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RESUMO 

 

A tese tem o intuito de apresentar estudos sobre a ética, a moral, os direitos da 

personalidade, a bioética hermenêutica, a sacralização dos direitos humanos e a 

formação dos direitos humanos genéticos. O trabalho aborda a hipótese que os 

direitos genéticos, ao identificar no genoma humano a unidade fundamental da 

dignidade, originou uma nova concepção de direitos humanos. O estudo da ética 

começará por meio das civilizações antigas, na valoração da ética desde a Grécia 

até a liquidez dos valores da ética pós-moderna, passando pela valoração da ética 

eudemonista de Aristóteles, a busca pelo bem viver em Dworkin, a ética 

Deontológica em Kant e a sacralização da pessoa humana a partir dos pensamentos 

de Hans Joas. O intuito da tese é comprovar que os direitos genéticos assegurados 

somente de forma terapêutica, não garantem a dignidade. Deve ser compreendido 

os direitos genéticos como uma concepção dos direitos humanos, só assim será 

possível garantir a qualidade da vida humana. Propõe uma releitura da bioética 

frente aos direitos humanos, em especial a genética humana. Os direitos humanos 

devem assegurar as intervenções e manipulações no genoma humano, na busca 

pela integridade e sacralidade da pessoa humana, surgindo o assim classificado 

como direito humano genético. A engenharia genética, ao identificar no genoma 

humano a unidade fundamental da dignidade, e está como elemento intelectual da 

sacralidade da pessoa humana, deve integrar os valores éticos dos direitos 

genéticos. O tema do trabalho se justifica, frente aos avanços da engenharia 

genética e a modificação na sociedade, no meio ambiente e na humanidade, 

fazendo surgir questionamentos até pouco tempo inimagináveis. As terapias gênicas 

trouxeram renovadas esperanças de curas para doenças que, até então, eram 

incuráveis podendo citar, por exemplo, a utilização da decodificação do genoma 

humano no tocante à pandemia do COVID19. Os avanços da Engenharia Genética, 

em especial o mapeamento do genoma, são indispensáveis para a cura e 

tratamento de doenças que afligem a humanidade, devendo a bioética se preocupar 

com o aspecto técnico e ético dos procedimentos. De um lado, os avanços da 

engenharia genética trouxeram esperanças para cura, tratamento e melhoria na 

qualidade de vida. Por outro lado, trouxeram angústias, incertezas e discriminações 

que devem ser analisadas cuidadosamente. A bioética deve assegurar os avanços 

da engenharia genética por meio dos valores dos direitos humanos, assegurando o 



acesso aos procedimentos a toda humanidade. O tema pesquisado se torna 

inovador ao definir os direitos genéticos, até então assegurados em leis esparsas, 

tanto no âmbito interno de cada país quanto no âmbito internacional, como direitos 

pertencentes ao rol de direitos humanos. Os direitos genéticos, ao serem 

assegurados como direitos humanos, não podem ser garantidos somente de forma 

terapêutica e sim como forma de prover a dignidade humana por meio do bem viver 

e da vida digna. A bioética deve assegurar a ética deontológica, base para os 

direitos humanos, o valor universal dos direitos humanos diatópico, com respeito à 

humanidade universal e a cada cultura. O objetivo do trabalho é a reformulação dos 

valores da bioética a partir de uma genealogia crítica da ética. Buscar-se-á 

demonstrar a necessidade de valorar os direitos genéticos, por meio dos direitos 

humanos, assegurando valores universais para que cada Estado signatário legisle 

no âmbito interno. O trabalho objetivará colaborar com os debates e procedimentos 

éticos na atividade dos médicos, membros de comitê de ética, advogados e juízes, 

demonstrando que as suas atividades devem estar relacionadas com os direitos 

humanos, assegurando os avanços da Engenharia Genética por meio da valoração 

dos seres humanos. A tese utilizará no seu desenvolvimento a pesquisa dogmática 

ou instrumental, por meio da doutrina, jurisprudência e legislação com o intuito de 

observar a coerência do ordenamento jurídico frente à biotecnologia e a Engenharia 

Genética. A pesquisa sociojurídica irá observar as incoerências do sistema jurídico 

na proteção da dignidade humana a partir de suas limitações, realizando relações 

com outros sistemas de saberes como bioética, biotecnologia e Engenharia 

Genética. A pesquisa epistemológica observará os conceitos e fundamentos do 

discurso jurídico quanto à evolução das ciências por meio de teorias genéticas 

desenvolvimentistas e os fundamentos da bioética na limitação da dignidade da 

pessoa humana. 

 
Palavras-chave: Ética, Bioética, Direitos Humanos, Dignidade, Direitos Genéticos. 



ABSTRACT 

 

This thesis has as goal to present studies about ethics, moral, personality's rights, 

hermeneutic bioethics, sacralization of human rights and the formation of genetic 

human rights. The study of ethics will start by means of ancient civilizations, in the 

valuation of ethics from Greece up to the liquidity of values of postmodern ethics, 

going through the valuation of Aristotle's eudemonist ethics, the search for living well 

in Dworkin, the Deontological ethics in Kant and the sacralization of the human 

person starting from Hans Joas' thoughts. One proposes a reinterpretation of 

bioethics in relation to the human rights, especially the human genetics. The human 

rights should ensure the interventions and manipulations of human genome, in the 

search of integrity and sacredness of human person, thus coming the classified as 

genetic human right. The genetic engineering by identifying in the human genome 

the fundamental unit of the dignity and being as the intellectual element of the 

sacredness of human person should integrate the ethical values of genetic rights. 

The subject of the paper is justified due the advance of genetic engineering and 

change in the society, in the environment and in the humanity, and this brings 

questions until nowadays unimaginable. The gene therapies brought renewed hopes 

for healing of diseases that until now were incurable and one may mention, for 

example, the utilization of human genome's decoding related to the pandemic of 

COVID19. The advances of Genetic Engineering, especially the genome's mapping 

are indispensable for the healing and for the treatment of diseases which afflict the 

humanity, and so the bioethics should worry about the technical and ethical aspects 

of the procedures. On one hand, the advances of genetic engineering brought hopes 

for the healing, treatment and improvement in the quality of life. On the other hand, 

they brought anxieties, uncertainties and discrimination which should be analyzed 

carefully. The bioethics should ensure the advances of genetic engineering through 

values of human rights, thus ensuring the access to the procedures for the whole 

humanity. The researched subject becomes innovative by defining the genetic rights, 

which until now were ensured in sparse laws, both internally in each country and also 

internationally as rights belonging to the human rights' list. The genetic rights, by 

being ensured as human rights cannot be guaranteed only in the therapeutic form, 

but as form of providing the human dignity by means of living well and worthy life. 

The bioethics should ensure the deontological ethics, base for the human rights, 

universal value of diatopic human rights in relation to the universal humanity and 

each culture. The goal of this paper is the reformulation of values of bioethics starting 

from a critical genealogy of the ethics. One tries to demonstrate the need to value the 

genetic rights, by means of human rights, thus ensuring universal values in order 

each signatory State legislate them internally. The paper has as goal to collaborate 

with debates and ethical procedures in the activity of doctors, members of the ethics 

committee, lawyers and judges, demonstrating that their activities should be related 

to the human rights, thus ensuring the advances of the Genetic Engineering through 

the valuation of human beings. The thesis will utilize in its development the dogmatic 

or instrumental research through the doctrine, jurisprudence and legislation aiming to 

observe the coherence of legal order in relation to the biotechnology and the Genetic 

Engineering. The socio-legal research will observe the incoherencies of legal system 



in the protection of human dignity starting from its limitations, establishing 

relationship with other knowledge systems such as bioethics, biotechnology and 

Genetic Engineering. The epistemological research will observe the concepts and the 

bases of the legal discourse in relation to the evolution of the sciences by means of 

developmental genetic theories and the bases of the bioethics in the limitation of the 

human person dignity. 
  

Keywords: Ethics, Bioethics, Human Rights, Dignity, Genetic Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem do século XXI está nos primeiros estágios de revoluções profundas 

geradas pela convergência entre biologia, ciência da informação, química, física e 

nanotecnologia. Tais revoluções objetivam um maior controle dos processos naturais 

da humanidade. A busca pelo controle dos processos naturais passou a ser valorada 

pela ética pós-contemporânea, através da liquidez de valores1, a bioética atua para 

evitar que o homem seja utilizado como um meio para a busca pelo aperfeiçoamento 

da raça humana. A liquidez dos valores da sociedade pós-contemporânea deve ser 

compreendida através dos limites da liberdade. Os limites da liberdade diante da 

evolução da engenharia genética visam compreender a ética além da causa e feito 

dos procedimentos, através da valoração do ser humano por meio da sua dignidade. 

A tese irá investigar quais os limites propostos pela bioética aos avanços da 

engenharia genética?  

A liberdade deve ser, o principal valor da ética pós-moderna, valorada por 

intermédio dos estudos históricos que deram base aos valores da ética a partir da 

genealogia desses valores e compreensão das conquistas realizadas pelos direitos 

humanos. A tese pretende analisar os limites da ética pós-moderna, entre eles os 

limites das revoluções que objetivam um maior controle dos processos neurais, 

devem ser compreendidos a partir dos valores éticos já conquistados, dentre eles os 

valores dos direitos humanos. Os direitos humanos como lei universal assegura a 

humanidade de cada ente na sociedade. Os avanços da engenharia genética e sua 

aplicabilidade na sociedade são compreendidos, através dos valores da sacralidade 

dos direitos humanos. Sacralidade esta que coloca a dignidade como princípio 

norteador e valor sagrado para a humanidade. A revolução genética valorada por 

meio do respeito à dignidade humana, assegura a busca pelo bem viver a partir do 

respeito aos valores conquistados pela ética. 

A bioética visa valorar o controle dos processos naturais, tal valoração, não se 

limita a técnica dos procedimentos da biomedicina. A bioética, como ciência oriunda 

da ética, trata o ser humano como um fim, reconhecendo o dever de cuidado com o 

próximo e com o meio no qual ele está inserido. Dentre as concepções da ética 

valoradas a partir da bioética, é possível destacar a ética eudemonista de 

 
1 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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Aristóteles2 e a busca pela virtude, valorando o justo meio como forma de atingir a 

felicidade. A valoração da ética eudemonista de Aristóteles é transformada na ética 

da busca pelo bem viver pelo filósofo Ronald Dworkin3. A concepção de bem viver 

deve ser um dos valores garantidos pela bioética, respeitando os valores da 

sociedade a ser valorada e também os valores humanitários da ética.  

Além dos valores do bem viver, é preciso compreender os valores da ética 

Deontológica de Kant, na concepção de reconhecimento da humanidade em cada 

ser, colocando-a como um fim a ser alcançado pela bioética por meio da dignidade 

da pessoa humana. Com base nos valores da ética deontológica, é possível 

compreender a bioética como legislador universal, em que os valores a serem 

assegurados sejam garantidos a todos os seres humanos. Ao garantir o valor 

universal, deve entender o ser humano como parte do meio em que ele está 

inserido, devendo garantir os valores a cada ser humano e também o cuidado ao 

meio ambiente a ser utilizado e modificado. Por intermédio dos valores de Immanuel 

Kant4 da ética Deontológica, Hans Joas5 criou a concepção de sacralidade da 

pessoa humana. A bioética com base na sacralidade, compreende a genealogia dos 

direitos humanos, um procedimento que a ofensa de um único ser humano, ofende 

os valores de toda a dignidade da pessoa humana.  

Tendo como ponto de partida as concepções valorativas da bioética, surgem 

os estudos da bioética hermenêutica. Jose Roque Junges6 valoriza a bioética por 

meio do dinamismo cultural, bem como utiliza posicionamentos transculturais 

buscando uma reflexão interdisciplinar. A bioética hermenêutica desponta para 

limitar o tecnicismo da bioética casuística meramente racional e metafísica. As 

concepções meramente tecnicistas sobre a pessoa humana devem ser ampliadas a 

partir da busca pela essência humana, que deve refletir a interação do sujeito com o 

meio e a sua integridade. 

 
2 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa 

de W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
3 Dworkin, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard 

University, 2011. 
4 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Trad.: Guido Antônio de Almeida. 

São Paulo: Barcarolla, 2009. 
5 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: Editora 

da Unesp, 2012. 
6 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. 
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A tese defende a hipótese de que direitos genéticos, ao identificar no genoma 

humano a unidade fundamental da dignidade, originou uma nova concepção7 de 

direitos humanos, propõe uma releitura da bioética frente aos direitos humanos, em 

especial a genética humana. Os direitos humanos devem garantir as intervenções e 

manipulações no genoma humano para buscar a integridade e sacralidade da 

pessoa humana surgindo o assim classificado como direito humano genético. A 

dignidade como elemento intelectual da sacralidade da pessoa humana, interagi e 

integra os valores éticos dos direitos genéticos. 

A hipótese, irá investigar quais os limites propostos pela bioética aos avanços 

da engenharia genética? De que forma os direitos genéticos são originários de uma 

nova concepção de dignidade? O tema do trabalho se justifica em relação aos 

avanços da engenharia genética e a modificação na sociedade, no meio ambiente e 

na humanidade, fazendo surgir questionamentos até pouco tempo inimagináveis. As 

terapias gênicas trouxeram renovadas esperanças de curas para doenças que eram 

incuráveis podendo citar, por exemplo, a utilização da decodificação do genoma do 

vírus COVID19, responsável pela pandemia do coronavírus, doença até o momento 

incurável e que vem causando milhares de mortes pelo mundo (estima-se, no 

momento, 23.721.008 de casos de contaminação e 814.852 mil mortes no mundo)8. 

Os avanços da Engenharia Genética, em especial quanto ao mapeamento do 

genoma, são utilizados para a cura e tratamento de doenças que afligem a 

humanidade, a bioética se preocupa com o aspecto técnico do procedimento, as 

descobertas de medicamentos e com os tratamentos a serem utilizados.  

De um lado, os avanços da Engenharia Genética criam esperanças para cura, 

tratamento e melhoria na qualidade de vida. Por outro lado, trouxeram angústias, 

incertezas e discriminações que devem ser analisadas cuidadosamente. A bioética 

assegura os avanços da Engenharia Genética a partir dos valores dos direitos 

humanos, favorecendo o acesso de toda a humanidade aos diversos procedimentos. 

A decodificação do genoma humano asseverou que as técnicas sejam utilizadas em 

benefício da humanidade. Casos como o da pandemia do coronavírus passam a ser 

analisados com a integração entre as ciências biológicas e as ciências sociais, 

 
7 Concepção é empregado pelas concepções de direitos humanos: naturalista, liberal, positivista, 

histórica crítica e agora revolução genética. 
8 Dados Obtidos pelo Coronavírus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and 

Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Disponível em: https://www.coronavirus 
training.org/live-map. Acesso em: 25 de Agosto de 2020. 



13 
 

agindo em prol da humanidade. Dessa forma, a busca pela vacina precisa ser um 

dever de cada Estado e um direito da humanidade.  

O tema pesquisado figura como algo inovador ao definir os direitos genéticos, 

até então afirmados em leis esparsas, tanto no âmbito interno de cada país quanto 

no âmbito internacional, como direitos pertencentes ao rol de direitos humanos. Os 

direitos genéticos, quando são garantidos como direitos humanos, não podem ser 

assegurados somente de forma terapêutica, mas como forma de prover a dignidade 

humana a partir do bem viver, da vida digna. O caráter ambivalente de proteção e 

afrontas aos direitos humanos da Engenharia Genética, deve ser rediscutido com 

base na concepção de sacralidade humana por intermédio da dignidade. Os 

procedimentos passam a ser valorados por intermédio da ética eudemonista para 

garantir o justo meio no caráter ambivalente dos procedimentos genéticos. A bioética 

engloba a ética deontológica, base para os direitos humanos, por meio do valor 

universal dos direitos humanos em uma perspectiva diatópica, com respeito à 

humanidade universal e com cada cultura dos entes da sociedade. Os direitos 

humanos genéticos garantidos de forma universal criam princípios e valores 

norteadores a cada Estado signatário, para que este legisle no âmbito interno, 

assegurem os direitos genéticos a toda humanidade.   

Desde já, revela-se a importância do trabalho, o qual terá como objetivo a 

reformulação dos valores da bioética por meio da genealogia crítica dos valores da 

ética. Buscar-se-á demonstrar a necessidade de valorar os direitos genéticos quanto 

aos direitos humanos, garantindo valores universais, para que cada Estado 

signatário legisle no âmbito interno. Os direitos humanos genéticos devem ser 

estendidos para toda humanidade. O trabalho desenvolvido objetivou colaborar com 

os debates e procedimentos éticos na atividade dos médicos, membros do comitê de 

ética, advogados e juízes, demonstrando que as suas atividades devem estar 

relacionadas com os direitos humanos, assim como precisam beneficiar os avanços 

da Engenharia Genética com base na valoração dos seres humanos.  

A tese utilizará no seu desenvolvimento, de pesquisa dogmática ou 

instrumental através de doutrina, jurisprudência e legislação, com o intuito de 

observar a coerência do ordenamento jurídico frente à biotecnologia e a Engenharia 

Genética. A utilização da pesquisa sociojurídica irá observar as incoerências do 

sistema jurídico na proteção a dignidade humana, compreender as limitações do 

ordenamento, relacionando-o a outros sistemas de saberes, tais como, a bioética, 
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biotecnologia e engenharia genética. A pesquisa epistemológica observará os 

conceitos e fundamentos do discurso jurídico no tocante à evolução das ciências a 

partir de teorias genética desenvolvimentistas e dos fundamentos da bioética na 

limitação da dignidade da pessoa humana. Esse trabalho foi organizado por 

intermédio da abordagem dedutiva, uma vez que o estudo foi apoiado pela literatura 

especializada. O tipo de pesquisa usado foi descritivo. Quanto à natureza, a 

pesquisa pode ser classificada como qualitativa, pois durante o estudo foram 

apresentados textos e opiniões sobre os temas abordados, assim como os 

procedimentos de pesquisa bibliográfica. Dessa forma, para uma realização desta 

pesquisa, foram utilizados os principais livros, sites, artigos científicos, publicados 

sobre os tópicos do trabalho. Como ferramentas/procedimentos realizados para 

coleta de dados, foram utilizados documentos consultivos disponíveis na Internet, 

como governo e organizações internacionais, bem como livros e artigos disponíveis 

em formato impresso ou digital. 

