas que agem de maneira responsável e autônoma.A 

programação genética de certa maneira intervém na autocompreensão normativa do ser 

humano, programado de tal modo que não pode ser mais considerado como único autor de seu 

projeto de vida, porquanto está limitado por preferências subjetivas de terceiros (em geral, 

seus pais). 

 No uso das novas técnicas de intervenção no genoma humano, está em debate questões 

de ordem moral, mais também aquelas relacionadas à autocompreensão normativa da espécie, 

isto é, como queremos nos entender ou que identidade se quer assumir enquanto membros da 

espécie homo sapiens. As novas tecnologias parecem ter a consequência de tornar disponível 

aquilo que, até então, era indisponível e deixado a cargo da natureza e do acaso. Para 

Habermas, é preciso tornar normativamente indisponível aquilo que, até então, era 

naturalmente indisponível. É preciso moralizar a natureza humana.  

 No que se refere às discussões acerca da eugenia liberal, Habermas (2004, p.24), 

aborda a questão analisando a técnica do Diagnóstico genético de pré-implantação (DGPI), 

procedimento que permite a manipulação genética de células somáticas e de células 

germinativas para evitar doenças graves, que prejudicam significativamente a qualidade de 

vida de quem mais possui, bem como a utilização deste procedimento também para a escolha 

de traços desejáveis na prole. 

Tendo esta perspectiva em mente, Habermas (2004, p.26) aponta a necessidade de se 

recorrer à distinção entre eugenia positiva e negativa, classificando os casos contemplados por 

ambas e restringindo a permissão apenas a negativa, desde que não exista nenhuma objeção 

moral sobre seu uso. Para Habermas, no caso da eugenia positiva parece tratar-se de um 

terreno proibido. 

 O ensinamento habermasiano é no sentido de que o DGPI deve ser usado com o 

objetivo único de impedir que indivíduos futuros sejam afetados por doenças graves, jamais 

com o fim direcionado ao aperfeiçoamento genético. A eugenia negativa, que visa apenas ao 

tratamento de moléstias parece justificável, porém a eugenia positiva entendia como aquela 

direcionada a alterar o patrimônio genético do indivíduo, parece condenável. Entretanto, 
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Habermas adverte que é possível que o uso da terapia gênica em células germinativas para 

evitar doenças graves pode levar a terapia gênica em células germinativas para 

aperfeiçoamento, o que torna a utilização desse procedimento duvidoso.  

 Explique-se melhor. Quando ultrapassamos o limite da eugenia negativa começa a 

entrar em jogo a autocompreensão normativa do ser humano, pois parece que começamos a 

compreender o ser humano, ou melhor, a vida humana como algo de que podemos dispor 

livremente para propósitos de seleção.  Esta mudança na percepção cultural diante da vida 

humana pré-pessoal pode ter a consequência de reduzira sensibilidade e moral das pessoas. 

Pois, é difícil traçar a fronteira entre selecionar fatores hereditários indesejáveis e a criar 

condições desejáveis para fatores desejáveis. O DGPI abre a perspectiva de uma auto 

instrumentalização e de uma auto otimização da espécie. Caso as promessas da biotecnologia 

se concretizem, os homens terão nas mãos o poder de controlar sua própria evolução 

biológica. 

 Também em Mainetti (2014, pp.34-35), doutor em medicina e filosofia, fundador e 

diretor do Instituto de Humanidades Médicas da Fundação Mainetti, é possível analisar sua 

preocupação sobre o conceito de natureza humana, apontando o autor sobre a necessidade em 

se fazer três distinções: a natureza humana stricto sensu (biologia humana); a essência 

humana e a condição humana.  

O primeiro conceito está relacionado ao pensamento de natural e artificial, no sentido 

de que respeitar a natureza humana significa proteger um conjunto de características 

intrínsecas do ser humano enquanto corpo biológico.  

A segunda definição, essência humana, consistiria nas propriedades exclusivas que 

distinguem o homem dos demais seres, por se tratar de um animal racional, dotado de 

capacidades como a linguagem, o conhecimento, as paixões, os sentimentos e o 

comportamento moral. Este novo homem, dotado de razão, inteligência ou espírito, converte o 

animal biológico em um animal culturalmente aperfeiçoável, em razão da sua interação com o 

meio ambiente.  

A terceira e última noção de natureza humana é aquela vinculada à condição humana. 

Tal definição está ligada a experiência da vida, a sua finitude, entre o nascimento e a morte. A 

condição humana não é natureza biológica e nem essência, é uma categoria empírica e 

transcendental. O nascimento e a morte não são somente limites, constituem a própria 

identidade do ser humano como um ser mortal e finito. Ao mesmo tempo em que tem 

consciência de sua finitude, seus pensamentos e ações aspiram ao infinito e a imortalidade, 

por isso é próprio do homem negar sua condição, transcendendo-a.  
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 Portanto, para os bioconservadores a ideia de assegurar que as espécies como um todo 

sejam menos agressivas e egoístas é muito sedutora e tentadora, mas que devem ser encarada 

com certa cautela não só porque existirão desacordos sobre quem poderá ter acesso aos meios 

biotecnológicos para aperfeiçoamento da espécie, como também possivelmente surgirão 

indagações sobre quais os limites que devem ser impostos para a utilização dessas técnicas 

visando não aumentar ainda mais a desigualdade social já existente no mundo, questões essas 

que serão tratadas no próximo item.  

