
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 dos 

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. 