A leitura da tese deve ser compreendida como um convite para uma viagem. 

Tem o intuito de convidar o leitor para uma viagem pela filosofia por meio dos 

estudos sobre a ética, sobre a moral, os direitos da personalidade, a bioética 

hermenêutica e a sacralização dos direitos humanos, assim como a formação dos 

direitos humanos genéticos. A viagem será realizada da mesma forma como foi 

proposta pelo autor Jostein Gaarder, na obra O mundo de Sofia9. A introdução da 

tese pretende ofertar ao leitor um guia da viagem a ser realizada, nos mesmos 

moldes que o guia proposto por Ronald Dworkin em sua obra Justiça do ouriço10. 

O guia de viagem convida o leitor a começar o seu percurso a partir das 

civilizações antigas, com a valoração da ética desde a Grécia antiga até a liquidez 

dos valores da ética pós-moderna, passando pela valoração da ética eudemonista 

de Aristóteles, a busca pelo bem viver em Dworkin, a ética Deontológica em Kant e a 

sacralização da pessoa humana com base nos pensamentos de Hans Joas. O 

primeiro capítulo da tese se preocupará com a integração dos valores éticos e 

morais por intermédio da dignidade da pessoa humana.  A compreensão da 

dignidade será realizada através da análise detalhada da genealogia da ética e da 

 
9 GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia. Romance da História da Filosofia, 34. ed. São Paulo: Cia 

das Letras, 1995. Traduzido por João Azenha Junior. 
10 Dworkin, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard 

University, 2011. 
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moral. Nietzsche desenvolve, na obra Genealogia da Moral11, uma crítica acerca dos 

valores morais desde os filósofos gregos, os valores judaicos cristãos até os valores 

da modernidade. O autor começa seu livro questionando a origem da ideia de bem e 

de mal, e por que atribuímos um valor supremo ao bem em detrimento do mal? 

O autor analisa que “toda tábua de valor”, conhecida na história da pesquisa, 

deve passar por uma clarificação e interpretação, devendo questionar o que vale 

desta ou daquela tábua de valores, esta ou aquela moral? Deve ser valorada em 

diversas perspectivas: vale para quê, para quem? Cabendo a filosofia analisar o 

problema do valor. A análise do valor será o ponto de partida da viagem, os 

questionamentos da ética buscam compreender o antagonismo do mal, as 

percepções de bem e de bom, o bem como busca do valor divino, valor inerente ao 

ser humano e a valoração do bom, por meio da qualidade técnica, da supremacia de 

quem está no poder.  

A tese propõe estudar a ética como ciência que resulta na criação da bioética, 

que será o alicerce dos direitos humanos genéticos. A reflexão ética como ciência 

responde à pergunta: como ocorrem os fenômenos éticos? Já a ética como filosofia 

busca a verdade e as causas determinantes das relações éticas, procura responder 

por que ocorrem os fenômenos éticos. Os resultados dos questionamentos da 

ciência da ética por meio de análise dos fenômenos (Qual é o fenômeno ético? 

Como se dá o fenômeno ético? Qual o contexto em que ocorre?) e sua 

comprovação de resultados nos campos experimentais (buscando a utilidade, servir 

aos propósitos do ser humano). A ética desenvolve, como campo de conhecimento 

científico, descrições, constatações, hipóteses, indagações e comprovações dos 

fenômenos éticos. É possível encontrar leis, enunciados e respostas verossímeis e 

verdadeiras nos campos experimentais da ética. A partir da cientificação da ética, o 

paradigma da filosofia passa a ser aceito pela ciência, o método da ciência substitui 

a metafísica, tendo em vista que a ciência pode ser comprovada e questões 

metafísicas não possuíam respostas satisfatórias (exemplo a pergunta o que é 

Deus?).  

Por intermédio das concepções da ética, é possível analisar a conduta do 

indivíduo na sociedade. A história de Giges, contada por Glauco na obra A 

República de Platão, serve como reflexão sobre a ética. Giges muda sua atitude 

 
11 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral (tradução de Paulo César de Souza). São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999. 



16 
 

quando percebe que não pode ser visto na sociedade e passa a agir com liberdade. 

A análise que pode ser feita da história é se as condutas do indivíduo são realizadas 

de forma correta por ser imposta na sociedade, ou por ser algo inerente ao próprio 

indivíduo? Só é possível analisar se a conduta é ética, se for exercida com 

liberdade. A valoração da liberdade como principal valor da ética é proposta pela 

ética moderna, por meio do período renascentista, em oposição à ética medieval que 

via no divino a valoração da humanidade. A liberdade se torna o principal valor 

conquistado pela humanidade, ao colocar o ser humano como fim da conduta 

humana. A ética deontológica coloca a humanidade como responsável pelo próximo, 

a partir da empatia, como legislador universal, garantidor dos direitos humanos e 

protetor do meio em que o homem está inserido.  

A liberdade passou a ser valorada na ética moderna, por meio da valoração 

do homem e libertação dos valores da igreja e do Estado (monárquico), criando um 

renascimento dos valores gregos. Podendo utilizar como exemplo, o 

desenvolvimento da pessoa humana, compreendida no período renascentista como 

etapas da vida: a filosofia grega é como a criança em período de descobertas de 

conhecimento. Filosofia medieval como época do colégio, de aprendizado para que, 

a partir do renascentismo, surja o jovem, aventureiro em busca pelo mundo, período 

que representa a saída da filosofia da Europa para conquistar novos continentes.   

A ética pós-moderna é marcada principalmente pela conquista da liberdade e 

da ética moderna, bem como o surgimento dos valores dos direitos humanos 

conquistados pela ética deontológica. Os valores da dignidade foram herdados pelas 

civilizações anteriores e passam a ser reconhecidos na ética pós-moderna. A ética 

pós-moderna é marcada pela liquidez dos valores, pelo fato dos valores serem 

herdados e não conquistados. A análise das civilizações anteriores, objetivam 

valorar e compreender as conquistas em prol dos direitos humanos evitando a 

liquidez de valores associados a bens. Diante da liquidez dos valores da sociedade 

pós-moderna, surge a necessidade da busca pelo reconhecimento dos valores 

conquistados por meio da integração entre os valores éticos e morais. Para 

conseguir fazer a integração dos valores éticos e morais, com base no viver moral 

de conceber o melhor para cada um, é necessário distinguir os conteúdos dos 

princípios morais de forma categórica. O interesse do agente passa a ser 

comprometido com o valor dos princípios morais. Dworkin usa como exemplo a 

mentira, pois o valor moral deve proibi-la a longo prazo, mesmo que possa ser o 
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melhor para o interesse do agente. A virtude e a ética devem ser recompensas por si 

só independente do benefício que terão por cumprir seu dever. A responsabilidade 

em viver bem, levar uma vida boa, nos leva a questionar a responsabilidade perante 

quem? Perante nós mesmos. O encargo de viver bem nos é dado pelo simples fato 

de existirmos como criatura autoconsciente. 

Os conteúdos dos princípios morais são analisados com a compreensão de 

dois institutos trabalhados na moral, a Genealogia, tanto nas obras de Nietzsche 

quanto na de Hans Joas, e o Construtivismo, desde as obras de Kant até a obra de 

Nino Santiago. Tais concepções de moral serão trabalhadas na construção dos 

valores de direitos humanos. As concepções dos princípios morais serão 

necessárias para a compreensão do por que viver moralmente? Para responder 

essa pergunta Dworkin compreende ser necessário a moral, a ética e a dignidade. A 

integralidade entre os valores éticos e morais é necessária para o reconhecimento e 

valoração da dignidade.  

Após a análise dos valores da ética como disciplina e os questionamentos 

sobre os valores, é preciso, antes de abordar a bioética como ciência pertencente a 

ética, compreender os valores da pessoa humana. Os valores da pessoa humana 

serão analisados no segundo capítulo. A tese propõe debates sobre quem seria a 

pessoa humana, bem como acerca de quando a humanidade teve início. Objetiva-se 

propor ao leitor uma reflexão dos valores éticos que compõem a pessoa humana, 

visto que tal reflexão será indispensável para compreender a bioética e os direitos 

humanos. Valoração necessária para assegurar os direitos humanos genéticos.  

A compreensão de pessoa deve buscar, na moral comum, um entendimento 

ético e características universais que possam integralizar a dignidade da pessoa a 

partir dos valores éticos. Junges questiona o que seria chamar o ser humano de 

pessoa? Qual seria a abrangência dessa denominação? Quais as implicações para 

a compreensão da vida humana? O saber ético e moral questiona se, ao iniciar a 

vida humana, surge a pessoa humana? A resposta a tal questionamento irá 

ocasionar posicionamentos no âmbito jurídico, para os quais a pessoa humana é 

sujeito de direitos, por conta do seu nascimento viável ou com base na tese da 

animação imediata12, posicionamento defendido pela teologia13.   

 
12 ARISTÓTELES. De generatione animalium I, 1, 728b 35. A animação ocorre no momento em que 
os elementos masculino e feminino se encontram para dar origem ao concepto. Aristóteles chamava 
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Com a concepção de ser humano, no caso, é possível analisar a afirmação de 

que a vida humana tem início pelo fato que só o ser humano poderia conceber 

outros seres humanos. Lucien Séve questiona se tal teoria não seria um sofismo. No 

questionamento, o autor utiliza o exemplo do debate sobre o óvulo fecundado. Seria 

possível a fecundação de um óvulo humano que não fosse por um gameta humano? 

Seria o óvulo fecundado um ser humano? Por ser um ser humano, teria esse óvulo 

uma vida humana? Caso compreenda que o óvulo fecundado não seria um ser 

humano, que o óvulo fecundado não tem características decisivas do ser humano. 

Ao deixar de valorar o início da vida por meio da fecundação, é possível questionar a 

bioética sobre quais seriam as características decisivas dos seres humanos? Seria a 

atividade nervosa superior, que é indispensável para a vida humana sendo avaliada 

pelo eletroencefalográfico, plano que é o critério do término da vida? A teoria da 

nidação? Do desenvolvimento do sistema nervoso central? O funcionamento 

completo do cérebro, só se completa no sétimo mês, dessa forma, existiria ser 

humano sem cérebro? Seria possível, pelo menos, caracterizar o óvulo fecundado 

como um indivíduo, um eu biológico? Até o término da segunda semana, período 

pré-implantatório, o embrião pode ser rejeitado pelo útero materno, como um corpo 

estranho.  

A pessoa denota conceitos éticos, sociais e espirituais que se integram entre 

si, dotada de liberdade e integridade entre os valores (como na religião). A pessoa 

não se limita ao aspecto de ser, de natureza, e sim na integralidade dos conceitos, 

que irão compor as condições para sua sacralidade. A sacralização da pessoa surge 

como uma forma de proteção universal da dignidade humana, como uma forma de 

combate à violência e à injustiça, que são vivenciadas pela humanidade. A violência 

ou injustiça contra um ente da sociedade é uma violência e injustiça praticada contra 

toda a humanidade.  

Após o debate sobre o que seria a pessoa humana, o terceiro capítulo irá 

levar o leitor à reflexão dos valores que compõem a pessoa humana, a análise do 

ser biocultural. A complexidade do ser humano surge com a necessidade de 

observar o ser biocultural. A bioética deve observar o ser humano como integridade, 

compreendendo a análise do indivíduo, espécie, sociedade e humanidade. O 

 
de embrião a primeira mistura da fêmea e do macho. A animação se dá no momento em que os 
gametas perdem a sua individualidade durante o evento da fecundação 
13 SÉVE, Lucien Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 29. 
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indivíduo biológico, o sujeito psíquico e a personalidade são três modalidades 

distintas que existem na pessoa humana. A natureza biocultural é evolutiva, está em 

constante transformação, se revelando a cada ato da sociedade e modificando a 

pessoa com base na sua personalidade.  

A concepção de pessoa para a bioética é compreendida de forma ontológica, 

correspondendo a análise do Ser ou da Natureza, a concepção fenomenológica de 

pessoa reconhecida por intermédio do outro. A pessoa é composta de 

espiritualidade (liberdade), reciprocidade (responsabilidade) e singularidade 

(historicidade), características provenientes da dignidade humana. O conceito de 

pessoa é de fundamental importância para compreender os direitos, o sentido ético, 

a moral e a inserção no mundo. A sacralidade, a dignidade, a busca pela felicidade, 

pelo bem viver e a qualidade de vida, só serão possíveis caso sejam determinados o 

sentido e o alcance da pessoa humana. 

A bioética busca, como uma ciência autonônoma, responder aos dilemas 

enfrentados pelos avanços da medicina, da saúde e do ser humano. A 

interdisciplinariedade e transdisciplinariedade fazem surgir na bioética um pluralismo 

de posições e argumentação para a análise da ética. Duas são as tradições da 

bioética: a primeira abordada por Potter, mais ecológica, preocupada com a crítica 

cultural e a influência dos avanços da biotecnologia no enfoque social e natural; a 

segunda é abordada por Hellegers como a busca de solução para os problemas 

clínicos nas perspectivas do ser humano.  

A bioética casuística busca uma ética aplicada para solução de conflitos, um 

saber prático da ética, adquirindo conhecimentos diante da análise casuística. 

Partindo do conhecimento prático, é possível ponderar bens em relação às 

circunstâncias concretas, proferir uma análise dos riscos e danos frente aos 

benefícios esperados pelo procedimento. Os embates éticos assumidos por 

intermédio das diversas áreas das ciências na abordagem da vida humana, devem 

ser realizados no sentido de que a vida humana possui diferentes concepções, com 

valores distintos, condições econômicas desiguais, devendo adequar aos avanços 

tecnológicos as condições econômicas, éticas e morais de forma pacífica. 

A bioética hermenêutica aborda reflexões éticas a serem enfrentadas: as 

concepções da bioética casuística e a análise do caráter utilitarista da vida; a 

bioética moral e a análise da retórica quanto à necessidade da teoria crítica das 

relações sociais; as concepções dialogais da hermenêutica e da bioética; a 
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necessidade de proteção dos valores diante dos avanços da biotecnologia. Sendo 

assim, a bioética não pode se limitar a solucionar somente o conflito do caso 

concreto, devendo desenvolver o senso crítico, como propõe qualquer ética crítica 

dos costumes. A bioética hermenêutica não tem o intuito de analisar somente o que 

pode ou não pode ser feito com os avanços da biotecnologia, ou propor leis de 

regulação das práticas bioéticas. A bioética hermenêutica busca retirar da bioética 

casuística o caráter utilitarista da vida, utilizando a bioética moral e a retórica. A 

Bioética tem a necessidade de abranger a proteção dos valores da ética, através 

das reflexões propostas pela biotecnologia. 

A bioética deve analisar e refletir os avanços da biotecnologia e dos 

interesses econômicos, examinar os lucros dos recursos tecnológicos frente a 

valoração da ética moderna e das consequências dos avanços da ciência. Reflexões 

da ética contemporânea, através da liberdade de escolha e de condições para a 

realização dos procedimentos.  As reflexões contemporâneas acarretam mudanças 

na análise da bioética, tirando a mera análise da metafísica de causa e efeito, da 

ética moderna e trabalhando concepções da bioética hermenêutica, compreendo a 

sociedade, a liberdade de condições e de escolha em benefício da humanidade e da 

dignidade humana. 

Com a valoração da dignidade da pessoa humana e do bem viver, surgem 

alguns questionamentos que deverão ser valorados por meio dos estudos da 

bioética: Quando uma pessoa que valoriza corretamente a dignidade deve ajudar os 

outros? Por que ao ajudar não deve causar dano? Como decidir quem ajudar? Qual 

nossa responsabilidade pelos danos involuntários? Em que ocasiões podemos 

causar danos a outra pessoa para ajudar alguém? As nossas obrigações existem 

somente por fazermos parte de uma comunidade política, étnica, linguística?  

A ética contemporânea analisa os avanços da biotecnologia a partir de uma 

reflexão prática, através de novos dilemas enfrentados na sociedade. A bioética, 

como um braço da ética, deve compreender a história do desenvolvimento da ética, 

e enfrentar os novos dilemas, compreendendo a celeridade do desenvolvimento das 

técnicas da Engenharia Genética, através, da reflexão da ética às inovações e os 

valores éticos dessas inovações técnicas.  

A viagem proporcionada até o momento teve o intuído de compreender a 

bioética de forma valorativa. A análise dos direitos genéticos será trabalhada através 

das concepções da ética aplicada na bioética. A análise dos direitos humanos será 
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trabalhada pela perspectiva dos direitos genéticos, tanto na positivação dos direitos 

genéticos no âmbito internacional quanto nos valores e princípios a serem 

assegurados com o intuito de embasar a positivação de normas nas legislações 

internas de cada Estado. Os direitos genéticos são tratados no quarto capítulo da 

tese, que irá proporcionar ao leitor uma compreensão dos direitos humanos e da 

proteção dos direitos genéticos de forma universal, buscando sua efetividade e 

eficácia no âmbito interno de cada estado e no âmbito internacional. Através da 

valoração da dignidade através da integração da ética e da moral, será possível 

compreender os direitos genéticos como uma nova concepção de direitos humanos.  

Os Direitos Humanos precisam ser valorados, para evitar a sua liquidez frente 

aos valores contemporâneos. Direitos como a Dignidade da pessoa humana 

precisam ser valorados além da retorica política, deixando de ser somente uma 

promessa e passando a ser efetivado. Os Estados protegem a Dignidade através 

das constituições, resguardando os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e 

culturais. Tais direitos afirmam a história da própria dignidade dos Estados. Os 

pactos de direitos humanos atribuem à Dignidade lugar de honra, tais direitos sofrem 

com a sua efetivação, transformando os direitos humanos em promessas não 

cumpridas. Por meio da sacralidade e universalidade da pessoa humana, a 

dignidade deve ser compreendida como validade universal. A ofensa à dignidade 

não se limita a um estado, a uma região demográfica e sim à universalidade, 

devendo ser combatida pela humanidade em qualquer lugar que ocorra tais 

violações. 