 

4.3 DISCUSSÕES ÉTICO-POLÍTICAS DOS BIOCONSERVADORES SOBRE O PÓS-

HUMANINSMO 

 

 O pensamento dos bioconservadores está direcionado ao afastamento dos programas 

de melhoramento humano, sendo pertinente afirmar que os argumentos apresentados por esses 

conservadores exigem certo esforço em justificar os valores transhumanistas. Algumas 

questões estão em evidência neste debate. A primeira delas está direcionada para o argumento 

de que o melhoramento humano biotecnológico seria capaz de levar às mesmas práticas 

eugênicas adotadas pelo regime nazista da Segunda Guerra Mundial. A segunda diz respeito à 

indagação de que o melhoramento humano levariaàs injustiças sociais, bem como ao aumento 

ainda maior da desigualdade social entre o humano e o pós-humano, uma vez que o acesso 

inicial das novas técnicas seria destinado aos mais abastados. Passa-se a examinar cada uma 

delas.  

Segundo apresentado no item anterior, as práticas de melhoramento humano podem 

ser comparadas as experiências eugênicas aplicadas no decorrer do século XX. Cortes e 

Salgado (2011, pp.189-197) asseveram que a expressão eugenia, termo que significa a “boa 

genética” (bom nascimento), foi criada por Francis Galton na segunda metade do século XIX, 

com o propósito de descrever sua teoria a respeito da modificação controlada da humanidade.  

O naturalista britânico e primo de Charles Darwin acreditava no melhoramento da raça 

humana através do controle da reprodução dos indivíduos. Sua investigação científica sobre o 

tema funda-se na certeza de que alguns fatores biológicos e sociais do ser humano como 

inteligência, caráter e aptidões morais, eram determinados através da hereditariedade familiar 

e que por isso o controle da reprodução dos indivíduos apresentava-se como instrumento de 

contribuição para a evolução da espécie. Desta forma seria possível determinar quais famílias 

estavam aptas à reprodução segundo a análise da situação social e biológica dos seus 

membros. 
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 De acordo com Bizzo (1995, pp.28-37) as ideias sobre eugenia de Francis Galton 

perderam credibilidade já no início do século XX, contudo, paradoxalmente, é também nesse 

período que projetos direcionados à prática eugênica começam a surgir em programas 

governamentais de diversos países, em especial nos Estados Unidos e na Inglaterra, países que 

criaram programas de controle estatal dos indivíduos. Como exemplo de políticas públicas 

eugênicas estadunidenses é possível citar o controle de indivíduos que estavam impedidos de 

casar para evitar sua reprodução e a vedação de ingresso no país em razão da pessoa pertencer 

a um tipo indesejado de raça.  

 As consequências dessas práticas eugênicas provocaram os inúmeros acontecimentos 

alarmantes durante a Segunda Guerra Mundial, os quais já foram mencionados no Capítulo 1, 

contribuindo para que a expressão eugenia fosse associada a uma parte da história da 

humanidade lembrada como aquela violadora dos direitos mais básicos do ser humano.Posto 

isso, há um forte receio de que as práticas de melhoramento humano tenham certa semelhança 

àquelas adotadas no passado, o que por si só já seria o bastante para justificar sua proibição. O 

ponto nodal da posição dos bioconservadores, quanto à vedação das práticas de melhoramento 

humano por meio da biotecnologia é justamente essa analogia que se faz entre a utilização 

inadequada do conhecimento científico do século passado e o medo de que esse erro seja 

novamente cometido.  

 Segundo Frias (2013, pp.99-117) afirma, o avanço da medicina proporcionou o 

emprego de novas técnicas para o cuidado da saúde, não só com a invenção de vacinas, 

antibióticos, anticoncepcionais, como também com a possibilidade em realizar intervenções 

cirúrgicas direcionadas para transplantes, hemodiálise, próteses, além daquelas relacionadas à 

reprodução assistida. Mas essas inovações não desencadearam qualquer discriminação direta e 

intencional de grupos sociais como aquelas praticadas durante a Segunda Guerra Mundial.  

 Dias e Vilaça (2014, pp.341-362) apontam que o uso de marca-passos cardíacos, 

terapias que postergam o processo de envelhecimento, as técnicas de reprodução humana 

assistida, são alguns exemplos que podem ser citados sobre o investimento na vida humana 

por meio da biotecnologia, mas que não representaram o surgimento de uma pós-humanidade. 

Pelo contrário, essas novas técnicas promoveram uma vida mais digna para quem as utiliza. 

Os autores indagam se de fato há o risco do surgimento da era pós-humana uma vez sendo 

considerado de que a natureza humana não é algo estável e imutável, porque uma de suas 

características é justamente a mutabilidade adaptativa e evolutiva.   

 Quanto ao melhoramento em futuros indivíduos, Frias (2013, p.116) assevera que a 

engenharia genética, direcionada para a intervenção do genoma individual, torna-se 
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necessário fazer a distinção entre a prática para melhorar geneticamente os indivíduos de 

modo autoritário, mediante o controle estatal, daquela intervenção relacionada às escolhas dos 

indivíduos de forma livre, autônoma, sem a interferência de fatores externos. A questão que se 

põe sobre a eugenia não é a tentativa de melhoramento humano, mais saber como ela é 

realizada.  