Os direitos humanos genéticos devem se preocupar em responder questões e 

dilemas éticos até então não imaginados pelo direito. Questionamentos relacionados 

à Privacidade e confidencialidade da informação genética. Honestidade no uso da 

informação genética por companhias de seguro, empregadores, tribunais, escolas, 

agencias de adoção, militares. Impacto psicológico, estigmatização e discriminação 

devido à constituição genética do indivíduo - Como a informação genética pessoal 

afeta as percepções do indivíduo e da sociedade? 

Os avanços tecnológicos permitiram solucionar problemas que antes afligiam 

a humanidade, possibilitaram uma melhor saúde, conforto e longevidade em 

benefício do ser humano. A Técnica de transferência citoplasmática, a manipulação 

da genética, o melhoramento da vida e a decodificação do genoma humano 

possuem emergência promissora. Tais técnicas são responsáveis pela confecção de 
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medicamentos que reduzem efeitos colaterais, engenharia tecidual para a 

regeneração de células e órgãos, e nanotecnologia auxiliadora à saúde. 

A Engenharia Genética, em especial o Projeto Genoma Humano, modificou o 

conhecimento quanto à evolução biológica do ser humano. Os avanços da 

biotecnologia na criação de medicamentos, a agricultura por meio dos alimentos 

transgênicos, a pecuária a partir da clonagem e a seleção de espécies acarretam 

necessidade de estudo da população e da administração da justiça. Os juristas 

encontram dificuldades para compreender os fundamentos da Biologia Molecular, do 

ADN (ácido desoxirribonucleico) responsável pelo registro do processo da evolução 

humana. A Engenharia Genética está preocupada com as intervenções no corpo 

humano. O corpo não pode ser estudado somente no aspecto técnico, fato físico, e 

sim como a forma que a pessoa se apresenta para a sociedade. O corpo humano 

não é só um conjunto biológico e sim uma expressão de si mesmo. Os avanços da 

Engenharia Genética desenvolvem o corpo, as características biológicas do homem 

sem questionar as consequências éticas do procedimento diante da sociedade. A 

teologia deve ser trabalhada em conjunto com a bioética e a Engenharia Genética 

para a compreender a dimensão espiritual do ser humano. A compreensão, somente 

no aspecto biológico, oferecerá próteses técnicas, não preenchendo o vazio, a crise 

existencial e a vulnerabilidade da pessoa humana.  

Os avanços do projeto genoma humano proporcionam debates éticos e 

jurídicos frente aos procedimentos a serem realizados e a Inter-relação entre as 

ciências do conhecimento. Os procedimentos que envolvem a pessoa humana não 

dizem respeito somente à pessoa biológica. Por meio da área jurídica, é possível 

analisar os bens jurídicos envolvidos no projeto, tais como: liberdade, intimidade, 

direito individual a autodeterminação da informação pessoal, igualdade de 

oportunidade e justiça distributiva. O projeto deve ser compreendido a partir da 

análise das discriminações nas relações privadas e a proteção a solidariedade. Do 

direito à intimidade a o direito de não saber ou não se submeter a procedimentos 

descobertos para tratamentos de doenças. Deve refletir sobre os valores da vida e 

saúde no aspecto pessoal e no valor coletivo. 

O projeto genoma humano não pode se restringir às pesquisas particulares. 

Os resultados obtidos com o projeto não podem acarretar discriminações regidas 

pelas leis do mercado, quando somente quem possui poder econômico pode usufruir 

dos avanços obtidos com o projeto. O problema ético fundamental dos avanços 
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genéticos não se limita à utilização dos avanços em proveito do ser humano e sim 

ao acesso aos avanços científicos. Quem poderá ter acesso aos avanços da 

Engenharia Genética? Honestidade no acesso de tecnologia genômica avançada, o 

teste deve ser feito quando não houver tratamento disponível ou quando a 

interpretação não é garantida? Crianças devem ser testadas através da 

suscetibilidade para doenças que se manifestam na fase adulta? Implicações 

conceituais e filosóficas com relação às responsabilidades humanas, vontade livre 

versus determinismo genético, a compreensão da saúde e doença. Aspectos de 

saúde e de meio ambiente relativos aos organismos geneticamente modificados e 

micróbios. A comercialização de produtos incluindo direitos de propriedade 

(patentes, segredos de comercialização e produção), o patenteamento de 

sequências de DNA limitará a acessibilidade e desenvolvimento em produtos úteis? 

Os avanços da Engenharia Genética ocasionam reflexões éticas que só 

podem ser enfrentadas a partir de valores dos direitos humanos. As dimensões dos 

direitos fundamentais devem evoluir com os avanços da sociedade. Os valores da 

humanidade e a busca pelo bem viver devem ser integralizados com os avanços da 

Engenharia Genética. A efetivação do Direito frente aos organismos geneticamente 

modificados deve ser realizada por intermédio da dignidade humana, buscando 

favorecer o bem viver e a qualidade de vida humana. A dignidade da pessoa 

humana deve ser analisada conforme as modificações da sociedade. Por isso, sob o 

prisma da dignidade não se busca apenas a sobrevivência do ser, e sim a sua 

qualidade de vida. 
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ÉTICA E MORAL 

 

Os direitos genéticos originários de uma concepção de dignidade, deve ser 

compreendido através da integração entre os valores éticos e morais. O estudo da 

Ética e da Moral é de fundamental importância para a compreensão da bioética e 

dos direitos genéticos. As diferentes integrações dos institutos são de grande 

importância para a compreensão da Bioética e sua valoração a partir dos Direitos 

Humanos. Os Direitos genéticos só podem ser conquistados com a integração da 

Ética e da Moral provenientes da Dignidade da pessoa humana. A integralidade dos 

valores Éticos e Morais nos estudos da Bioética moderna criaram a concepção de 

Bioética Hermenêutica. A integração dos valores da ética por meio das conquistas 

históricas desse instituto com a Genealogia e o Construtivismo da Moral serviram 

como base para as concepções de Bioética Hermenêutica.  

Os valores éticos, desde os estudos da filosofia da natureza, e os 

questionamentos quanto aos mitos religiosos, a busca pelas virtudes dos filósofos 

gregos, a valoração do sagrado da ética cristã, a ética utilitarista e a busca de 

maximizar o prazer e minimizar a dor, a ética antropocêntrica moderna e a valoração 

do homem, a ética do dever e os imperativos categóricos da ética contemporânea e 

a crise dos valores tradicionais, todas as concepções de ética serviram para a 

criação da Bioética Hermenêutica e a valoração da sociedade atual. Os valores da 

Moral, provenientes das concepções históricas da Genealogia da Moral, com o 

Construtivismo, a análise da natureza e das conquistas de uma vida em sociedade 

criaram uma bioética que se importa não apenas com a causa e efeito dos 

procedimentos, mas também com os valores éticos e a sua prática na sociedade 

atual e futuras gerações.  

A compreensão da ética e da Moral deve ser realizada por meio dos valores 

das civilizações no decorrer da história. Os estudos das civilizações antigas serviram 

como base para a valoração da sociedade atual e a concepção dos Direitos 

Humanos Genéticos que, por sua vez, valorizam as concepções históricas das 

civilizações antigas e integralizam tais valores com a sociedade atual. Ademais, por 

intermédio dos estudos da Engenharia Genética buscam favorecer o 

desenvolvimento e alcance de uma vida digna em sociedade. As conquistas da 

biotecnologia devem ser valoradas pela bioética hermenêutica e disponibilizadas 
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para toda a sociedade, cumprindo os ditames da fraternidade, independente do 

aspecto econômico de cada país ou indivíduos que necessitem de tratamento.    

 

1.1 Ética  

 

A ética pode ser compreendida com base nos valores existentes e aceitos nas 

civilizações históricas. Os valores das civilizações antigas, inicialmente, estavam 

ligados à religião e as cidades, as pólis. A valoração ocorria com as organizações 

sociais, os universos mitológicos e o contato com deuses. Nas civilizações romanas, 

estavam interligados aos mitos. Oradores como Homero surgem a partir de 

narrativas de Deuses com características e aspectos humanos, mas que possuíam 

poderes interligados à natureza, podendo controlar o mar como Poseidon, a 

natureza, o amor entre outros. 

Os mitos surgem com a necessidade de explicar a origem, função e finalidade 

dos poderes divinos sobre o homem e a natureza. Grandes oradores surgem com 

narrativas, com poder de liderança e credibilidade pelo domínio da linguagem e 

poder de convencimento. Os mitos surgem para tranquilizar a sociedade e 

responder às suas necessidades. O mito depende, além da construção do narrador, 

da aceitação coletiva. O mito explica os fenômenos atuais a partir da narrativa de 

acontecimentos passados que possam influenciar a sociedade no presente. Por 

intermédio do mito é possível organizar a sociedade, criando um sistema de 

permissões e proibições. O mito de Édipo e a proibição do incesto é um exemplo.  

Os mitos também servem para confortar e compensar de alguma perda, 

oferecendo uma compensação pelas atitudes corretas e retribuição para a vida 

conforme os valores da sociedade presente. Para que o mito sobreviva, é 

necessário um “sacrifício” dos membros da sociedade, algo que possa acalmar os 

deuses, compensar e manter a sua relação com a divindade. O ritual e o sacrifício 

em sua repetição fazem surgir as crenças, os dogmas e as religiões.14   

Por volta de 600 anos antes de cristo, os valores da pólis passaram a ser 

questionados com as invasões “barbaras” para busca de subsistências. Com isso, o 

poder do monarca começou a ser esvaziado devido à produção de novos produtos, 

novos mercados. As novas civilizações começam a analisar que as normas não 

 
14 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo, Ática, 2000, p. 161-3. 
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podem ser somente religiosas. Filósofos como Tales de Mileto surgem com reflexões 

sobre o homem e a natureza, do espanto dos homens pelas manifestações da 

natureza. A reflexão sobre os fenômenos naturais modifica os valores éticos da 

civilização antiga. O mito da terminologia, mentira, passa a ser questionado 

buscando as causas concretas dos fenômenos naturais. 

Os filósofos passam a estudar a natureza e os casos concretos surgindo, 

assim, os filósofos da natureza buscando as causas concretas dos fenômenos 

naturais. Tais filósofos passam a se preocupar com a busca pelos motivos das 

causas naturais, a filosofia se torna a mãe de todas as ciências. Os valores passam 

a ser racionalizados. Tales de Mileto, ao refletir sobre a partícula inicial, o começo da 

reflexão dos fenômenos naturais, elegeu o elemento “água” como a partícula 

primeva. Os seus discípulos, por conseguintes, chegaram a sugerir que o fogo seria 

a partícula inicial e, posteriormente, elegem o átomo como partícula inicial.  

A reflexão filosófica possui papel essencial para a compreensão da ética 

existente nas civilizações. A democracia surge com a reflexão dos mercadores 

quanto à relação da natureza com o comércio dos bens. A validade e obediência da 

lei é analisada por Platão na obra apologia a Sócrates15. Platão analisa a morte de 

Sócrates arguindo que ele aceitou sua pena injusta, pois era a determinada pela lei, 

sendo que tais leis foram os motivos das lutas enfrentadas nas guerras. Assim, caso 

ele deixasse de cumprir as leis, todos os criminosos também deixariam. Como 

consequência, deveriam refletir sobre as leis e mudarem.  

Os sofistas surgem com a concepção que a filosofia da natureza estaria 

errada, o que deveria prevalecer era o homem. Os valores éticos, para os sofistas, 

buscavam o caráter utilitarista dos valores. Os valores da sociedade deveriam ser 

voltados ao comércio, a persuasão, sendo que o conhecimento era para arte de 

vender. A busca pela origem da natureza, pelo elemento inicial seria impossível de 

ser compreendida. Sócrates era responsável por questionar as formas dos 

conhecimentos passados pelos Sofistas. Sócrates voltou sua atenção para os ideais 

da humanidade, a ética, a necessidade do ser humano de estabelecer relações com 

os outros a partir da ética (valores básicos da sociedade). 

 

 
15 PLATÃO. Apologia de Sócrates. Trad. Manuel de Oliveira Pulquério. Lisboa, Edições 70, 2009. 
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1.1.1 Ética Grega 

  

A ética tradicional era calcada nos pilares da separação entre o bem e o mal, 

em uma ontologia da interpretação do real e da realidade, tradicionalmente divididos 

entre o corpo e a alma. Dessa forma, os valores verdadeiros eram tidos como 

valores universais. Platão compreendia que o homem conhecia o mundo em duas 

realidades distintas: o mundo do sentido e o mundo das ideias. Os sentidos por 

serem imperfeitos, ligados ao homem, ao pessoal não nos proporcionam uma visão 

clara da realidade. O mundo dos sentidos, na visão de Platão, seria algo mutável e 

finito. O mundo das ideias, era compreendido por meio da razão, motivo diante do 

qual poderia ser conhecido pela sua totalidade. Os valores compreendidos no 

mundo das ideias eram tidos como valores universais, imutáveis, tais como o bem, o 

belo e a justiça16. A moral tradicional buscava a universalização dos valores. A 

preocupação com os problemas éticos começava a ser sistematizadas a partir dos 

de Sócrates.  

A preocupação com o bem e o mal será de grande importância para a análise 

dos valores de cada civilização. A distinção entre bem e o mal aborda os valores por 

intermédio das virtudes dos homens e não somente das qualidades técnicas. A 

oposição ao mal pelo bem, e não pela técnica ou posses, será questionada na 

genealogia da moral.   

Os sofistas compreendiam que não existiam normas, nem verdades 

universalmente válidas. A concepção ética seria relativista ou subjetiva. Dessa 

forma, caso não existisse uma verdade universal, uma moral universal o importante 

seria a persuasão, a retórica. Sócrates vivia em embate com os sofistas por não 

aceitar uma verdade universal e por que eles costumavam vender seus 

conhecimentos. Protágoras colocava o homem como a medida de todas as coisas, a 

visão de que o mundo gira em torno do homem. A visão do homem como medida de 

todas as coisas é relativa, pois a visão de cada homem se torna particular, atribuindo 

valores diferentes em toda sociedade17.  

Sócrates defende, sendo contrário aos Sofistas, um saber universal, 

compartilha dos sofistas que tal saber não pode ser proveniente da natureza e sim 

 
16 PLATÃO. A República. Tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira. 13. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. 
17 REALE, Giovanni. Sofistas, Sócrates e socráticos menores. Tradução de Marcelo Perine. São 
Paulo: Loyola, 2009. 
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do conhecimento da Essência Humana, uma Alma Racional. A essência Racional do 

homem fundamenta uma moral universal. A diferença do homem com os demais 

seres da natureza está fundamentada na sua alma racional. A ética Socrática seria 

uma ética racionalista, só é possível alcançar valores universais se o homem agir de 

forma racional. Platão destaca o racionalismo ético criado por Sócrates, 

desenvolvendo a diferença entre o corpo e a Alma. Com isso, a alma estaria ligada 

ao mundo Inteligível, ao mundo das Ideias (valores universais) e o corpo ao mundo 

sensível (alcançado por paixões, desejos).  

O Estoicismo mantém as características da busca pelo racional, compreende 

que o bem é supremo e universal. Na concepção do estoicismo, o bem supremo 

estaria em conhecer o destino e a função da humanidade no universo, sem se levar 

por paixões. Epicuro evidenciou que o bem estaria ligado ao prazer que, por sua 

vez, pode ser dividido em prazeres corporais ou espirituais contribuindo com a paz 

da Alma18. A felicidade, para Epicuro, era obtida a partir do prazer, conquistado com 

uma vida em sociedade e meditações filosóficas. A felicidade ocorreria na 

individualidade e na paz de espírito sem temer os deuses e vivendo uma vida 

moderada. A felicidade não dependia de bens ou títulos, diferente dos sofistas, 

Epicuro pregava a igualdade entre os homens e que todos poderiam atingir a 

felicidade com o conhecimento de sua realidade. A realidade poderia ser conhecida 

pelo homem a partir de sua inteligência e compreensão do próprio homem. A lógica, 

em Epicuro, estava presente na crítica do conhecimento do homem e da natureza, 

buscando uma vida feliz e serena19.  

Aristóteles desenvolveu uma ética racionalista, mas não ligada ao corpo e 

alma, mas sim às virtudes a partir do justo meio entre o excesso e a deficiência. 

Aristóteles propõe uma ética que busca a felicidade que só é possível ser alcançada 

com o justo meio. Aristóteles na obra Ética a Nicômaco, que pode ser classificada 

como um tratado da conduta humana, a partir da ética, busca a virtude voltada a um 

justo meio e para alcançar a felicidade. Na parte I do livro, Aristóteles defende que a 

finalidade do ser humano, como pessoa, como sociedade é ser feliz. 20 A justiça é 

uma busca social, é um fim social. A sociedade, o instrumento que acarreta 

 
18 EPICURO. Carta sobre a felicidade. São Paulo: Editora Unesp, 2002. 
19 REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. Volume IV: As escolas da Era Imperial. São Paulo: 
Loyola, 1994. 
20 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa 
de W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973. p.112. 
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realização da justiça como indivíduo. A felicidade seria o meio termo, mas também o 

extremo. Aristóteles compreende a virtude no sentido de qualidade, a conduta 

humana deve ser realizada através do justo meio. É uma ação que, para ser 

virtuosa, depende de cada caso, ela não é fixa, está no mediano, na avaliação do 

justo meio, não da matemática, não fica nos extremos e sim no meio termo21.   

A Ética aristotélica concebe bens como fins. Mas ele não justifica porque 

equipara bens e fins. Ele fala que o bem pode ser tanto a própria atividade quanto 

algo distinto dela. Com isso, assim como os bens variam de acordo com os fins 

particulares pretendidos, o melhor seria procurar neles o bem em si, distinto das 

ações. Quando existem fins distintos das ações, são eles por natureza mais 

excelentes do que estas. Aristóteles irá diferenciar entre os bens exteriores, 

corpóreos e da alma, sendo os últimos considerados os melhores. Os bens 

exteriores são apenas úteis e dependem de condições casuais e os bens corpóreos 

(ex. saúde) também dependem do homem apenas parcialmente. 

Aristóteles começa a diferenciar as virtudes éticas como a aquisição da 

medida justa entre dois extremos e a forma que estas devem agir no meio termo. O 

desejo está nos fins e a escolha está nos meios de se alcançar os desejos. A 

escolha sempre parte da razão do discernimento do pensamento. As virtudes são 

voluntárias e devem agir para encontrar o objeto final que seria felicidade22. Justiça 

Universal: Justiça máxima atinge a todos, não importa quem. O justo, então, é aquilo 

que, conforme a lei, é correto. O injusto é o ilegal, é iníquo. A lei (nómos) é uma 

prescrição de caráter genérico e que a todos vincula, então, seu fim é a realização 

do Bem da comunidade e, como tal, do Bem Comum. O direito natural, pela justiça 

de Aristóteles, é universal como o fogo queima igual em qualquer local do universo. 

A felicidade, para Aristóteles, deve ser desenvolvida como um hábito. Ela 

deve ter acesso aos bens, praticar e executar essas potencialidades. Não basta 

saber o que precisa para ser virtuoso e sim agir bem, desenvolver tais práticas 

virtuosas. Atos virtuosos são diferentes de pessoas virtuosas, é possível se ter atos 

virtuosos praticados por pessoas que não são virtuosas, mas não é possível o 

contrário pessoas virtuosas praticar atos que não são virtuosos. É possível dividir os 

atos morais em três condições: primeira deve ser consciente; segunda deve ser 

 
21 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa 
de W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973. p. 46. 
22 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa 
de W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973. p.169. 
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intencional e de forma imperturbado; terceira de forma firma e imutável. É preciso 

que se torne um hábito agir de forma virtuosa23. 

A ética grega, desde de Platão, a partir da busca pelo bem, pelo mundo das 

ideias, a ética racional de Aristóteles e a busca pelo justo meio serão concepções 

utilizadas para a criação da ética Cristã. O mundo das ideias na concepção da ética 

cristã seria o que ficou conhecido como reino dos céus, o viver de forma virtuosa 

passa a ser viver conforme os mandamentos de Deus. Os ensinamentos da ética 

grega e da ética cristã são de fundamental importância para a concepção dos 

valores dos direitos humanos, sendo possível falar na sacralidade dos direitos 

humanos por meio do valor supremo da Dignidade. 

 

1.1.2 Ética Cristã  

 

A diferença da ética Medieval, Cristã, da ética grega consiste em abandonar a 

visão mundana, retirar a visão do etnocentrismo e do humanocentrismo e passa a 

ter uma visão teocêntrica (deus ao centro de tudo), de que o fim do homem está na 

busca pela perfeição moral no amor de Deus. A ética cristã tratou a moral, sob o 

ponto de vista pessoal, com a relação do indivíduo com Deus, isolando sua condição 

social e criando a sua relação com o Divino. O conceito de mundo está ligado à 

construção divina.  

Os primeiros humanos a serem criados foram Adão e Eva, o relacionamento 

entre Adão e Eva era tido como um relacionamento “perfeito”. A relação entre Adão 

e Eva e o ser criador se torna um relacionamento ético, baseado no acordo entre 

criador e criação. O acordo celebrado por Adão e Eva pode se alimentar de todas as 

árvores do jardim, somente não se alimentar de uma única Árvore, que seria a 

Árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Ao comer do fruto da Árvore, a criação 

estaria optando pela autonomia, deixando de ser protegida pelo criador. O acordo 

celebrado entre criador e criação seria um acordo tácito, que não precisava ser 

escrito para ter a sua validade. Adão e Eva quando comem a fruta da árvore proibida 

quebram o acordo ético e, como consequência, são colocados para fora do paraíso, 

momento que começa a saga da humanidade no antigo testamento.  

 
23 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa 
de W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973. p.112. 
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Sendo assim, o criador realiza acordos com a humanidade. Pode-se destacar 

o pacto entre Deus e Abrão (mudança para terra prometida). Todos de forma oral, 

não existindo um documento escrito. Após os acordos celebrados e o 

descumprimento por parte da humanidade, surge Moisés sendo o responsável por 

escrever e celebrar o acordo do criador com a humanidade a partir de tábuas de 

pedras, momento em que surge a Moral Judaica. Os 10 mandamentos trazem os 

princípios iniciais e a maneira como a humanidade deve se relacionar com o criador, 

após os princípios de como os seres humanos devem se relacionar com outros 

seres humanos (surgimento da moral).  

A ética cristã modificou a forma de compreender a sociedade. Os valores da 

religião continuam presentes na sociedade e serão de grande importância na 

formulação dos direitos humanos. Os ideais de crença, de fé, de sacralidade serão a 

base para as concepções de fraternidade entre os povos, de crença em valores 

universais e de propagação dos direitos humanos por meio da sacralidade da 

dignidade como valor supremo dos direitos humanos.  

 

1.1.3 Ética Moderna  

 

A ética moderna também pode ser conhecida como ética Antropocêntrica. Por 

meio do iluminismo renascentista, o ser humano passa a ser novamente o centro 

das preocupações filosóficas. A moral passa a se preocupar com a autonomia 

humana. Com base nos valores iluministas, a moral deve ser fundamentada na 

compreensão da natureza humana, não mais em valores religiosos. O iluminismo 

buscava a autonomia humana (auto no sentido de próprio, nomia no sentido de lei) e 

a ética passava a buscar os valores da natureza humana. Por intermédio da 

concepção de ética antropocêntrica surgem os valores do humanismo, a busca 

pelos desenvolvimentos da potencialidade da condição humana.   

O ideal de autonomia é indispensável na compreensão da bioética, tanto na 

concepção do ser frente ao meio que ele vive, quanto nos princípios da bioética 

dentre eles nos ideais de autonomia frente ao corpo e a vida humana. O ser humano 

como parte do ambiente que ele vive deve tanto utilizar quanto preservar o meio 

ambiente. As concepções da bioética devem trabalhar tanto na autonomia humana 

quanto na utilização e preservação do meio ambiente. 
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Jean Jacques Rousseau compreendia a ética a partir do mito do bom 

selvagem, que a natureza fez o homem bom, mas que esse é corrompido pela 

natureza24. O autor entendia, da mesma forma, que o iluminismo era a razão como a 

base da civilização, mas essa civilização só seria alcançada às custas da 

moralidade25. Para o autor, a degradação da moral surge a partir da razão. Antes da 

razão, os homens viviam de forma simples, se autopreservando e respeitando o 

ambiente. Segundo as concepções do autor, só é possível ser feliz se o homem for 

bom. O homem já nasce com a consciência moral e o sentimento de dever, a 

vontade geral do homem é de fazer o certo. A ética, para o autor, é natural ao 

homem. 

As concepções de Rousseau mostram que é possível utilizar a bioética como 

forma de proteção do homem e o meio em que está inserido. Ao defender que o 

homem em seu estado natural é ético, surgem duas preocupações: primeiro, manter 

esta ética frente ao meio ambiente; segundo, conseguir que a razão autopreserve o 

homem a partir do seu meio social. O homem em seu estado natural deve preservar 

o meio o qual ele é inserido. A concepção de meio inserido deve ser compreendida 

tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto social. Os dilemas enfrentados no 

meio devem ser compreendidos pela razão e resolvidos pelos valores éticos.  

A alteração dos valores éticos ocorre em conjunto com as mudanças na 

economia, política e ciências que se consolidam, bem como a substituição dos 

sistemas feudais para o modelo capitalista de produção. Além disso, ocorre o 

surgimento da burguesia e sua imposição econômica e política na sociedade. O 

surgimento do Estado Moderno, a centralização do poder, o rompimento da razão e 

a religião, o Estado e a Igreja, a ciência e a religião.  

A ética moderna pode ser analisada em facetas: a ética consequêncialista, a 

ética pragmática, a ética utilitarista e a ética deontológica. A ética consequêncialista 

analisa a conduta diante da consequência do ato praticado. Se a conduta trouxe 

consequência boa para a humanidade, esta conduta seria ética. A conduta só pode 

ser ética se ela trouxer um resultado ético. Por meio da concepção de ética 

consequêncialista surgem as concepções de pragmatismo, merecendo destaque o 

 
24 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Tradução de Lourdes Santos Machado; 
Introdução e notas de Paulo Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado. 2. ed. São Paulo: Abril 
Cultural, 1978. 
25 ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 
entre os homens. São Paulo: L&PM, 2008. 
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filósofo Nicolau Maquiavel. Com suas concepções, é possível compreender que as 

melhores condutas são as que geram os melhores resultados.  

 

[....] Nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, onde não 
existe tribunal a que recorrer, o que importa é o sucesso das mesmas. 
Procure, pois, um príncipe, vencer e manter o Estado: os meios serão 
sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre 
se deixa levar pelas aparências e pelos resultados, e no mundo não 
existe senão o vulgo [....]  

 

Na obra “O príncipe”, Maquiavel defende que o sucesso da nação deve ser o 

fim último da moral do príncipe, não importando os meios empregados para alcançar 

o resultado, pois a sociedade só se importa com a aparência. “A natureza colocou o 

gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer. 

Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que 

na realidade faremos26”. A ética pragmática seria um ramo da ética 

consequêncialista, em que a ação por si só não pode ser avaliada como boa ou ruim 

e sim a partir das consequências da ação. A ação deve ser avaliada com o fim que 

ela busca atingir. A grande crítica feita aos pensamentos da ética pragmática está 

relacionada com a coisificação dos seres humanos, visto que, para alcançar um fim 

de interesse para a humanidade, poderia ser possível o sacrifício de outros seres 

humanos. 

Os defensores da ética pragmática podem compreender os avanços da 

biotecnologia (nanotecnologia, engenharia genética, Crisp) como necessárias para o 

aperfeiçoamento da espécie humana. Nessa linha de raciocínio, então, surge o 

termo transumanismo27 com a defesa da utilização de técnicas controversas como 

manipulação genética, longevidade de vida com o ideal de maior desenvolvimento 

da autonomia humana.  

 
26 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe [tradução Maria Júlia Goldwasser]. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996. Capítulo XVIII. 
27 BOSTROM, Nick. A history of transhumanist thought. Journal of Evolution and Technology. 
Retrieved February, v. 21, 2006. Transumanismo (abreviado por H+) movimento intelectual que 
busca transformar a condição humana a partir do desenvolvimento de tecnologias amplamente 
disponíveis para aumentar as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. O que impele 
a filosofia transumanista é a erradicação de qualquer forma de sofrimento causado por doenças, pelo 
envelhecimento ou mesmo pela morte. O objetivo é alcançar as máximas potencialidades em termos 
de desenvolvimento humano. 

http://www.nickbostrom.com/papers/history.pdf
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A ética utilitarista buscava maximizar o prazer para a maioria e minimizar a 

dor. Jeremy Bentham28 compreendia que a busca da humanidade deveria 

proporcionar ao semelhante o máximo de prazer e a dor ao menor número de 

pessoas. A grande diferença com o pragmatismo seria a preocupação social do 

utilitarismo. John Stuart Mill compreendia que as ações para serem éticas deveriam 

levar a felicidade da maioria. “A doutrina que aceita a utilidade ou o princípio da 

maior felicidade como fundamento da moral, sustenta que as ações estão certas na 

medida em que elas tendem a promover a felicidade e erradas quando tendem a 

produzir o contrário da felicidade”29. Deve-se calcular as consequências das ações 

para saber se uma ação é ética. Deve-se calcular a conduta e o quanto ela vai fazer 

bem, vai proporcionar prazer a determinado número de pessoas e dor a quantas 

pessoas. O cálculo não deve levar em consideração somente a pessoa que pratica a 

conduta.  

As concepções da ética utilitarista, consequêncialista e pragmáticas, ao 

serem aplicadas à bioética, buscaram dar uma maior autonomia à espécie humana. 

Esta autonomia deve atuar em conjunto com a preocupação do dever do homem 

para com a sociedade e com o meio no qual ele é inserido. Essa preocupação surge 

a partir da bioética casuística. As causas e consequências dos procedimentos, bem 

como a autonomia humana passam a ser analisadas quanto aos valores da 

humanidade, seu dever com a sociedade e com o meio em que ele é inserido.   

 

1.1 4 Ética Kantiana  

 

Aristóteles busca a ecta racio, a inteligência humana baseada no empírico, no 

concreto, em buscar a natureza humana, através da felicidade. A ética edamonica, a 

ética na busca da felicidade. O ponto de referência modifica a consciência passando 

a analisar o sujeito, o que interessa é a forma como este mundo físico aparece para 

o sujeito, concepções que ficam conhecidas como crítica do conhecimento. O 

paradigma da filosofia passa a ser aceita pela ciência, o método da ciência substitui 

a metafísica, tendo em vista que a ciência pode ser comprovada e questões 

 
28 BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. Tradução de Luiz 
João Baraúna. São Paulo: Nova Cultural, 1989. p. 4.  
29 MILL, John Stuart. Utilitarismo. São Paulo, Martins Fontes, 2000. p. 187. 
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metafísicas não possuíam respostas satisfatórias (exemplo a pergunta o que é 

Deus?).  

Kant diz que o único caminho de acesso ao que é a ética seria o chamado a 

priori (chamado esse que pode ser compreendido como universal, transcendental), 

que surge independente da razão prática (posteriori). Assim como as leis da 

natureza classificados como juízos sintéticos a priori, universais independentes de 

quem realiza o ato (exemplo a lei da gravidade, independente de quem soltar um 

objeto, este sempre irá ser atraído pelo campo gravitacional), necessárias e fazerem 

o conhecimento evoluir. A razão deve analisar as ações humanas a partir da moral, 

posto que não é possível ter somente um conhecimento teórico e não prático da 

moral. Não é possível fazer conhecimentos morais de conteúdo e sim construir uma 

ordem justa. Para Kant, a razão deve criar leis morais objetivas, que possam ser 

aplicadas a qualquer ser racional, os juízos procedimentais são os chamados 

imperativos categóricos. Formulação a partir do imperativo: agir de tal maneira que o 

ser, alcance uma justiça universal, nunca o tratando como um meio e sim um fim30. 

A ética deontológica, ou a ética do dever, defende que o critério supremo da 

moral não pode derivar da experiência, e sim existir a partir de si mesma, não de 

uma atitude exterior. O imperativo categórico, para Kant, consiste em obedecer a lei 

pela própria lei e não por nenhum outro motivo. A lei moral seria uma razão pura 

prática e não a busca pela felicidade no sentido subjetivo da conduta de cada ser 

humano. “Age de modo que tua vontade possa considerar-se como instituindo uma 

legislação universal. Ou seja, age segundo máximas tais que a vontade de todo 

homem, enquanto vontade legisladora universal as possa aprovar”31. A ética por 

meio dos imperativos categóricos deve exprimir leis universais, deixando de ter uma 

característica meramente finalista.  

Com base nas concepções de Kant, é possível a compreensão da bioética 

hermenêutica, diferente da preocupação pragmática utilitarista da bioética 

casuística, pois se preocupa com a bioética universal, inerente ao próprio homem, 

da mesma forma que o chamado a priori de Kant. A bioética hermenêutica 

compreende que só a bioética prática, casuística não seria suficiente para 

compreensão do ser humano. A preocupação de causa e feito dos procedimentos, 

 
30 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 5. ed. Trad.: Manuela Pinto e Alexandre Morujão. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 
31 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Trad.: Guido Antônio de 
Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. p. 103. 
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quando não valorados de forma universal, não são suficientes para compreensão da 

dignidade da pessoa humana. A bioética hermenêutica está preocupada com a 

prática, mas antes se preocupa com o valor universal da dignidade.     

O Fundamento da filosofia de Kant é a superação do paradigma do ser para 

entrar no paradigma da consciência humana (na história da humanidade se colocam 

basicamente três paradigmas filosóficos: metafísico, epistemológico e linguístico, ou 

então, o paradigma do ser, da consciência e da linguagem. O paradigma do ser ou 

metafísico, preocupava-se com a explicação racional, o saber racional. O paradigma 

da consciência ou epistemológico, preocupava-se com a teoria do conhecimento, da 

consciência, atuação do sujeito sob o objeto. O paradigma da linguagem aborda a 

linguagem com o elemento estruturador da relação do ser humano com a realidade, 

o pensamento seria uma criação da linguagem e não o inverso)32.  

Conforme as concepções de Kant, a teoria do direito meramente empírica 

seria ideológica, mas sem uma razão pratica. A moralidade fundada na razão é 

universal e necessária, independe de quem é o ser. A moralidade em Kant deve ser 

tratada com igualdade entre os seres humanos, todos os seres humanos por serem 

racionais devem possuir uma moralidade universal. A moralidade por ser racional 

deve igualar todos os seres humanos. A crítica da razão Pura orienta o 

conhecimento do homem, independente de cada ser. 

A crítica da razão prática33, por meio da consciência moral, elege quais os 

valores que devem reger suas ações. Os valores a serem escolhidos Kant chama de 

imperativos que podem ser hipotéticos (paixões, emoções, desejos) ou categóricos 

(racionais). Os imperativos hipotéticos sempre buscam algo, são destinados a 

alcançar um fim desejado. Já os imperativos categóricos são o fim em si mesmo. Os 

imperativos categóricos formam a moral universal racional. “Age de tal maneira que 

uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre 

e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”.34  

A Fundamentação da Metafísica dos costumes analisa a virtude e o direito, 

complementando-se e aperfeiçoando um com o outro. A lei é fruto da manifestação 

 
32 Para maior aprofundamento sobre paradigma do ser recomendo as leituras das obras de 
Aristóteles, para compreensão do paradigma da Consciência as obras de Kant e para entender o 
paradigma da linguagem recomendo a leitura das obras de Habermas (obras indicadas no decorrer 
da tese e no referencial bibliográfico).  
33 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Trad. Valério Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 
34 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Trad.: Guido Antônio de 
Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. p. 69. 
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de vontades individuais, de seres que se denominam agentes morais. O direito deve 

estar fundado em uma relação de escolha recíproca de todos a partir da liberdade 

universal, as ações são justas sempre que puderem coexistir com a liberdade de 

todos. A injustiça seria sobrepor a liberdade individual em detrimento da liberdade 

coletiva. “Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para 

todos os seres racionais”. 35 O imperativo categórico defendido por Kant determina 

que a racionalidade humana possui capacidade de julgar o modo de agir. O agir 

deve ser em conformidade com o dever. O injusto deve ser combatido 

coercitivamente, para proteger a liberdade coletiva.  