 A eugenia praticada no passado estava vinculada à ideia de seleção de grupos sociais e 

indivíduos específicos para a consecução de um objetivo estatal ou social predeterminado e 

impositivo. Há uma grande diferença entre ambas as práticas de melhoramento. Ambas 

possuem caminhos totalmente distintos enquanto modo de chegar a seus objetivos.  

 De acordo com Agar (2012, pp.145-170) a maneira para promover o melhoramento do 

século passado tinha o propósito de promover a homogeneização racial, a partir da 

constituição de um tipo ideal que serviria como parâmetro onde todos os outros prestariam 

contas. Além disso, havia naquele período a opressão estatal, que confinava todos os grupos 

sociais a tal prática eugenista, que determinava a proibição ou desestímulo aos grupos sociais 

considerados impuros viessem a se multiplicar, bem como o desrespeito aos direitos 

individuais.  

A partir de tais apontamentos é possível ver que os dois tipos de propostas de 

melhoramento diferem significativamente. As propostas atuais da biotecnologia utilizada para 

o melhoramento humano impõem a compreensão de que o Estado não tem o condão em 

obrigar os indivíduos a aderirem tecnologias de melhoramento. Conforme já mencionado no 

capítulo anterior, Bostrom (2005b, p.207) aponta que as decisões sobre melhorar ou não 

devem ser decididas de acordo com as vontades individuais, no caso do automelhoramento, e 

da vontade dos progenitores, no caso do melhoramento em futuros indivíduos.  O pensamento 

bostroniano é no sentido de que: 

 

Os programas de eugenia coercitiva impostos pelo Estado no último século, 
em um dado momento apoiado pela esquerda quanto pela direita, foram 
completamente desacreditados. Em razão de as pessoas estarem propensas a 
divergir profundamente em suas atitudes quanto às tecnologias de 
melhoramento humano, é crucial que nenhuma solução seja imposta de 
cima, mas que os indivíduos possam consultar as suas próprias consciências 
sobre o que é certo para si mesmos e para suas famílias. Informação, debate 
público e educação são os meios apropriados pelos quais se podem encorajar 
os demais a fazer escolhas com discernimento, e não uma proibição global a 
uma ampla variedade de opções médicas potencialmente benéficas e a outras 
opções de melhoramento. 
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Outra questão debatida pelos bioconservadores sobre o melhoramento biotecnológico 

é o fato de que tal circunstância promoveria situações injustas. Agar (2004, pp.109-110) 

exemplifica essa afirmação através do uso da biotecnologia que tivesse a suposta capacidade 

em modificar características da futura prole vinculadas à cor da pele ou a orientação sexual de 

um indivíduo. Esses são fatores importantes para a discriminação praticada em sociedades 

racistas ou homofóbicas. Assim, quando os pais optarem por mudar essas características, 

adotando aquelas vinculadas aos fatores mais homogêneos da sociedade, ou alterando no 

sentido de desenvolver essas características, estariam por reforçar ainda mais o preconceito na 

sociedade. No contexto de injustiça, potencializarão a opressão, no primeiro caso, ou 

potencializarão que o filho seja vítima da opressão, no segundo, reforçando ainda mais a 

dinâmica do preconceito. 

 Levando em conta a situação acima, alguns pais podem estar inclinados a modificar 

seus filhos segundo as características mais aceitas na sociedade, heterossexualidade e pele 

clara, favorecendo geneticamente sua futura prole. Analisando o contexto da sociedade, a 

engenharia de uma criança homossexual pode parecer diminuir as suas opções futuras. Assim, 

o correto seria permitir apenas que a engenharia criasse filhos heterossexuais. No entanto, ao 

fazê-lo, acabaria conivente com o preconceito, piorando seus efeitos. 

 Em uma análise superficial sobre a hipótese ora descrita poderia inicialmente afirmar 

ser admissível o uso da engenharia genética para impedir problemas sociais como o racismo e 

a homofobia. Agar (2004, p.155) reconhece que seria preferível eliminar o racismo, ao 

permitir algumas intervenções genéticas, como aquela relacionada ao tom de pele mais clara, 

o que certamente contribuiria para que as pessoas não sofressem com isso. Contudo, Agar 

(2004, pp.156-157) afirma que não devemos permitir esse tipo de engenharia genética - não 

simplesmente porque parece coligar com um ambiente social moralmente defeituoso, mas 

“porque reforça e talvez exacerba esse ambiente”. 

 Bostrom (2005b, p.209) sustenta que para os transhumanistas esses problemas sociais, 

como o racismo e a homofobia, devem ser solucionados por políticas sociais de tolerância e 

aceitação em relação aqueles que são diferentes da maioria. As experiências dos transexuais 

mostram que a cultura ocidental ainda tem muito a fazer para se tornar mais permeável à 

diversidade, mas condenar o uso da tecnologia para diminuir o sofrimento e a humilhação não 

é a melhor maneira de tratar a questão.  

 Outro problema apontado por Fukuyama (conforme já verificado nesta pesquisa) 

nesses contextos injustos é aquele relacionado às injustiças sociais, posto que inicialmente 
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apenas pessoas com maior poder financeiro teriam acesso às tecnologias de melhoramento, 

ocasionando um aumento nas desigualdades sociais. 