Com o paradigma da lei universal, é possível atribuir às concepções de Kant a 

universalidade dos direitos humanos. Os direitos humanos devem ser defendidos de 

forma universal, a todos, pois uma ofensa contra os direitos humanos em qualquer 

lugar do mundo caracteriza uma ofensa diante da humanidade como um todo. A 

proteção aos direitos humanos de forma universal é um direito e dever de todos. Os 

direitos humanos devem garantir a todos uma vida digna, por serem universais. 

O Estado tem o direito de punir, por meio da lei, do juiz e do poder executivo, 

a quem pratica o crime. O crime é a violação da lei e da liberdade universal, que 

torna o criminoso inapto para a cidadania. O homem é um fim e a punição deve ser 

aplicada por uma questão de justiça, como imperativo categórico em qualquer 

hipótese que ocorre o crime público. Kant diferencia o crime cometido contra uma 

pessoa (violação contra um bem individual), dos crimes públicos que colocam em 

perigo a coisa pública. Nos crimes públicos, a humanidade toda sofre. Com isso, não 

devem ser meramente indenizados e sim punidos. A punição deve ser vista como 

uma justiça social, não uma vingança. Por ser estatal, a punição deveria ser a 

mesma para todo criminoso e mais rigorosa nos crimes contra o estado. O Estado, 

em toda sua eficiência e onipotência, não pode deixar de punir o culpado, a punição 

deve tornar digno de ser um agente moral. O sujeito, quando comete um crime 

público, passa a ser indigno de honrar o contrato que ele assumiu. Com base no 

contrato social, ele deve ser digno de voltar a ser um agente na sociedade.  

A proteção do Estado frente ao paradigma da lei universal garante a cada 

Estado a autonomia de atuar para fiscalizar e punir as afrontas contra a lei universal. 

Nesse momento, entra o caráter coercitivo que pertence ao Direito com o intuito de 

 
35 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Trad.: Guido Antônio de 
Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009.  
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resguardar a sociedade quanto ao cumprimento do dever moral e garantir a 

reintegração do infrator à sociedade. O paradigma da lei universal só tem efetividade 

na atuação com o Estado para favorecer o cumprimento dos imperativos 

categóricos.  

As concepções da ética deontológica evidenciam que o dever não figura um 

castigo. Kant propõe uma lei moral universal (imperativos categóricos) que, por si só, 

torna-se válida a todos. A lei moral universal deve buscar defender a vida, liberdade 

e dignidade de todos sujeitos. Os imperativos categóricos defendem a concepções 

de lei universal, fim em si mesmo e de legislador universal. A vontade do ser 

humano, precisa ser, agir como criador da lei universal e garantidor da dignidade 

humana. A crença na dignidade a partir da sacralidade dos direitos humanos a 

coloca como uma lei universal, agir de forma digna, não por ser uma obrigação ou 

recompensa e sim pela própria dignidade. A dignidade deve ser valorada em sua 

própria atitude. O ser humano como legislador universal nos direitos humanos, tanto 

como criador quanto como seguidor e beneficiário de tais direitos, deve eleger a 

dignidade como o modo de agir universal.    

A compreensão de legislador universal e lei universal será fundamental para 

entender os direitos genéticos como uma nova concepção de direitos humanos. O 

ser humano como criador de lei universal através dos direitos genéticos irá criar 

princípios universais que serão efetivados em cada estado signatário através dos 

seus ordenamentos jurídicos. Os princípios assegurados pela declaração dos 

direitos humanos através dos direitos genéticos, devem garantir a qualidade de vida 

humana, protegendo a humanidade atual e o direito humano futuro através do 

aperfeiçoamento da vida humana. A dignidade deve ser o limite, mas, ao mesmo 

tempo, o início da garantia do direito humano genético. O genoma como unidade 

fundamental da dignidade, visa disponibilizar o acesso as pesquisas e avanços da 

engenharia genética a todos entes da sociedade, a sua positivação deve ser 

realizada através da lei universal.    

 

1.1.5 Ética Contemporânea  

 

O século vinte é marcado pela crise dos valores universais, tanto por 

questões sociais quanto pela falência da proposta dos valores universais, a partir da 

razão, valores até então considerados verdadeiros. A razão universal, que antes era 
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tida como um dos valores do bem verdadeiro, entra em colapso quando tais valores, 

utilizados para os avanços das ciências, passam a ser utilizados para justificar 

guerras e atrocidades na sociedade.  

A concepção de valores universais foi conquistada de forma violenta, 

sobrepondo a soberania das nações. Nesse sentido, é importante a análise dos 

direitos humanos a partir da hermenêutica diatópica (dia no sentido de dois, tópicos 

lugares posições), da aceitação da cultura de determinada nação frente aos direitos 

humanos universais36. Hans Joas compreende que o motivo para não aceitação de 

tais direitos universais ocorre pelo fato da sociologia não se preocupar com a 

intensificação afetiva, derivada da experiência histórica, analisada de forma analítica 

por meio da genealogia positiva proposta. O autor destaca que somente é possível 

reconhecer a universalidade dos direitos humanos por intermédio da experiência da 

sociedade na qual surge o vínculo afetivo com os valores de universalismo moral37.       

Os valores tidos como universais são determinados pelos seres humanos, 

pessoas singulares que utilizam de suas próprias singularidades para alçar critérios 

universais válidos para todos. Para ter a abstração é necessário, a aplicabilidade 

dos valores universais. A falha na aplicação dos valores universais surge pela falta 

de abstração da singularidade, não pelo valor, mas sim ao indivíduo na sua 

aplicação. Na filosofia religiosa, a falha na aplicação ocorria por meio do pecado da 

carne. Ela não estava nos valores universais (religiosos) e sim nos homens que já 

nascem pecadores e não conseguem aplicar os valores universais.  

A crise dos valores tradicionais faz os filósofos contemporâneos questionarem 

quais os valores que passaram a compor a sociedade. Bauman38 passa, a partir da 

metáfora da liquidez, a explicar os efeitos das mudanças da modernidade na 

condição humana. A liquidez e sua volatilidade modificariam todos os valores tidos 

como universais na sociedade. Com base na modernidade líquida, o indivíduo molda 

a sociedade conforme seu interesse. As convenções sociais mudam de forma 

rápida, transformando de maneira radical a construção da identidade do ser 

humano.  

 
36 SOUSA SANTOS, Boaventura de. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In: 
SOUSA SANTOS, Boaventura de (Org). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo 
cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 429-461. 
37 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 221. 
38 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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A modernidade líquida sempre está em movimento, os valores e as pessoas 

se modificam conforme seu interesse e poder econômico, pois estão em constante 

movimento. A modernidade é imprevisível, não sendo possível garantir valores 

perpétuos e duráveis, tudo pode ser adaptável. A modernidade líquida faz oposição 

aos valores até então existentes na sociedade, de universalidade, sociedade 

ordenada, coesa, estável e previsível. Tais mudanças na sociedade surgem pelo 

crescimento de grandes empresas, que detêm maior poder na sociedade que os 

governos, interferindo em cultura, codificações, economia e meio ambiente. Sabe-se 

que os avanços da tecnologia modificam os valores sociais e pessoais. A migração 

das pessoas modifica os valores culturais e socioeconômicos gerando impactos 

onde se instalam.  

A crise dos valores surge diante da tentativa de imposição de valores 

universais ao indivíduo, sendo contrária à singularidade do ser humano. Os valores 

tidos como universais entram em crise na contemporaneidade, caindo em um vazio, 

em uma liquidez, uma busca por um objeto de desejo que, quando encontrado, 

deixa de existir. Diante dos valores em crise, os homens na contemporaneidade 

deixam de buscar valores fixos e passam a buscar valores móveis, podendo os 

valores da ética contemporânea serem tidos como valores inalcançáveis. Os valores 

na contemporaneidade estão no fato de não se satisfazer com as conquistas e sim 

na busca inacabável dos valores. A liberdade de escolha passa a ser a valoração da 

sociedade, a busca por mudanças, por escolhas que não são mais tidas como 

universais, solidificadas. A ética na contemporaneidade ainda está baseada nas 

causas externas do agir, mas agora a partir de novos valores não solidificados. A 

ética baseada meramente na causa externa do agir deixa de refletir os valores 

inerentes ao ser humano.  

Através da liquidez dos valores, os direitos humanos passam a ser 

banalizados, com a crise dos valores da sociedade contemporânea. A flexibilização 

dos direitos humanos, principalmente da dignidade da pessoa humana, faz com que 

a sociedade deixe de compreender a importância dos valores enraizado na 

sociedade. Qualquer afronta à sociedade, utiliza a dignidade para se proteger. 

Nesse sentido, é possível afirmar que se tudo for uma ofensa aos direitos humanos, 

ou a dignidade, a dignidade perderia seu valor na sociedade. Seria o mesmo que 

usar da maior força de um estado para reprimir uma ofensa pessoal.    
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A ética moderna se caracterizou por colocar o ser humano como o centro da 

filosofia, passou a se preocupar com o estudo do ser. Já a ética contemporânea se 

preocupa com o estudo do que vem a ser em relação ao homem. Essa nova 

preocupação do homem contemporâneo, passa a integrar os direitos genéticos 

através da análise do futuro de aperfeiçoamento da vida humana. A análise deixa de 

ser o que é o ser humano e passa a ser o que ele pode se tornar. Desde o término 

da ética cristã (Deus como o legislador ético universal), a razão passou a ser o 

princípio legislador da ética. O indivíduo livre da era moderna tinha a razão como o 

único princípio legislador. Com o paradigma da consciência, foi possível 

compreender que ação deve ser ética não por obrigação e sim por querer ser ético. 

A ética possui uma instância normativa que procede o discernimento, embora 

não se possa teorizá-la. Ela age a partir da natureza humana como algo que 

precede as decisões morais, agindo como pressuposto e fundamento da liberdade. 

A liberdade, por ser originária do ser, é difícil de ser exercida, posto que existem 

tábuas de valores por meio das quais ela é constituída, sendo necessário partir do 

nada.  

O mal-estar da liberdade ocorre pelo fato do sujeito ser lançado no mundo de 

forma livre, tendo que realizar escolhas que não são pré-determinadas, podendo 

causar angústia, solidão por não saber quais escolhas tomar. O problema da 

liberdade é que se não tomar uma decisão quanto às escolhas, a humanidade 

poderá abrir mão da liberdade, escolhendo não ser livre. Tal escolha não pode ser 

feita, pois o ser é definido pela sua liberdade que está inserida na natureza da 

pessoa, bem como se confunde com o próprio ser. O ser, quando definido como 

liberdade, está em um processo de modificação, não é estático, acabado ou 

enraizado. A liberdade é originária, absoluta e ilimitada, na ética contemporânea.  

A bioética hermenêutica assegura a liberdade, visto que não é possível 

realizar escolhas pré-determinadas por ser o campo mais novo da disciplina da 

ética. A bioética casuística passa a estudar o agir conforme o caso concreto, 

baseado meramente nas causas e consequências, remediando os problemas que 

surgem no caso concreto. A bioética deve ser compreendida em duas circunstâncias 

no aspecto prático, no momento da urgência, frente ao procedimento para salvar a 

vida e na reflexão da valoração dos procedimentos realizados. A bioética, ao 

postular sobre a liberdade, deve analisar a liberdade do indivíduo no tocante à 

escolha ou não do tratamento e as condições oferecidas para que o paciente possa 
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exercer essa liberdade. Além da liberdade individual, a bioética deve se preocupar 

com as consequências do procedimento acerca da sociedade e o meio em que o 

procedimento está inserido, sempre postulando pela dignidade humana como valor 

inerente à bioética.  

A liberdade na contemporaneidade faz o sujeito realizar escolhas a respeito 

do que é oferecido e imposto na sociedade. A dificuldade de ser livre ocorre quando 

tudo que é oferecido não passa pelo critério da liberdade e sim vem pronto, imposto, 

fazendo com que o sujeito não se responsabilize pelas escolhas por ele tomadas. 

Para compreender a ética como liberdade, é possível citar Platão na obra A 

República por meio da história do anel de Giges39: 

 

Certa vez, Giges estava trabalhando como pastor para Creso, um 
antepassado seu que, na ocasião, era rei da Lídia. De repente, um 
terremoto acompanhado de uma forte tempestade, tomou conta do 
ambiente e a violência de tais eventos naturais rompeu o solo, abrindo uma 
fissura. Curioso, Giges desceu pela fenda e deparou-se com muitas coisas 
encantadoras. Dentre as quais, havia um cavalo de bronze, oco, com certas 
aberturas. Espiando por uma das tais aberturas, viu um cadáver nu que 
possuía um anel em um de seus dedos. Giges pegou o referido objeto e, 
então, retornou para a superfície. Conforme ocorria todo mês, certo dia os 
pastores se reuniram para prestar contas ao rei. E, como de costume, Giges 
(com o anel em um de seus dedos) preparou-se para participar de tal ato. 
Em certo momento, ele virou o engate do anel para dentro da mão e tornou-
se invisível. Intrigado, girou-o para a direção contrária e tornou-se visível 
novamente. Giges, então, fez alguns testes com o anel e passou a dominar 
seu poder. A partir disso, escondido, começou a frequentar o palácio e 
tornou-se amante da rainha, com a qual assassinou o rei, tomando o poder 
para si. 

  

A história de Giges, contada por Glauco na obra A República de Platão, serve 

como reflexão sobre a ética. Giges muda sua atitude quando percebe que não pode 

ser visto na sociedade e passa a agir com liberdade. A análise que pode ser feita 

acerca da história é se as condutas do indivíduo são realizadas de forma correta por 

serem impostas na sociedade, ou por serem algo inerente ao próprio indivíduo? Só é 

possível analisar se a conduta é ética se for exercida com liberdade. O justo, o 

injusto só pode de ser conhecido quando este tem liberdade de escolha para tomar 

suas atitudes. Todas as escolhas impostas, os papéis impostos na sociedade, 

quando não sendo realizadas por escolha do indivíduo, não passam no crivo da 

 
39 PLATÃO. A República. São Paulo: Escala Educacional, 2006. (Parte 1). Coleção: “Série Filosofar”. 
Tradução de Ciro Mioranza. p. 53.  
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ética. A conduta ética deve ser uma escolha do indivíduo sendo que ele só pode ser 

responsabilizado quando tem liberdade para exercer suas escolhas.  

Por isso, é possível compreender a ética como uma atitude proveniente do 

próprio ato, independente do fim desejado. O indivíduo deve ser ético por opção e 

não por conveniência ou esperando um resultado. O agir ético só é possível quando 

o Estado dá condições para o exercício da liberdade. A conduta ética deve ser 

proveniente do próprio indivíduo por meio da criação da sua identidade.   

A criação da identidade do ser está em constante modificação na 

contemporaneidade. O ser, ao ser definido como liberdade, está em um processo de 

modificação, não é estático, acabado ou enraizado. A construção da identidade é 

realizada a partir da liberdade, de ser livre e não somente ter a liberdade. A 

construção da identidade, do que vem a ser o homem, só é possível com base na 

liberdade. A liberdade é indispensável para a moralidade. Caso o agente não seja 

livre, ele não pode assumir as responsabilidades pelas suas decisões. A liberdade é 

tida como o grande valor da ética contemporânea, a liberdade de escolha é a 

questão fundamental da moralidade. 

 

1.2 Moral 

 

A análise da moral será de grande importância para a compreensão da 

bioética e dos direitos humanos. Para a compreensão da moral e as concepções 

que serão utilizadas na tese, é importante a compreensão de dois institutos 

trabalhados na moral, ou seja, a Genealogia tanto nas obras de Nietzsche quanto na 

de Hans Joas e o Construtivismo desde as obras de Kant até a obra de Nino 

Santiago. Tais concepções de moral serão trabalhadas na construção dos valores 

de direitos humanos e na compreensão dos direitos genéticos originários de uma 

nova concepção de dignidade, através do genoma humano. A sacralidade da 

dignidade será compreendida nas concepções de bioética hermenêutica.  

 

1.2.1 A Genealogia da Moral 

 

Nietzsche desenvolve, na obra Genealogia da Moral, uma crítica aos valores 

morais desde os filósofos gregos, os valores judaicos cristãos até os valores da 

modernidade. O autor começa seu livro questionando a origem da ideia de bem e de 
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mal, assim como por que atribuímos um valor supremo ao valor bem em detrimento 

do valor mal? A crítica de Nietzsche não parte de valores transcendentes, revelados 

ao homem pelo divino, o sagrado e sim uma crítica à ética grega, à ética teológica 

dos medievais e à ética racionalista dos modernos. O autor analisa o conceito de 

bem e mal entre os povos e os valores da moralidade. No primeiro capítulo, faz a 

análise dos conceitos de bom e mal e bem e ruim. No segundo capítulo, examina a 

má consciência e a culpa e, no último capítulo, o ideal acético.40 

Nietzsche analisa que é necessário compreender a moral a partir do espírito 

histórico, criticando o caráter utilitarista do conceito de bom:  

 

[....] as ações não egoístas foram louvadas e consideradas boas por 
aqueles aos quais eram feitas, aqueles aos quais eram úteis; mais tarde foi 
esquecida essa origem do louvor, e as ações não egoístas, pelo simples 
fato de terem sido costumeiramente tidas como boas, foram também 
sentidas como boas — como se em si fossem algo bom41 

 

A Moral, por intermédio dos valores de bom e mal, atribuída a cada 

civilização, teria em todas as civilizações a concepção de espiritualmente nobre”, 

“aristocrático”, de “espiritualmente bem-nascido”, “espiritualmente privilegiado, ou 

seja, sempre ligada à concepção de poder.  

 

O juízo “bom” não provém daqueles aos quais se fez o “bem”! Foram os 
“bons” mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e 
pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, 
ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de 
pensamento baixo, e vulgar e plebeu42. 

 

O autor analisa que o valor do bom para os “senhores” não possui o sentido 

de bem e sim de superioridade, de nobreza, de poder, em oposição ao valor de ruim, 

vulgar, plebeu. A concepção dos valores de bom, dos “senhores”, pode ser 

compreendida a partir do antônimo da palavra bom, que seria a palavra ruim. Na 

concepção da moral dos “senhores”, o bom está ligado ao caráter da técnica, da 

habilidade, da superioridade. Ao agir como superiores, tomaram para si o direito de 

criar valores ao “bom”, valores que o importavam, que possuíam utilidade.  

A terminologia de bom no aspecto meramente tecnicista limita a análise do 

ser humano e dos avanços da bioética e dos direitos humanos. A concepção de 

 
40 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
41 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 11 
42 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p.11 
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superioridade foi a justificativa para a descrença dos direitos humanos, direitos que 

eram para ter o ideal da crença na fraternidade, passam a ser instrumento de 

domínio de uma nação em detrimento da cultura da nação “dominada”. Nos avanços 

da biotecnologia e dos direitos genéticos, o critério da superioridade, principalmente 

econômica, se não fosse limitado poderia fazer com que as grandes economias 

desenvolvessem medicamento e avanços de procedimentos biotecnológicos que 

criariam distinções dentro da espécie humana. Tanto nos direitos humanos quanto 

na bioética, a concepção de bem bom e valoração do homem deve estar ligada à 

análise do bem, da sacralidade, da pessoa humana, da dignidade humana.   

Os escravos usam o termo bom com o antônimo o termo mal, e não o termo 

ruim conforme a moral dos senhores. A análise do termo mal estaria ligada à 

crueldade, e não à técnica valorada pelos senhores. A avaliação do mal a partir da 

crueldade faz surgir uma avaliação moral e não técnica.  

 

Este “ruim” de origem nobre e aquele “mau” que vem do caldeirão do ódio 
insatisfeito — o primeiro uma criação posterior, secundária, cor 
complementar; o segundo, o original, o começo, o autêntico feito na 
concepção de uma moral escrava — como são diferentes as palavras “mau” 
e “ruim”, ambas aparentemente opostas ao mesmo sentido de “bom”: 
perguntemo-nos quem é propriamente “mau”, no sentido da moral do 
ressentimento. A resposta, com todo o rigor: precisamente o “bom” da outra 
moral, o nobre, o poderoso, o dominador, apenas pintado de outra cor, 
interpretado e visto de outro modo pelo olho de veneno do ressentimento. 

 

Por intermédio da concepção da moral dos escravos, a moral passa a ter um 

valor de ressentimento, de reação ao que vem de fora, seu conceito original é “mal”, 

e o valor do bom seria o antagonismo com o valor do homem mal, do dominador, do 

cruel, do nobre. Com a análise dos valores de duas classes, senhores e escravos, é 

possível compreender que existem duas origens na forma de valorar a moral de 

maneira distinta. A moral, avaliada como a moral dos senhores, ligada à valoração 

técnica do bem conquistado, da riqueza, da nobreza e a valoração da moral dos 

escravos, do judaísmo e, posteriormente, com o cristianismo. A revolta dos 

escravos, por meio do ressentimento, da luta contra os opressores, inverte os 

valores da moral. O pobre, os desprovidos de nobreza, passam a ser os “bons” e 

deixam de ser os oprimidos, pisoteados e ultrajados. 

A obra de Nietzsche, Genealogia da Moral, apresenta um estudo histórico da 

moral, aborda a necessidade de uma reflexão, “do valor das valorações até agora 

existentes”, pelas diversas áreas de conhecimento, como a medicina. O autor 
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analisa que “toda tábua de valor”, conhecida na história da pesquisa, deve passar 

por uma clarificação e interpretação, devendo questionar o que vale desta ou 

daquela tábua de valores, esta ou aquela moral? Deve ser valorada em diversas 

perspectivas: vale para quê, para quem? Cabendo a filosofia analisar o problema do 

valor. 43 

A valoração da área da medicina, em específico da área da bioética, será 

trabalhada nas concepções de bioética, principalmente na bioética hermenêutica. Os 

valores da bioética passam a ser analisados não somente pela causa e efeito, no 

caráter emergencial e sim no aspecto valorativo. As preocupações meramente 

racionais da origem da bioética, que se preocupava com o caráter finalista e 

utilitarista do procedimento, perde espaço para a análise dos valores do homem 

como um todo a partir de sua dignidade. Tais valorações são realizadas com a 

filosofia, bem como a criação da bioética hermenêutica.  

No segundo capítulo da obra “Genealogia da Moral”, Nietzsche analisa a má 

consciência e a culpa. O autor analisa a psicologia da consciência moral, a 

moralidade que é seguida na sociedade. Para o autor, o doentio moralismo levou o 

homem a envergonhar-se de todos os seus instintos. A interioridade, resultante da 

conquista a moral dos “escravos”, seria uma forma de perversão dos instintos, todos 

os instintos que não se exteriorizam passam a fazer parte de um mundo interior, 

criando conceitos de culpa e de má consciência. 

 

[....] refiro-me à moralização e ao amolecimento doentios, em virtude dos 
quais o bicho-homem” aprende afinal a se envergonhar de seus instintos. A 
caminho de tornar se “anjo” (para não usar palavra mais dura) o homem 
desenvolveu em si esse estômago arruinado e essa língua saburrenta, que 
lhe tornaram repulsivas a inocência e a alegria do animal, e sem sabor a 
própria vida”44. 

 

A má consciência pode ser compreendida como a interiorização dos instintos 

primitivos do homem, motivado pela moralidade e punido por meio do castigo, fez 

surgir no homem o sofrimento do homem com ele mesmo: “como resultado de uma 

violenta separação do seu passado animal, como que um salto e uma queda em 

novas situações e condições de existência, resultado de uma declaração de guerra 

 
43 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 28. 
44 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 35. 
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aos velhos instintos nos quais até então se baseava sua força, seu prazer e o temor 

que inspirava”45.  

Na valoração da culpa, quanto ao eu natural, é trabalhada a análise do 

homem com o ambiente e as consequências da utilização e preservação ambiental. 

O homem depende do meio em que ele vive, da mesma forma que modifica o meio 

no qual está inserido, em uma espécie de círculo hermenêutico. O ser modifica o 

meio da mesma forma que o meio modifica o ser. Essa interação e modificação com 

o meio é trabalhada na bioética, tanto na preocupação com a pessoa humana 

quanto com toda vida inserida no meio ambiente. A preocupação com o meio 

ambiente será muito trabalhada nos avanços da Engenharia Genética, 

especialmente com os alimentos transgênicos.  

No segundo capítulo da obra Genealogia da Moral, o autor questiona o motivo 

do agir moral, da moralidade e a repulsa da sociedade para as condutas contrárias à 

moral. “Aumentando o poder de uma comunidade, ela não mais atribui tanta 

importância aos desvios do indivíduo, porque eles já não podem ser considerados 

tão subversivos e perigosos para a existência do todo”46. O autor analisa a força da 

sociedade quanto à ofensa, no momento em que o ofensor da moralidade deixa de 

ser privado de sua liberdade e passa a ser defendido, protegido por esta para buscar 

a ressocialização, reconciliação com a vítima, deixando de aplicar o castigo e 

buscando a reconciliação. 

A obra de Nietzsche analisa a Moral como valor entre o bem e o mal, 

compreende que as valorações são artificiais, criadas pelo homem conforme sua 

necessidade. A moral seria produto da história humana e os homens os criadores 

dos valores morais. Para o autor, não existem valores absolutos, uma moral ou uma 

ética absoluta. 

Hans Joas defende, em sua obra a sacralidade da pessoa, uma nova 

concepção de genealogia, a genealogia positiva. A partir da análise da genealogia 

positiva, o autor aborda a necessidade de uma genealogia que não busque somente 

uma fundamentação racional de pretensão de validade ou de uma história de 

ascensão ou disseminação. Ele reconhece as conquistas de Kant e Nietzsche e 

busca não retroceder aquém delas. Kant busca desenvolver uma argumentação 

filosófica moral que tem pretensão de validade universal e incondicional, 

 
45 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 46 
46 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 38. 
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independente de toda história. Nietzsche busca desenvolver uma concretização 

histórica cultural, atribui ao autor a noção de subjetividade irredutível dos atos 

valorativos e a noção da contingência da história, que deixou de fundamentar de 

forma histórica filosófica os valores47.  

A compreensão de uma genealogia afirmativa aborda a necessidade de 

reflexões de um “historicismo existencial”. Joas utiliza os conhecimentos de 

Troeltsch48 para explicar os elementos de uma teoria da ciência histórica: a 

problemática do tempo histórico, a relação entre o conceito de desenvolvimento e os 

valores, sua conexão com a configuração do futuro49. A genealogia afirmativa 

reconhece os valores de tempos passados, dos quais divergem de uma realidade 

social vigente. Valores atuais são analisados e valorados conforme suas “gêneses 

histórica”. Joas aborda a moral universal formal kantiana a partir das tradições 

culturais, instituições que pretendem dar continuidade e quais pretendem 

transformar, devendo tais instituições e tradições serem valoradas de forma 

histórica. 

 A valoração da genealogia da moral deve ser compreendida da mesma forma 

que a construção dos direitos humanos. Joas, ao propor uma genealogia positiva, 

não deixa de valorar as conquistas dos direitos humanos e sim compreender tais 

conquistas nos dias atuais. O autor, ao defender a sacralidade dos direitos 

humanos, faz a valoração dos ideais católicos, das influências de tais ideais no 

iluminismo e na “criação dos direitos humanos”. A sacralidade coloca o ideal de 

dignidade como sagrado, que deve ser tanto seguido pelo homem quanto criado 

pelo próprio homem. A compreensão da sacralidade, vai ser de fundamental 

importância para a concepção da bioética hermenêutica e para as novas 

concepções dos direitos humanos por meio dos direitos humanos genéticos. 

 

1.2.2 O construtivismo Moral 

 

Carlos Santiago Nino examina a moral dentro de um contexto teórico que 

consiste em uma filiação filosófica metaética: o construtivismo. Os elementos dessa 

 
47 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 149. 
48 TROELTSCH, Ernst. Der Historismus und seine Probleme. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck), 1922. 
49 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 187. 
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concepção construtivista do autor estão na mesma linha de outros autores que 

pretendem superar as teorias da justiça não cognitivistas, seja através do 

construtivismo de Kant50, construtivismo moral de Rawls51, ou da recuperação da 

razão prática por meio da razão comunicativa em Habermas52.  

As concepções empiristas compreendiam que o ser humano depende do 

ambiente para se desenvolver, dos estímulos do ambiente em que vive e das 

experiências que ele passa. A concepção racionalista compreende que os 

pressupostos básicos e capacidades, condições de conhecimentos, são inatas. 

Todas as atividades do conhecimento são do próprio indivíduo. O construtivismo 

integra as duas concepções, leva em conta tanto o desenvolvimento humano quanto 

fatores orgânicos, ambientais. O construtivismo busca a interação do 

desenvolvimento humano com o meio em que ele está inserido. 

A integração buscada no construtivismo pode ser compreendia através da 

bioética nos dias atuais, tanto na relação do homem com o meio quanto com a 

concepção do próprio homem. Esta concepção de bioética, que estudaremos como 

bioética hermenêutica, será a base para os direitos genéticos. Os direitos humanos 

genéticos compreendem o meio ambiente e os avanços para integração do homem 

ao meio ambiente, tanto na modificação quanto preservação do meio ambiente. Os 

direitos humanos genéticos estudam as modificações da raça humana e do meio 

ambiente no qual o homem estará inserido.  

O construtivismo moral consiste em compreender os princípios morais como 

razão prática, busca explicar pressupostos, organizar e tornar coerente os valores e 

preceitos morais, avaliar a validade desses valores e preceitos. O construtivismo de 

Kant busca o uso da razão para resolver problemas práticos. Os princípios morais 

são construídos e não descobertos. A moralidade é compreendida como uma 

resposta da racionalidade humana diante de problemas práticos. 

Dentro do construtivismo moral, Carlos Santiago Nino, utiliza a expressão  

“construtivismo epistemológico” que se encontra, segundo no plano ontológico, entre 

o individualismo e o coletivismo, bem como no plano epistemológico, entre o elitismo 

e o coletivismo: a verdade moral parece constituída não pelo resultado, mas pelos 

 
50 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 5. ed. Trad.: Manuela Pinto e Alexandre Morujão. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 
51 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Jussara Simões. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. 
52 Habermas, J. The theory of communicative action. Vol 1. Reason and the rationalizalion of 
society. Boston: Beacon Press, 1984. 
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pressupostos da prática intersubjetiva do discurso moral. “Dado que estes 

pressupostos exigem a imparcialidade, é extremamente difícil que se sejam levados 

em conta os interesses de outros, a não ser mediante sua participação na discussão 

coletiva” 53.  

Carlos Santiago Nino faz distinção entre a moral positiva (moral social) e a 

moral ideal (moral crítica). A moral positiva seria um produto da formulação e 

aceitação de juízos que buscam alcançar uma moral crítica. A moral positiva 

descreve fatos e a moral crítica justifica a escolha de atos e tomadas de decisões. A 

moral crítica busca a sua validade, ao passo que a moral social busca a sua 

aceitabilidade. Deste modo, a distinção entre moral positiva (social) e moral ideal 

(crítica) acaba promovendo o esvaziamento do próprio conceito moral. A moral 

positiva é o produto da formulação e da aceitação de juízos com os quais se 

pretende alcançar princípios de uma moral ideal. Sem a pretensão de atuar e julgar 

conforme uma moral ideal, portanto, não haverá moral positiva. É necessário 

compreender a moral social vigente em uma sociedade, assim como esclarecer as 

condições que as teorias morais devem satisfazer para serem consideradas válidas. 

A análise da moral social (positiva) pode ser compreendida na bioética a partir 

dos princípios da bioética. Princípios que foram valorados com a descrição de fatos 

analisados no caso concreto. A valoração da bioética, frente aos fatos e casos 

concretos, tornou-se a chamada bioética casuística. Concepção essa criada desde o 

início da concepção de bioética, ainda baseada em uma ética antropocentrista e 

baseada na ciência como o centro do saber. Com as mudanças dos valores que 

compõem a ética em especial, como a preocupação com o meio em que somos 

inseridos, com valores universais em oposição aos valores culturais, surge a 

necessidade de uma reflexão dos valores bioéticos, a busca pelos valores atribuídos 

à moral crítica. A busca pelos valores de uma moral crítica é compreendida por 

intermédio da bioética. Tal como ocorre com a bioética hermenêutica, a moral ideal 

deve compreender tanto a moral social vigente em uma sociedade quanto a 

valoração universal dos direitos humanos. A bioética hermenêutica passa a refletir a 

moral social e atribuir à valoração dos direitos humanos. A dignidade da pessoa 

humana deve abranger a moral social.   

 
53 NINO, Carlos Santiago. Ética y Derechos Humanos – Un ensayo de fundamentación. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1989. Capítulo III. Construtivismo Moral. p. 92. 
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No cumprimento da sua função na sociedade, o direito utiliza convicções 

morais individuais. A moral para evitar conflitos e facilitar a cooperação social deve 

utilizar as sanções morais e do discurso moral. Este último visa à proteção da 

liberdade, da vontade e do consenso dos membros da sociedade em cumprir com a 

moral. O discurso moral se estrutura com base nos seguintes elementos: consenso, 

autonomia, imparcialidade, verdade e democracia. Com relação à busca de um 

consenso, é preciso ter condições mínimas que possam ser satisfeitas, para que se 

origine a livre aceitação dos princípios norteadores de condutas. Portanto, tais 

princípios de conduta devem ser públicos, gerais, supervenientes e universais. A 

conduta deve ser valorada por meio da moral social, visto que a valoração desta, 

depende que da sociedade de forma pública. A valoração da conduta deve ser 

aceita pelos membros da sociedade como sendo a correta, sendo valorada pela 

moral crítica, devendo atender a cada ente da sociedade e se responsabilizar pelas 

consequências dessa conduta para toda a humanidade. A valoração dos princípios 

de conduta faz o agir passar pelo crivo da moral social, para ser valorada pela moral 

crítica com os valores da dignidade da pessoa humana. 

O discurso moral para ser autônomo deve ser valorado por intermédio da 

vontade humana autônoma, desenvolvida com os imperativos categóricos de Kant. 

A vontade humana autônoma deve ser de caráter intemporal e universal a partir da 

razão. A vontade humana é um elemento da razão que é, ao mesmo tempo, um 

chamado a priori e universal54. O ato moral é livre e pode ser universalizado, pode 

valer para a humanidade inteira55. Com a concepção de ato livre universal, o 

discurso moral faz do indivíduo autônomo um cidadão, que se responsabiliza por 

toda a humanidade. A autonomia do discurso moral só é possível se a conduta 

autônoma for realizada de forma imparcial, tendo em vista que este indivíduo é 

responsável por toda humanidade. Nesse sentido, o agir do indivíduo na sociedade 

deve ser sempre pensando na coletividade.  

O discurso moral deve buscar sempre o melhor para a humanidade, devendo 

tratar a humanidade tanto na sua pessoa quanto no próximo. O discurso moral deve 

compreender o agir de forma livre e universal, atuando de uma forma que a conduta 

torne uma lei universal, que seja cumprida por si mesmo, não somente por uma 

 
54 JOLIVET, Régis. MORAL. Tratado de Filosofia IV. Trad. Gerardo Dantas Barretto. Rio de Janeiro: 
AGIR, 1966. p. 127. 
55 CRAMPE-CASNABET, Michèle. KANT – Uma Revolução Filosófica. Trad. Lucy Magalhães. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. p. 67. 
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responsabilidade e sim pela aceitabilidade. Esse agir deve sempre buscar a 

dignidade da pessoa humana. O ato a ser realizado deve ser sempre em busca da 

verdade e dos valores da coletividade. O discurso moral, ao buscar a verdade e a 

democracia, deve fazer com que os governantes busquem sempre o melhor para a 

sociedade e para a pessoa humana. O Estado a partir do discurso moral deve 

assegurar a Dignidade e o Estado democrático, agindo de forma transparente diante 

da sociedade. 