 Bostrom (2005b, p.208) assinala que as sociedades modernas e pacíficas podem ter um 

grande número de pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas convivendo com 

outros indivíduos com excepcionais talentos, mas que isso não significa necessariamente 

rasgar o tecido social ou desencadear o genocídio ou a escravidão.  

A solução apontada por Bostrom (2005a, p.11) já descrita no capítulo anterior, seria 

garantir um amplo acesso a todos, na medida em que uma das condições básicas para a 

realização do projeto transhumanista é a exigência de que todos devam ter “a oportunidade de 

se tornar pós-humanos. Seria menos que ideal se a oportunidade de se tornar pós-humano 

fosse restrita a uma pequena elite”. 

 Fukuyama (2003, p.93) apresenta a mesma solução oferecida por Bostrom, ao analisar 

a questão do acesso das técnicas relacionadas à engenharia genética. Segundo ele, o receio de 

que apenas os mais ricos tenham acesso a esse tipo de tecnologia conduziria a exigência de 

um Estado garantidor e democrático, proporcionando as pessoas, e a sua prole, em 

desvantagem genética possam ser elevadas ao mesmo patamar dos mais abastados. Nessas 

circunstâncias, o Estado é que iria assegurar a transformação da tecnologia em algo barato e 

acessível a todos. E nessa altura, muito provavelmente emergiria um efeito no nível da 

população. 

 As propostas dos bioconservadores em geral conseguem oferecer certa resistência bem 

argumentada contra as práticas de melhoramento, todavia, as repostas oferecidas por 

defensores do melhoramento parecem ser bem-sucedidas em contra argumentar e demonstram 

que os problemas apresentados não são fortes o bastante para que o veto às biotecnologias de 

melhoramento seja imposto.   

  

4.4 PERSPECTIVAS BIOÉTICAS NUM AMBIENTE PÓS-HUMANO 

 

 A humanidade necessita aprender com os erros cometidos no passado no que diz 

respeito ao emprego do conhecimento científico sem ética. Entender que a ciência é capaz de 

atribuir o sentido último da vida, com atribuição para determinar como o homem deve ser ou 

o que significa se incluir na categoria de seres melhores é mera ilusão, pois essa tarefa cabe a 

filosofia e a busca incessante por um comportamento ético. Nesse contexto, Meyer (2001, 

p.38) assevera que a responsabilidade e o comportamento ético devem ser colocados no 

centro das discussões e decisões do movimento transhumanista, cujo projeto está direcionado 
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para a salvação da humanidade com a criação de um novo ser humano, jovem e imortal, para 

iluminar as escolhas éticas que deverão ser feitas.  

 Conforme assinalado anteriormente, os avanços das ciências da vida interferem na 

definição de ser humano e levanta questões de cunho ético, social e legal que transcendem a 

própria ciência. Aqui entra o papel da bioética em buscar estabelecer um meio termo entre o 

progresso nas ciências da vida e da saúde e o respeito pela dignidade e vida humana. Incumbe 

à bioética a missão de reconhecer os benefícios para a humanidade proporcionados pelas 

conquistas científicas e, simultaneamente, assumir uma postura de precaução e cautela quanto 

aos riscos e perigos que elas possam apresentar. É certo que esse desenvolvimento científico 

pode erradicar doenças incuráveis que afligem a humanidade há muito tempo e melhorar a 

saúde humana e a qualidade de vida, mas também suscita dúvidas sobre os efeitos indesejados 

e práticas antiéticas, entre elas a manipulação genética e suas várias aplicações, com o retorno 

de ideias eugênicas. 

 Segundo apontado no Capítulo 2, o surgimento da bioética se deu em razão das 

reações mundiais diante das práticas médicas aterrorizantes realizadas por médicos nazistas 

durante a Segunda Guerra Mundial, o que levou a criação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), cujo propósito principal foi o de proteger e garantir direitos para 

uma sobrevivência digna. Neste sentido, a bioética tem por fundamento este princípio 

humanista, qual seja: a primazia do ser humano e a defesa de sua dignidade e liberdade, 

inerentes a sua condição humana, diante do frequente risco em se tornar objeto de refinados 

ensaios clínicos capazes de pôr em risco a própria vida do sujeito do experimento. Com esta 

preocupação foi aprovada pela Unesco em 2005 a Declaração Universal de Bioética e Direitos 

Humanos, objeto de estudo no capítulo 1, cujo propósito foi de assumir a responsabilidade e o 

dever de proteger a vida em todas as suas manifestações, garantindo a sobrevivência das 

espécies.  

 Pessini (2017, p.23) levanta o questionamento se os seres humanos devem aperfeiçoar-

se, incluindo também as gerações futuras, indagação que afirma não ter uma resposta simples 

diante da constatação de que o homem ao longo da história, sempre buscou melhorar sua 

condição humana. Entretanto, alguns limites devem ser impostos ao projeto dos 

transhumanistas.  

 Considerando ao que foi exposto sobre as técnicas de melhoramento humano descritas 

no item 2.3, em especial aquelas relacionadas à correção da visão com lentes, corrigir uma 

deficiência visual é uma intervenção terapêutica que busca eliminá-la ou atenuá-la, 

proporcionando a recuperação do sentido, havendo uma intervenção terapêutica, e não de 
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melhoramento. A utilização das lentes visuais tem como propósito restabelecer a visão e não 

aperfeiçoamento para além da normalidade. Essa distinção entre a intervenção que visa curar 

uma doença e/ou uma deficiência, portanto terapêutica, e a intervenção que visa ao 

melhoramento (enhancement) é importante, conforme analisando anteriormente.   