 

 

1.3 Distinção e Integração da Ética e da Moral  

 

Moral e Ética têm definições diferentes, mas finalidades muito semelhantes, 

ambas têm a responsabilidade de construir bases que irão guiar a conduta do 

indivíduo, determinando seu caráter e suas virtudes, mostrar ao indivíduo a melhor 

forma de agir perante a sociedade. “Ética” vem do Grego “Ethos” que significa modo 

de ser ou caráter, agir de modo certo ou errado, ser bom ou mal. “Moral” vem do 

latim moris que significa “maneira de se comportar regulada pelo uso”, daí 

“costume”, e de moralis, morale, adjetivo usado para indicar o que é “relativo aos 

costumes”.  

A ética implica um saber fazer, essa união entre o saber e o fazer desvincula 

a ética de um saber meramente teórico, demonstrativa ou exata. O saber deve ser 

compreendido como discernimento prático, esse discernimento é o critério que é 

adotado para a escolha do agir entre o bem e o mal e a vida moralmente adequada. 

O discernimento não é possível ser demonstrado com procedimentos matemáticos 

exatos, o saber relativo as escolhas humanas não podem ser medidas de forma 

aritmética. A ciência teórica, aritmética se desenvolve por meio da necessidade e a 

ética através da liberdade.  

Antônio Pain compreende, no livro Tratado de Ética, que a ética corresponde 

a uma disciplina teórica cujo objeto é a moral. 56 Gustavo Korte descreve, no livro 

Iniciação à ética, a ética da ciência a partir do “estudo das relações indivíduo-

indivíduo, indivíduo-sociedade e indivíduo-universo, bem como as leis que as 

regem”. A reflexão ética como ciência responde à pergunta: como ocorrem os 

 
56 PAIM, Antonio. Tratado de Ética. Salvador: Humanidades, 2003. p. 2. 
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fenômenos éticos? Já a ética como filosofia busca a verdade e as causas 

determinantes das relações éticas, procura responder por que ocorrem os 

fenômenos éticos57. Korte entende que a moral é um dos objetos de estudo da ética, 

mas não o único. A ética estuda as relações reais do homem com seu contexto, 

assim como os resultados dos questionamentos da ciência da ética por meio da 

análise dos fenômenos (Qual é o fenômeno ético? Como se dá o fenômeno ético? 

Qual o contexto em que ocorre?) e a comprovação de resultados nos campos 

experimentais (buscando utilidade, servir aos propósitos do ser humano). A ética 

como campo de conhecimento científico realiza descrições, constatações, hipóteses, 

indagações e comprovações dos fenômenos éticos. É possível encontrar leis, 

enunciados e respostas verossímeis nos campos experimentais da ética.  

Pain compreende a ética como disciplina filosófica e a analisa quanto ao 

destino histórico que teve a moral no Ocidente. O primeiro processo de constituição 

da moral ocidental ocorre, para o autor, por meio do texto bíblico denominado 

Deuteronômio (nos cinco livros de Moisés, em especial o Decálogo ou Dez 

Mandamentos da lei de Deus). O segundo momento de Constituição da moral 

ocidental, seria representado pela meditação grega (especial destaque para 

Sócrates, Platão e Aristóteles). A distinção da moral judaica e da grega pode ser 

compreendida a partir da virtude. Os gregos compreendem que a virtude deve ser 

conquistada, não lhe é dada, como compreendia a tradição judaica. A moral cristã 

compreende a ética como sendo a salvação. A doutrina moral durante a Idade Média 

atribui a conquista da virtude na terra como requisito para viver no paraíso. Até a 

época Moderna, a Igreja católica possuía “virtual monopólio do estabelecimento da 

moralidade” 58, não sendo necessário considerar isoladamente a moral social.  

A época Moderna é marcada pela distinção da moralidade social da religião. 

A moralidade e a religião seriam autônomas, sendo possível um ateu viver 

virtuosamente sem ser religioso. Os dogmas religiosos passam a ser criticados pela 

razão e a moral deixa de ser inata, passa a ser legítima e necessária para manter a 

existência coletiva. A moral na época Moderna seria essencialmente social. Como 

maior percursor da ética do dever, é possível destacar Kant e a obra 

 
57 KORTE, Gustavo Iniciação à Ética. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 54. 
58 PAIM, Antonio. Tratado de Ética. Salvador: Humanidades, 2003. p.10. 
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Fundamentação da metafísica dos costumes59, que coloca o homem como um fim 

em si mesmo, proporcionando mudanças na moral ocidental. A fundamentação da 

ética a partir da racionalização em Kant foi indispensável para a compreensão da 

ética dos fins absolutos e da ética da responsabilidade, proveniente no período 

Contemporâneo.  

A moral ocidental possui como núcleo básico, desde as escrituras de Moisés 

(entre eles no livro dos dez mandamentos), o ideal da pessoa humana. A evolução 

do ideal da pessoa humana começa com os dez mandamentos e possui 

continuidade no racionalismo estruturado da Grécia na Idade média a partir da 

discussão do livre arbítrio. Posteriormente, o ideal de pessoa humana como núcleo 

da Moral passou pela evolução da ética social, o amadurecimento da ética do dever 

de Kant na Idade Moderna e análise da ética Contemporânea, da liberdade e 

responsabilidade60.    

Os preceitos morais possuem raízes religiosas, a moral ocidental não 

distinguia em seu início do direito. Com isso, os livros de Moisés e os ensinamentos 

de Jesus eram tidos como monopólio dos preceitos morais. A moral Social surgiu 

com a quebra do monopólio dos preceitos morais da religião católica por meio de um 

pluralismo religioso e, posteriormente, com a relação à política e o direito61. A 

validade das normas morais não resulta de uma valoração abstrata, conforme a 

ética, e sim com a significação para a ação prática, independente que seja por 

motivos religiosos ou convenções de ordem legítimas. A distinção das normas 

morais com Direito está no caráter da coação do direito e adesão à convenção de 

forma voluntária no interior de grupos sociais62.      

Dentre os pré-requisitos essenciais da moral, é possível destacar a 

autoridade, o poder que se faz obedecer a ordem compactuada. O poder deve ser 

compreendido como algo exterior, proveniente de uma dominação e um mínimo de 

vontade de obediência. Os motivos e formas de impor a dominação variam desde a 

coação, a habilidade, tradição, legitimidade, relação econômica. A autoridade para 

 
59 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Trad.: Guido Antônio de 
Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. 
60 PAIM, Antonio. Tratado de Ética. Salvador: Humanidades, 2003. p. 25. 
61 PAIM, Antonio. Tratado de Ética. Salvador: Humanidades, 2003. p. 15. 
62 PAIM, Antonio. Tratado de Ética. Salvador: Humanidades, 2003. p. 22. 
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conseguir a obediência deve possuir uma dominação legítima com base na 

racionalidade, carisma ou tradição63. 

O critério da autoridade é indispensável para a compreensão da Moral. A 

referida autoridade deve ser legitimada pelos membros da sociedade, podendo ser 

realizada de forma racional por regras de condutas debatidas e aceitas na sociedade 

ou pela tradição regras passadas de gerações a gerações, ou por meio do carisma 

do líder, em um processo que pode ser de mera persuasão, mas que o torne 

legítima para ocupar o cargo. A ética, diferente da moral, não faz uso da autoridade 

para ser aceita pela sociedade, pois estaria ligada ao critério da “crença”, que é 

definida como aceitação dos valores, por exemplo, quando Joas defende a 

sacralidade dos direitos humanos. Os direitos humanos devem ser compreendidos e 

aceitos pela sociedade, não podendo ser meramente imposta pela autoridade. Deve 

ser compreendida e aceita por todos, sabendo que a violação dos direitos humanos 

de uma pessoa acarreta a violação aos direitos de cada ente da sociedade.   

Dworkin distingue a ética da moral arguindo que os padrões morais 

prescrevem como devemos tratar os outros e os padrões éticos, como devemos 

viver64. Mesmo abordando a distinção, o autor fala que é possível eliminá-la, de um 

modo que a moral inclua a ética e a ética inclua a moral. Somente é possível integrar 

os valores se os princípios morais forem interpretados por meio da moralidade, do 

viver alcançado pela felicidade (felicidade que Aristóteles definia como o justo meio 

a partir das virtudes).  

A análise de justo meio, de busca pela felicidade, ética Eudaimonia seria um 

perfeito equilíbrio entre o viver individual e coletivo, da forma como devemos tratar 

os outros e como devemos agir em sociedade. A felicidade não poder ser vista 

somente como o fim, e sim como um caminho. A felicidade está no caminho, em 

viver de forma virtuosa. A concepção do justo meio entre a ética e moral, na análise 

da bioética, pode ser compreendida na atuação da bioética no dia a dia, no 

tratamento da emergência e na valoração das condutas diante da bioética 

hermenêutica. Seria o agir conforme os princípios da bioética e a valoração dos 

princípios no caso concreto, nas escolhas a serem tomadas pelos profissionais da 

saúde e valoradas, posteriormente, pelos conselhos de ética e pela sociedade.  

 
63 PAIM, Antonio. Tratado de Ética. Salvador: Humanidades, 2003. p. 23. 
64 DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of 
Harvard University, 2011. p. 291. 
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Por que viver moralmente? Para responder essa pergunta, Dworkin 

compreende ser necessária a moral, a ética e a dignidade. O ser é atraído pela 

moral da mesma forma que é atraído até outras dimensões de si mesmo. Não se 

pode respeitar a humanidade de cada indivíduo, sem respeitar a humanidade dos 

demais membros da sociedade. Quando uma pessoa que valoriza corretamente a 

dignidade deve ajudar os outros? Por que ao ajudar não deve causar dano? Como 

decidir quem ajudar? Qual nossa responsabilidade pelos danos involuntários? Em 

que ocasiões podemos causar danos a outra pessoa para ajudar alguém? As 

nossas obrigações existem somente por fazermos parte de uma comunidade 

política, étnica, linguística?  

Para conseguir fazer a integração dos valores éticos e morais, a partir do 

viver moral de conceber o melhor para cada um, é necessário distingui os conteúdos 

dos princípios morais de forma categórica. O interesse do agente deve ser 

comprometido com o valor dos princípios morais. Dworkin usa como exemplo a 

mentira, pois o valor moral deve proibi-la, mesmo que possa ser o melhor para o 

interesse do agente. A virtude e a ética devem ser a recompensa por si só, 

independente do benefício que terá por cumprir seu dever65.  

Para Dworkin, a moral deve ser caracterizada pela integridade e também pela 

autenticidade. Por isso, devemos viver moralmente não somente porque a moral 

exige, e sim porque queremos viver de forma moral. As concepções dos valores 

morais não devem ser feitas somente por restrições e sim por valores, desejos e 

virtudes (conforme defendido pela ética). O princípio da moral não deve ser 

cumprido somente por atender o desejo de um ou de todos, a curto ou longo prazo. 

O desejo esclarecido ou universal não deve ser compreendido como próprio 

interesse, e sim como um ideal66. Os objetivos pessoais, os desejos, devem 

compreender a noção de obrigação, dever e responsabilidade para com os outros. O 

interesse pessoal de ajudar ao próximo, deve ser feito tanto por cumprir sua 

obrigação moral para com o próximo quanto pelo valor pessoal do comportamento 

perante sua vida. Por exemplo, a análise valorativa da própria pessoa de não ajudar 

quando possível, a vergonha que sentiria dela mesma se não ajudasse. A 

 
65 DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of 
Harvard University, 2011. p. 292. 
66 DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of 
Harvard University, 2011. p. 294. 
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sobrevivência, a sensibilidade as necessidades alheias devem compreender os 

valores morais.    

Dworkin propõe a integração entre os valores éticos e morais a partir do que 

ele denomina como bem viver. Para atingir o bem viver, é necessário que os valores 

morais estejam integrados com a responsabilidade ética, independente do dever 

com os outros, e sim por meio do respeito por si próprio e a autenticidade. Cada um 

deve respeitar a si mesmo, aceitar os valores éticos para ter uma vida com sentido, 

devendo identificar os critérios que façam com que a vida tenha sentido. A 

autenticidade como valor ético deve ser compreendida no sentido de coerência, os 

valores escolhidos devem ser aceitos. Os valores morais devem estar integrados 

com o respeito próprio e com a autenticidade. A integridade entre os valores éticos e 

morais, para o autor, constitui a concepção de dignidade67.  

A integridade também será a base dos ensinamentos de Hans Joas para a 

compreensão da sacralidade da pessoa humana. Para a compreensão da 

sacralidade da pessoa humana, será necessária a análise do que é pessoa humana 

para a ética e o direito. A compreensão de pessoa humana na ética ganha uma área 

específica dentro da disciplina, que é a compreensão da bioética. Trata-se do 

primeiro passo para compreender a bioética e entender qual a vida a ser protegida e 

a responsabilidade dessa vida pelo meio. A compreensão dos direitos humanos 

genéticos só será possível após a compreensão de pessoa humana, da bioética e a 

valoração frente aos direitos humanos. Direitos estes que irão abordar os avanços 

da biotecnologia, os valores inerentes ao ser humano, a participação e obrigação do 

homem diante do meio no qual está inserido. 
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2 PESSOA HUMANA  

 

A compreensão da pessoa humana é de fundamental importância para a 

bioética e para os direitos humanos. A bioética surge como ciência com o intuito de 

compreender a pessoa humana, o antropocentrismo e a relação com meio no qual o 

ser humano é inserido. A análise do ser precisa da compreensão nas perspectivas 

individuais, sociais, ambientais, sabendo de sua importância quanto ao meio e sua 

relação com o sagrado, com o divino. O critério de divindade de sacralidade será 

analisado segundo a relação da pessoa humana e os direitos humanos por Hans 

Joas na obra A sacralidade da pessoa humana68. 

A compreensão da pessoa humana não se limita meramente no aspecto 

biológico, e sim na sua relação com o meio. No aspecto ambiental, a análise de 

pessoa humana deve compreender as relações do homem com o meio ambiente e 

com os seres que fazem parte desse ambiente. No aspecto social, a pessoa humana 

deve ser compreendida tanto na sua individualidade quanto na relação com os entes 

da sociedade. No direito à análise da pessoa humana, deve compreender desde os 

sujeitos de direitos quanto o dever de proteção para o desenvolvimento dos sujeitos 

em potenciais.  

 

2.1 Análise do Ser e da Pessoa Humana 

 

O problema da conceituação da pessoa humana compreende a realidade do 

ser, de forma complexa. A busca para definir e conceituar a pessoa humana, então, 

torna-se uma busca pela análise da sua essência, da realidade e do seu valor. O 

filósofo Lucien Seve apresenta, inicialmente, o homem como “animal insaciável, um 

existente sem essência, um ser da distância: cada um destes enunciados constitui 

uma definição cuja forma fechada não o impede de modo nenhum de dar a entender 

a abertura essencial daquilo que define” 69.  

O homem, como um animal insaciável, vai ser o motivo da origem da bioética 

como ciência. A bioética surge para expandir os valores da ética quanto à ciência, 

não se limitando apenas ao aspecto técnico e sim ao valorativo. Por intermédio da 

 
68 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. 
69 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p.18. 
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metafísica, a bioética se limita ao sentido racional do estudo de casos clínicos por 

meio de uma bioética casuística. Nesse sentido, o autor aborda que a metafísica do 

estudo sobre a pessoa humana seria mal fundada se recusasse as exigências de 

uma ética de clareza. A cientificidade acarreta, por meio da busca pela racionalidade 

da metafísica, uma concepção meramente tecnicista sobre a pessoa humana. Deve 

ser ampliada a busca pela essência humana, devendo refletir a interação do sujeito 

com o meio e a sua integridade. O homem deve se responsabilizar pelo meio no 

qual está inserido e se valorizar como pessoa. Ao interagir com o meio ambiente ele 

deve respeitá-lo, assim como as pessoas ao seu redor.    

Martin Heidegger apresenta, na obra Ser e Tempo70, a necessidade de uma 

“repetição explicita a questão do ser”. O autor afirma que a questão do ser não é 

uma questão qualquer. Suas ponderações tiveram fôlego nas pesquisas de Platão e 

Aristóteles, questão está que foi banalizada pela metafísica. Heidegger compreende 

que a análise do ser, frente à filosofia grega, não conseguiu compreender o sentido 

do ser e o aprisionou nos conceitos universais, em um vazio quanto ao sentido71. 

Com o posicionamento de Heidegger, é necessária uma maior discussão sobre o 

sentido do ser, com o intuito de torná-lo menos obscuro. O sentido do ser só é 

alcançado na concepção do ser no mundo que ele é inserido, na relação desses ser 

com o mundo e na relação desse ser com o ente. O sentido do ser só é possível a 

partir da integridade dos valores éticos e morais (bem viver) da dignidade.  

Os inúmeros conceitos sobre o ser humano e sobre a pessoa humana não 

ocorrem pelo fato dela não possuir um conceito, uma definição. A pessoa humana 

admite inúmeras definições, compatíveis entre si. Assim, o filósofo Lucien Seve 

apresenta a análise sobre o bebê ser ou não uma pessoa. Para começar a análise, o 

autor debate sobre o título, “o bebê é uma pessoa”. Com base nas palavras do título, 

é possível compreender o que a frase significa e o que deixa de significar. O bebê 

não é uma “coisa” que é possível ser utilizada como bem quiser, e sim um ser 

humano em pleno direito. Por possuir pleno direito, maltratá-lo vai acarretar 

repercussão pública, indignação e, como consequência, sanções dos tribunais. A 

necessidade de análise ocorre ao compreender que o bebê é uma pessoa no 

sentido da palavra. Por menor que o bebê seja, ele possui competência para 

 
70 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 27. 
71 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 27. 
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perceber, sentir e comunicar. O bebê não é uma pessoa no sentido de análise de 

personalidade no âmbito jurídico, e sim uma pessoa no sentido psicológico. Mesmo 

que esse bebê venha a nascer em um país que não lhe garanta os direitos da 

pessoa, no sentido jurídico e moral, esse bebê é uma pessoa para o sentido 

psicológico e pediátrico72.     