 De igual modo, próteses de órgãos que substituem aqueles ausentes desde a nascença, 

malformados, ou aqueles traumaticamente feridos. O marca-passo cardíaco, que substitui o 

ritmo elétrico das contrações do coração irregulares ou comprometidas devido à idade, 

acidente ou doença é um bom exemplo da utilização de próteses para fins terapêuticos. Sob 

este mesmo viés, novos instrumentos para restaurar a visão ao cego, o ouvido ao surdo e 

movimentos e funções normais do paralítico são avanços espetaculares, que honram os 

objetivos tradicionais da medicina: curar, restaurar, aplicar cuidados paliativos e prevenção de 

enfermidades e acidentes. 

 Entretanto, é comum existir dificuldade em diferenciar o que seja ações terapêuticas 

daquelas voltadas para ações de aperfeiçoamento por meio das biotecnologias. O problema 

está em delimitar uma exata definição entre um estado de moléstia e um estado classificado 

como normal. Até que ponto é possível classificar uma pessoa como portadora de obesidade 

mórbida ou como alguém com sobrepeso? Embora a anorexia nervosa e a obesidade mórbida 

sejam claramente patológicas, já que prejudicam a possibilidade de sobrevivência e outros 

aspectos de saúde, um número considerável de indivíduos situa-se no limite entre o normal e 

o patológico, que não se apresenta tão claramente. 

 Segundo a posição dos bioconservadores, a inquietude está relacionada principalmente 

quando o melhoramento excede potencialmente a função que seria exercida normalmente pelo 

ser humano. Dúvidas não há acerca do uso de algumas tecnologias de melhoramento, como o 

telescópio ou o microscópio, os quais são empregadas para finalidades especiais, seja na 

exploração do espaço sideral, seja na observação do universo “micro” das células e genes, na 

medida em que essas tecnologias não representam um atributo permanente do ser humano. 

São instrumentos que estão a serviço do homem e não atributos humanos. Pelo mesmo motivo 

a utilização de computadores e telefones inteligentes não é condenável, porque representam 

tecnologias que facilitam a vida do ser humano. Entretanto, programar o cérebro humano com 

conexões cibernéticas, implantes de chips eletrônicos ou outros implementos cibernéticos não 

são vistos como bons olhos por representar um considerável avanço do limite que não deveria 

ser ultrapassado e violado.  

 De acordo com a visão dos bioconservadores quanto a essas modificações 

permanentes a ciência estaria brincando de Deus. Os transhumanistas, por sua vez, rejeitam a 
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ideia do natural, porquanto na maioria dos projetos humanos são utilizados espécie de 

tecnologia não natural, expressão esta entendida como uma característica inerente ao corpo 

biológico. A inventividade do homem é parte da natureza humana, e os artefatos humanos são 

considerados benéficos para a humanidade, não ameaças. Um dos equívocos do projeto 

transhumanista é não considerar os receios e a imprevisibilidade de cada ser humano. As 

experiências vivenciadas no século XX, com as aterrorizantes práticas eugênicas realizadas 

por Estados nazistas, fascistas e comunistas, devem despertar para uma conduta de precaução, 

para que sentimentos de escravidão, destruição e sofrimento não possam novamente substituir 

a promessa de justiça e liberdade. 

 Pessini (2017, p.30) elucida que a bioética pode ser a disciplina encarregada de 

assumir uma postura de lucidez e serenidade diante do novo. 

 

Não é aconselhável amaldiçoar de forma pessimista e imprudente nem 
abençoar ingenuamente esse projeto transhumanista da tecnociência. Para 
além do conhecimento científico, o bom senso e a sabedoria humana 
necessitam entrar nesse cenário, que projeta medos, inquietações, mas 
também otimismos utópicos e esperanças concretas: eis que se apresenta o 
momento da bioética. Seja bem-vinda! Eis o momento crucial, esse 
momento dramático, de provar sua eficácia e de se apresentar e assumir a 
responsabilidade de ser o guia dos valores humanos. Guie e oriente a 
inventividade e criatividade humanas na esfera da tecnociência interventiva, 
no âmbito da vida dos seres vivos e da humanidade, em particular. 

 

 A bioética sendo uma disciplina multidisciplinar, incluindo em seus estudos os 

aspectos filosóficos no que se refere ao progresso científico e tecnológico, tem a tarefa de 

advertir que o acréscimo de poder que esse avanço proporciona deve ser exercido com 

responsabilidade. O atual estágio da humanidade mostra que pela primeira vez o homem se 

tornou responsável por si mesmo enquanto espécie e pelo planeta em que habita. Sobrevém à 

liberdade de criar, a responsabilidade de cuidar e de prever as consequências de todos os atos 

que alteram o equilíbrio precário da natureza. É justamente com esta preocupação que Hans 

Jonas (2006, p.47) reformula o imperativo categórico kantiano. Os avanços da biotecnologia 

exigem não só uma validade universal como critério de moralidade da ação do homem, como 

também que essa mesma validade projeta para o futuro com o propósito de antecipar os 

resultados que dela podem advir num tempo que não serão das gerações atuais. O imperativo 

a que se deverá subordinar o progresso tecnológico é “aja de modo a que os efeitos da tua 

ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra.” 

 A época atual necessita principalmente de uma ética vinculada a uma avaliação 

cuidadosa entre os riscos possíveis e os benefícios prováveis, uma análise que pode ser 
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resumida segundo o princípio da responsabilidade, preconizado por Hans Jonas e orientador 

da conduta ética nesse contexto biotecnocientífico. Para Jonas (1994, pp.63-64): 

 

O controle genético levanta questões éticas de um tipo totalmente inédito 
[...]. Uma vez que aquilo que está em causa [é] a própria natureza e imagem 
do homem, é a prudência que, por si só́, se toma no nosso primeiro dever 
ético, e o raciocínio hipotético na primeira das nossas responsabilidades. 
Levar em conta as consequências antes de empreender a própria ação mais 
não é do que bom senso. Neste caso manda-nos a sabedoria ir mais além e 
examinar o uso dos poderes mesmo antes deles se encontrarem prontos para 
serem usados. 

 

 Hans Jonas (2006, p.64) aponta a existência de questionamentos acerca da capacidade 

dos governos representativos em cumprir com as novas exigências segundo seus princípios e 

procedimentos normais, porquanto representam interesses atuais, não aqueles direcionados 

para o futuro. O filósofo assevera que “o futuro não está representado em nenhuma instância; 

ele não é uma força que possa pesar na balança. Aquilo que não existe não faz nenhum lobby; 

e os não nascidos são impotentes”. 

 Outro fundamento que pode ser norteador para uma correta compreensão do papel da 

bioética diante dos avanços da biotecnologia é o princípio da alteridade, tão bem 

compreendido por Emmanuel Lévinas, filósofo nascido na Lituânia, em 30 de novembro de 

1906, onde completou os estudos secundários. Emigrou para a França, realizando aí seus 

estudos filosóficos. Aprofundou-se no estudo da fenomenologia com Husserl e Heidegger. 

Ocupou a cátedra de filosofia nas universidades de Poitiers, Paris Nanterre e na Sorbone. O 

enfoque nos problemas essenciais da sociedade faz do pensamento de Lévinas algo novo e 

original e o torna um autor profético, decisivo no campo da filosofia contemporânea. 

 Para o filósofo a Alteridade, na contemporaneidade, representa um relevante fator para 

a busca de uma forma mais humana de se viver em sociedade, onde cada um deve ter 

responsabilidade pelo próximo. Portanto, mais do que buscar entender a Alteridade, Lévinas 

percorre um caminho diferente, no qual aborda novas propostas de como viver a ética na 

convivência com o próximo e assim chegar à Alteridade, o que permite vislumbrar em seu 

pensamento caminhos para se pensar a educação e uma formação mais humana.  

Esse novo pensamento contemporâneo vem desafiar a todos quanto às falhas no 

relacionamento com o próximo e leva a buscar uma integração harmoniosa com o outro que 

se revela no cotidiano, não como outro qualquer, mas como aquele que assim como eu e você, 

também é imagem e semelhança de Deus.  
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 Percebe-se que na obra “Humanismo do outro homem”, Lévinas faz uma crítica 

profunda na forma que os homens mantêm suas relações com o próximo. Na 

contemporaneidade as pessoas agem não tendo responsabilidade para com seu próximo, cada 

um fecha-se no egoísmo, preocupando-se apenas com seu ser. 

O pensador lituano, usando o apoio da história, busca uma saída para o contexto em 

que se encontrava a sociedade de sua época, período marcado pela morte, dor e sofrimento. 

As guerras mundiais trouxeram uma grande crise para a humanidade e a sociedade. O 

pensador Emmanuel Lévinas, junto com toda sociedade, vivencia momentos de torturas e 

destruições. Gomes (2008, p.14) assevera que neste período presencia-se a redução das 

pessoas – do outro – ao nada. 

Hadock Lobo (2006, p.13) elucida que dentro desses fatos desastrosos para toda a 

humanidade, Lévinas percebe o quanto é necessário à revalorização do sentido ético do 

humano e do respeito às diferenças, refletindo sobre a importância do reconhecimento do 

outro e convida a todos a assumir uma sociedade plural, fraterna e pacífica. O próprio Lévinas 

teve a maior parte de seus familiares assassinados por nazistas, menos sua esposa e filha, que 

foram protegidas por amigos.  

Nesse sentido, toda a reflexão de Lévinas tem origem na denúncia desse cenário que 

conduziu o Ocidente a manter uma civilização que almeja o poder e a dominação através da 

busca incessante de inovações científicas e tecnológicas. A consequência é o surgimento de 

uma sociedade na qual o sujeito encontra-se enclausurado em simesmo, preso ao seu desejo 

de poder e de produção de consumo 

Lévinas (2009, p.91), em seu livro “Humanismo do outro homem”, apresenta uma 

ponderação sobre a forma em que o ser humano vem fundamentando seu humanismo, 

descrevendo que: “O estudo do homem, imbricado numa civilização e economia que se 

tornaram planetárias, não se pode limitar a uma tomada de consciência: sua morte, seu 

renascimento e sua transformação acontecem, doravante, longe dele mesmo”. 

 A partir desses conceitos até aqui analisados, pode-se fazer uma chave de leitura, 

buscando entender essa crítica que Lévinas faz no sentido de que o ser humano não está 

preocupado com as relações com o outro. O que tem poder e domínio nesse mundo 

contemporâneo são as questões econômicas e políticas, esquecendo-se muitas vezes da 

qualidade de vida do ser humano. 

 Para ratificar esses ensinamentos filosóficos é importante lembrar as escolhas 

individualistas predominante na sociedade atual. Hogemman (2013, p.141) assinala que o 

aumento das diferenças econômicas, sociais e regionais está presente no desenvolvimento 
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desigual entre as nações, exigindo uma socialização dos produtos tecnológicos e científicos 

desenvolvidos nos países com maior poderio econômico e político. Entretanto, o que se 

observa é um interesse público sendo gradativamente dominado por interesses do mercado, 

afastando da agenda pública os anseios da sociedade. Apesar do processo de inovação 

tecnológica ter se expandido nas diferentes áreas do conhecimento humano, o mesmo não se 

observa no processo de democratização do acesso a esses novos benefícios. Tampouco é 

possível afirmar que todos podem usufruir dos avanços tecnológicos, econômicos e do 

desenvolvimento social do mundo atual. 

 O cenário atual proclama de um lado algumas nações desenvolvidas, detentoras do 

conhecimento biotecnológico, colocado a serviço das pessoas com maior poder aquisitivo, e 

de outro, países periféricos, formados por populações que enfrentam a luta para garantir a 

própria sobrevivência. Nesse contexto é inevitável a indagação: a quem caberá o controle do 

acesso a essas inovações tecnológicas? Esse debate engloba diversos interesses em conflito e 

exige uma reflexão complexa e isenta de conteúdos ideológicos particulares. É preciso 

estabelecer valores éticos e bioéticos que promovam concretamente a qualidade de vida da 

humanidade, afastando danos indesejáveis para o homem, o planeta e às futuras gerações.  

 Hoje o mundo presencia o rápido desenvolvimento científico e tecnológico que seduz 

e encanta a todos, mas que também provoca injustiças, posto que seu alcance não tem 

beneficiado parcelas significativas da população, que continuam sendo excluídas das benesses 

dos avanços tecnológicos. Além do mais, esse progresso nem sempre é acompanhado de 

valores éticos, promotores de vida e respeitadores da dignidade humana. Nesse cenário, a 

Unesco invoca o Princípio da Precaução como novo referencial da bioética, o qual deve ser 

aplicado quando existirem incertezas científicas consideráveis sobre causas, probabilidades e 

natureza de possível dano. Explique-se melhor. Quando determinadas atividades humanas 

possam ser cientificamente plausíveis e interessantes, mas provocam danos moralmente 

inaceitáveis, deve-se agir para evitar ou diminuir esses danos.  

 A Comissão mundial para a ética do conhecimento científico e tecnológico da Unesco 

(2005b, p.14) conceitua a precaução como um juízo de plausibilidade que deve fundar-se em 

uma análise científica, as quais devem ser contínuas de modo que as ações escolhidas sejam 

submetidas à constante revisão. As escolhas das ações devem ser proporcionais à seriedade do 

dano potencial, com consideração de suas consequências positivas e negativas, e com uma 

avaliação tanto da ação como da inação.  

O cenário atual apresenta-se cinzento e com múltiplas incertezas, necessitando de um 

debate público capaz de promover maior discernimento sobre o que deve ser incentivado em 
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termos de avanços tecnológicos e o que deve exigir uma moratória no desenvolvimento, 

sendo a prudência ética um importante elemento a ser considerado na ousadia científica. 

Como comentado no capítulo 2, embora a ciência e a tecnologia conseguissem êxito na tarefa 

de eliminar muitos riscos, não só da vida humana, como também aqueles que ameaçam a 

natureza, à medida que os avanços tecnológicos crescem, surge a consciência mundial de que 

a ciência e a tecnologia são capazes de criar novas ameaças e novos riscos para a existência 

humana ou para a qualidade de vida. Diante disso, o referencial bioético da precaução surge 

como forma de frear a conduta humana capaz de causar dano à biosfera, base de toda a 

existência humana.  

Só a democracia tem a capacidade em apresentar respostas a mais esse desafio em que 

a humanidade se encontra. São indispensáveis novas políticas públicas, de uma diferente 

articulação das instituições e dos governos. É preciso uma democracia renovada, unindo 

povos, Estados e indivíduos num grande contrato social e federal. Trata-se de uma tarefa que 

só não é ilusória, porque é absolutamente necessária e indispensável, se não pretender a 

humanidade mergulhar em uma história em que a tecnologia pode representar um meio 

hiperdestrutivo.  

Transparência política e responsabilidade ética devem conjugar-se de forma 

harmoniosa e eficaz. A diferença entre o que é possível fazer e o que é moralmente adequado, 

entre o que pode ser feito e o que deve ser feito, só poderá ser encontrada num amplo debate, 

onde sejam mobilizados os cidadãos e as instituições que os representam. A alternativa será 

deixar o destino da humanidade entregue à inércia do mercado, à negligência do curto prazo, à 

lógica pesada dos fatos consumados. Proteger hoje a dignidade e a integridade da herança 

genética humana é uma das principais tarefas na demanda pela justiça na cidade das mulheres 

e dos homens.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O modelo bioético principialista iniciado com o Relatório Belmont e implementado 

por Beauchamp e Childress é um entre tantos outros presentes no debate da bioética. A 

experiência ética pode ser expressa em diferentes modelos teóricos, tais como os das virtudes, 

o casuístico, o liberal, só para ilustrar alguns. É evidente que a convivência com esse 

pluralismo de modelos teóricos, exige uma postura dialógica e de respeito pelas diferenças em 

que a tolerância é um dado imprescindível.  
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 Os modelos teóricos comentados no segundo capítulo estão intrinsecamente 

relacionados, porém cada um em si é incompleto e limitado, na medida em que ora pode 

servir de firme fundamento para um determinado aspecto da vida moral, ora pode ser afastado 

em outras circunstâncias dando lugar a outro referencial. Daí porque não ser possível 

considerar apenas um modelo teórico para a concretude das finalidades da bioética. As 

dimensões morais da experiência humana não podem ser capturadas numa única abordagem.  

 Entretanto, uma bioética pensada em uma visão macro, aquela direcionada para os 

problemas sociais, precisa ser proposta como alternativa à tradição anglo-americana onde se 

constata uma bioética elaborada em nível micro, preocupada em analisar casos clínicos. A 

bioética da alta tecnologia e individualista, com ênfase na autonomia, na privacidade e no 

consentimento informado, precisa ser complementada na América Latina, no Caribe, no 

continente africano, atribuindo maior significado humanista e comunitário, voltado para a 

solidariedade, equidade, alteridade, precaução.  

 Os dados estatísticos descritos nesse conteúdo exigem uma mudança de postura da 

bioética ocidental, que sempre privilegiou o indivíduo e os direitos individuais. Epidemias, o 

aumento mundial dos índices relacionados à fome, a violência contra a mulher e crianças, a 

crescente favelização nos países periféricos, impõe uma perspectiva muito mais ampla que a 

dos direitos individuais, honrando estes, mas indo além deles, porque a bioética deve pautar-

se na saúde das populações, levando em conta o contexto sociopolítico e econômico.  

 A ética que está sendo proposta na bioética é global, prospectiva, abrangente e 

contextualizada, no sentido de combinar humildade, responsabilidade e a 

interdisciplinaridade, potencializando o sendo da humanidade, sem deixar de lado o resgate da 

dignidade e da cidadania de cada pessoa. É preciso entender a importância da autonomia de 

cada ser humano, mas também considerar que as vidas individuais estão interligadas e 

inseridas em um contexto social de relacionamentos. Como consequência, tem-se a obrigação 

de agir de forma responsável para consigo próprio e para com os outros seres humanos, 

buscando manter esta conexão de interdependência, de modo que ninguém seja excluído ou 

deixado sozinho. 

 O processo de globalização econômico mundial, ao invés de amenizar, aprofundou 

ainda mais as desigualdades verificadas entre as nações ricas e as pobres, exigindo, portanto, 

novas leituras e propostas, uma vez que no modelo principialista anglo-americano o princípio 

da justiça e, portanto, do coletivo, assumiu uma importância secundária. O acentuado valor 

atribuído à autonomia na bioética estadunidense fez emergir uma visão singular e 

individualizada dos conflitos, e com ela a incorporação acrítica relacionada às pesquisas com 
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seres humanos e aos atendimentos médico-hospitalares, como se todas as pessoas, 

independentemente do nível socioeconômico e escolaridade, fossem de fato autônomas.  

 Este é o cenário ideal para o projeto transhumanista ser concretizado, cujos valores 

fundamentais estão direcionados à autonomia do homem como ser livre e com capacidade de 

fazer escolhas certas, que indivíduos deveriam ter a liberdade de escolher sobre quais técnicas 

de melhoramento desejam utilizar e que os pais deveriam ter normalmente o direito de 

escolher aprimoramentos para os seus futuros filhos. 

 Diante dessas circunstâncias, a bioética (re)começa a percorrer outros rumos trilhando 

pelos caminhos originalmente delineados por Van Rensselaer Potter, com seus novos escritos 

de 1988. A disciplina passa a ampliar seu campo de atuação, incluindo análises sobre a 

questão da qualidade da vida humana. Assuntos que até então apenas tangenciavam sua pauta, 

como a preservação da biodiversidade, a finitude dos recursos naturais planetários, o 

equilíbrio do ecossistema, os alimentos transgênicos, o racismo e outras formas de 

discriminação, entre outros, passavam a fazer parte do debate bioético.  

Quando Potter usa pela primeira vez o silogismo bioética, tinha como propósito 

defender os indivíduos mais frágeis nas relações entre profissionais de saúde e seus pacientes 

ou entre empresas/institutos de pesquisa e os cidadãos.  

Categorias como responsabilidade, cuidado, solidariedade, tolerância, precaução, 

alteridade, devem nortear uma prática bioética comprometida com os mais vulneráveis, com a 

coisa pública e com o equilíbrio ambiental e planetário do século XXI. Impõe-se a 

necessidade de a bioética incorporar nas suas reflexões temas sociopolíticos da atualidade, 

principalmente as discrepâncias sociais e econômicas existentes entre ricos e pobres, entre as 

nações do Norte e do Sul. A bioética deve servir como instrumento concreto de libertação, 

justiça e felicidade e não, ao contrário, veículo de opressão, cerceamento e dor para as pessoas 

e povos.  
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