O filósofo faz a distinção de pessoa humana a partir do sentido que, em uma 

certa idade, essa pessoa é púbere, devendo “o ser”, ter uma análise de 

reconhecimento, de ser constato de uma pessoa. O reconhecimento deve partir da 

pessoa moral, nessa concepção surge a análise do ser como personalidade, 

capacidade. Por intermédio do desenvolvimento da personalidade, tanto a 

biomedicina quanto as ciências humanas, os moralistas e os juristas reconhecem 

esse ser como pessoa.  

Realidade de um lado e valor do outro, valores discordantes entre si. A 

pessoa humana, conforme a concepção de Séve, inclui as concepções de 

reconhecimento, como um sujeito moral e de valor, que deve ser garantido 

independente da fase que esta pessoa possui no seu desenvolvimento. O valor da 

pessoa humana deve ser reconhecido e protegido pela pessoa moral. Definir um 

conceito de pessoa humana, sem elucidar de modo preciso o valor e a moral, para o 

autor, seria uma forma de voltar ao sofismo, problemas abordados no período da 

metafísica, seria atribuir um conceito sem abordar sua essência73. 

Ao explicar a essência do Ser, o valor atribuído ao ser, Heidegger utiliza 

filósofos que interpretaram o ser conforme sua área de pesquisa. O autor aponta 

que Marx exige que o "homem humano" seja conhecido e reconhecido. O homem, 

na visão de Marx, encontra-se na "sociedade". O homem natural seria o homem 

social, a essência do homem estaria inserida na sociedade. O catolicismo analisa a 

essência do homem no próprio homem, o homem como filho de Deus e a 

transcendência no próprio Deus. Por último, é feita a análise do homem racional, 

frente aos romanos e a colisão entre o homem humano e o homem bárbaro.74 

Para compreender as diferentes concepções da pessoa humana é necessário 

refletir sobre todas as dimensões da realidade e compreensão da pessoa humana. A 

pessoa é dotada tanto de valores biológicos, quanto de valores espirituais e sociais. 

 
72 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 19. 
73 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994.  p. 19. 
74 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. 2. ed. rev. Tradução de Rubens Eduardo Frias. 
São Paulo: Centauro – 2005. p.17. 
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A compreensão de pessoa deve buscar na moral comum um entendimento ético e 

características universais, que possam integralizar a dignidade da pessoa por meio 

dos valores éticos. Junges questiona o que seria chamar o ser humano de pessoa? 

Qual seria a abrangência dessa denominação? Quais as implicações para a 

compreensão da vida humana?75 

A bioética compreende, por meio da antropologia relacional, a pessoa como 

relações humanas mediadas pela vida. A concepção de pessoa para a bioética deve 

ser realizada a partir da concepção ontológica, que corresponde a integralidade do 

ser natural, moral e relacional, com a linguagem ou intersubjetividade76. No aspecto 

ontológico, pessoa seria a singularidade (particularidade) do gênero natureza 

(universalidade), a individualidade e a racionalidade. Tais concepções 

(singularidade, individualidade e racionalidade) seriam as características ontológicas 

fundamentais da pessoa.  

O aspecto ontológico compreende a concepção da pessoa por meio da 

metafísica, um ser de natureza racional. No aspecto Moral, a humanidade deve ser 

utilizada como um fim e não como um meio. A moralidade é a condição que faz o ser 

humano um fim em si mesmo. Como um legislador universal, a partir da liberdade 

(autonomia) em que todos os seres humanos se tornam um fim em si mesmo, por 

intermédio da dignidade. O respeito deve ser a forma de garantir a igualdade de 

todos os seres humanos por meio da dignidade. Para a concepção fenomenológica, 

a pessoa se realiza com base no reconhecimento do outro, a interdependência 

caracteriza a condição dialogal da pessoa. A pessoa humana se relaciona a partir da 

comunicação com outras pessoas. Com a interdependência, a troca dialogal, surge 

a reciprocidade e a responsabilidade diante do próximo. A pessoa humana 

interpretada, com base na fenomenologia, deve ser entendida como espiritualidade 

(liberdade), reciprocidade (responsabilidade) e singularidade (historicidade), 

características que determinam o significado da dignidade humana77.  

A análise da pessoa humana no aspecto da fenomenologia é a base para a 

concepção de sacralidade da pessoa humana. Com isso, da mesma forma que o 

cristianismo compreende Deus a partir da Santíssima Trindade, a sacralização da 

pessoa humana deve compreender a dignidade (valor supremo) por meio da 

 
75 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 104. 
76 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 104. 
77 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p.113. 
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liberdade (espiritualidade), reciprocidade (responsabilidade) e singularidade 

(historicidade). A trindade, que integra a dignidade, só pode ser compreendida com 

as teorias da ética. A historicidade da dignidade deve ser compreendida a partir da 

genealogia da moral que forma a base para a criação dos direitos humanos. A 

liberdade e a responsabilidade foram atribuídas como valores da ética desde as 

obras gregas e a busca pela virtude, até a ética na pós-modernidade atual. A 

responsabilidade deve ser compreendida com base na ética deontológica kantiana 

por meio da análise de autonomia da vontade. O agir de forma livre deve reconhecer 

a humanidade do outro, da mesma forma que quer o reconhecimento da sua própria 

humanidade. 

 

2.2 A Pessoa Humana no mundo 

 

A humanidade surge por meio da animalidade, mantém sua raiz nela, mas 

possui muitas diferenças. As diferenças podem ser analisadas tanto no aspecto 

biológico (exemplo o desenvolvimento das habilidades de aprendizagem, dos seres 

vertebrados) quanto com as características genéticas que predeterminam o 

comportamento de insetos e os limites da sua evolução. Sendo assim, ocorreu a 

evolução a partir da qual foi possível distinguir os homens primatas, dos chamados 

homo sapiens. Na medida em que a humanidade foi se transformando, a evolução 

começou a armazenar-se dentro do organismo a partir das modificações na 

genética. O aspecto exterior no mundo social, por meio da linguagem, de práticas e 

emancipações no limite do crescimento do ser humano modificam pouco a pouco o 

destino humano.78   

A evolução genética está diretamente ligada ao aspecto técnico, da evolução 

do conhecimento e aperfeiçoamento das técnicas da biotecnologia. A revolução 

tecnológica, por meio da biotecnologia, acelerou o processo evolutivo do ser 

humano, como consequências interferiu de forma direta no meio em que esse ser é 

inserido. A evolução da genética modificou o ser humano e o meio ambiente, criando 

processos evolutivos de forma mais célere que os processos evolutivos naturais. A 

genética humana não pode ser valorada somente no aspecto técnico, e sim de 

forma ética em busca da dignidade humana. A evolução da genética faz surgir um 

 
78 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 44. 
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novo ser e uma nova valoração na sociedade e meio ambiente, devendo o direito se 

preocupar com os valores da pessoa humana, assegurando a essência da pessoa 

por meio da sua sacralidade: dignidade (valor supremo), liberdade, reciprocidade 

(responsabilidade) e singularidade (historicidade). 

Heidegger defende que a natureza do ser e a sua essência são fatores 

ligados à existência. A essência, para o autor, relaciona-se com a linguagem e o 

diferencia dos demais seres, por expressar o seu pensar e não apenas por ser 

racional. A essência do homem o distingue, como ser vivo, das plantas e dos 

animais. Os seres vivos se desdobram como ser e como essência, a verdade do ser 

só possível ser encontrada a partir de sua essência. Por isso, Heidegger 

compreende que o ser está mais próximo do divino do que do animal, porque as 

plantas e os animais estão mergulhados, cada qual no seio de seu ambiente próprio, 

mas nunca estão inseridos livremente na clareira do ser por falta-lhes a linguagem79. 

A pessoa tanto pertencente quanto é o agente do mundo. Ao possuir a 

consciência da sua existência, sabe que está fadada à finitude. Esta finitude 

Heidegger analisa na obra Ser e Tempo, como sendo o tempo de existência do ser 

no mundo. A finitude é o motivo da inquietação do homem, a pessoa humana não 

aceita sua vulnerabilidade e, ao não aceitar sua vulnerabilidade, utiliza 

“instrumentos” para prolongar sua vida. O prolongamento da vida não deve ser feito 

só no sentido de tratar o corpo, e sim de forma reflexiva e valorativa, por meio de 

uma troca dialogal do sujeito com o sagrado, devendo realizar uma indagação moral 

com a dignidade humana.  

A concepção do divino, atribuída ao homem, será compreendida com o 

antropocentrismo. O homem com o aprendizado e com a cultura passou a dominar o 

meio em que ele está inserido, tornando o centro do saber. As mudanças do ser 

humano e a sua sobrevivência no mundo ocorreram com a cultura. A cultura utilizou 

e utiliza os instrumentos necessários para manter o ser humano vivo. A habilidade 

política de se relacionar com o próximo, respeitá-lo e a espiritualidade asseguram a 

humanidade, a liberdade e a reciprocidade. Por intermédio da cultura, o ser humano 

conseguiu sobreviver frente às adversidades do meio em que ele estava inserido. Os 

instrumentos, com a evolução científica e tecnológica, supriram as relações 

 
79 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo.  2. ed. rev. Tradução de Rubens Eduardo Frias. 

São Paulo: Centauro, 2005. p. 20. 
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adversas do meio ambiente (tais como segurança, clima e alimentação) a política 

permitiu o ser humano se desenvolver em coletividade. O homem, como um ser 

social, ao manter o convívio em sociedade garante o respeito e a reciprocidade, 

condições necessárias para a autonomia do ser e a sua integridade com o meio.   

Rousseau vai compreender o homem por meio da sua liberdade, responsável 

por distinguir o ser humano dos animais a partir da “perfectibilidade”: 

 

Em cada animal não vejo senão uma máquina engenhosa, a qual a 
natureza ofereceu sentidos para recompor-se por si mesma, e para 
defender-se, até certo ponto, de tudo o que tende a destruí-la ou estragá-la. 
Percebo exatamente as mesmas coisas na máquina humana, com a 
diferença de que a natureza faz tudo nas ações do animal, enquanto o 
homem concorre para as suas, na qualidade de agente livre. Um escolhe ou 
rejeita por instinto, e o outro, por um ato de liberdade: o que faz com que o 
animal não se afaste da regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe fosse 
vantajoso fazê-lo, e que o homem se afaste frequentemente dela, em seu 
prejuízo. Assim é que um pombo morreria de fome perto de uma vasilha 
repleta das melhores carnes, e um gato, diante de uma porção de frutos ou 
de grãos, embora tanto um quanto o outro pudesse perfeitamente se nutrir 
com o alimento que desdenha, se ousasse experimentá-lo. É assim que os 
homens dissolutos se entregam a excessos que lhes provocam febre e 
morte porque o espírito deprava os sentidos, e a vontade fala ainda quando 
a natureza se cala... Mas, mesmo que as dificuldades que cercam todas 
essas questões permitissem a discussão sobre essa diferença entre o 
homem e o animal, há outra qualidade muito específica que os distingue, e 
sobre a qual não pode haver contestação: é a faculdade de se aperfeiçoar, 
faculdade que, com a ajuda de circunstâncias, desenvolve sucessivamente 
todas as outras e reside em nós, tanto na espécie quanto no indivíduo. 
Enquanto um animal é, ao fim de alguns meses, o que será durante toda a 
sua vida, e sua espécie, ao fim de mil anos, o que era no primeiro desses 
mil anos. Por que o homem está sujeito a se tornar imbecil? Não é 
absolutamente porque retorna assim a seu estado primitivo, e o animal, que 
nada adquiriu e nada tem a perder, permanece sempre com seu instinto, e o 
homem, perdendo com a velhice e outros acidentes tudo o que sua 
perfectibilidade lhe havia feito adquirir, torna a cair mais baixo do que o 
próprio animal?80 

 

A perfectibilidade analisada por Platão faz surgir a cultura, a busca pelo 

aprendizado, pelas mudanças, técnicas adquiridas que fazem o ser humano 

sobreviver ao mundo no qual está inserido. Ao adquirir a cultura a partir do 

aprendizado, passa a ser responsável pelo mundo do qual faz parte. Com isso, da 

mesma forma que utiliza tal mundo para modificá-lo conforme sua cultura, torna-se 

responsável por preservá-lo. 

O processo de modificação do ser humano resulta na evolução de técnicas de 

sobrevivência e de mudanças do próprio ser humano e do meio no qual vive. Tais 

 
80 ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os Fundamentos da desigualdade 
entre os Homens. Porto Alegre: L&PM, 2008. 
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mudanças fizeram a espécie humana evoluir suas aptidões técnicas de forma mais 

célere que o processo de recuperação das ações humanas no meio ambiente. A 

bioética deve atuar na análise das mudanças do homem e do ambiente. Sabe-se 

que ocorreram mudanças como a longevidade, utilização e renovação dos recursos 

naturais, mapeamento genético e modificação na evolução das espécies. O ser 

humano, ao possuir o domínio da cultura, ao buscar a perfectibilidade, torna-se 

responsável pelas mudanças conquistadas e ações dessas mudanças no meio.  

As conquistas das civilizações, que distinguem o ser humano atual do 

paleolítico, transcenderam a explicação estritamente biológica do homem. O homem 

é, inseparavelmente, a sociabilidade prática e simbólica.81 O conjunto de 

sociabilidade e individualidade humana foi conquistado pelo homem a partir da sua 

história, e o modo como ele se porta será responsável pelo presente e pelo futuro da 

humanidade. Sloterdjik faz uma analogia com a obra “O Político”82 e “A República”83 

de Platão para falar em uma comunidade humana que ele compara com um parque 

zoológico. Ao mesmo tempo em que um parque temático tem a sua manutenção, o 

convívio nesse parque faz surgir a zoopolítica. O que pode parecer um pensamento 

sobre a política é, na verdade, uma reflexão basilar sobre regras para a 

administração do parque humano. O debate filosófico que deve ser feito quanto à 

dignidade, é o fato de as pessoas não serem obrigadas a se manterem nesses 

parques, e sim por si mesmas84. A analogia realizada por Sloterdijk mostra a forma 

como cada pessoa se porta nesse “parque humano”, a conduta estaria no interior de 

cada um, tanto para o bem quanto para o mal, sendo cada um responsável pela 

forma como o parque irá funcionar. A concepção de Sloterdijk estaria ligada à ética 

do respeito, à consciência e práticas morais, autonomia e solidariedade, liberdade e 

responsabilidade. As concepções abordadas pelo autor foram influenciadas pelas 

concepções da moral kantiana a partir dos imperativos categóricos. A ética do 

respeito também foi objeto de estudos em áreas da saúde como, por exemplo, 

Stanley Milgram a partir do experimento de obediência85.  

 
81 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 50. 
82 SOARES, Carmen Leal. Platão. O Político (Introdução, tradução e notas). Lisboa: Círculo de 
Escritores/Temas e Debates, 2008. 
83 PLATÃO. A República. 7. ed. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993.  
84 SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobreo 
humanismo. São Paulo. Ed. Unicamp, 1990. p. 47. 
85 MILGRAM, Stanley. Behavior Study of Obedience. Journal of Abnormal Psychology, 1963. 
Nesses experimentos, Milgram recrutou por anúncios de jornal cidadãos comuns a partir da oferta de 
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O ser no mundo, na visão de Sloterdijk, tem raízes na história da espécie, 

raízes que se deixam entrever pelos conceitos profundos da precocidade do 

nascimento, da neotenia86 e da imaturidade animalesca crônica do ser humano 

(imaturidade está relacionada com a neotenia, a ausência de desenvolvimento físico 

e psíquico na maturidade do homem). Na visão do autor, o ser humano poderia até 

mesmo ser definido como a criatura que fracassou em seu ser-animal e em seu 

permanecer animal. Ao fracassar como animal, esse ser indeterminado tomba para 

fora de seu ambiente e com isso ganha o mundo no sentido ontológico87.  

O ser humano como fato histórico, diferente dos pensamentos de Sloterdijk, 

não seria o fracasso da imaturidade animalesca e sim a forma de superar 

relativamente o fator biológico humano. A humanidade abranda o rigor da 

hereditariedade adquirida de forma crescente a partir de novos sistemas de 

comunicação, regulamentação de memória, que funcionam em um nível mais 

elevado que o organismo. Nesse sentido, surgem os problemas voltados à bioética, 

sugerindo que as avaliações morais das práticas biomédicas poderiam resultar em 

um diálogo da ética com a biologia. A bioética se limitar a ser meramente tecnicista, 

gerando comissões éticas desatentas ao contributo diversificado das ciências 

humanas e das experiências múltiplas da vida humana88.  

A bioética deixa, ao não questionar a relação do homem com a natureza, de 

conhecer e compreender o homem ou sua sociabilidade. A análise da conduta 

humana na sociedade não pode ser explicada, simplesmente por meio da causa e 

efeito. O humano não se limita ao meio no qual é inserido, mas se apropria dele, 

interiorizando as capacidades sociais. As relações sociais surgem na interação do 

ser humano com o mundo, tornando o homem um misto de naturalidade e de 

socialidade. A interação entre naturalidade e socialidade faz com que a primeira 

 
4 dólares para a participação de uma hora em um “estudo da memória”. Quando o sujeito chegava ao 
laboratório experimental, a ele era atribuído o papel de “professor”, e pedido para ler uma série de 
pares de palavras para outro “sujeito”, o aluno, que na verdade era um ator. O professor-sujeito, em 
seguida, iria testar no aluno a capacidade de recordar os pares através da leitura da primeira palavra 
em cada par, sempre que o aluno cometesse um erro, o professor-sujeito era instruído a administrar a 
punição na forma de choque elétrico. Esta instrução, por uma figura de autoridade ou empregador, 
para administrar a dor em um ser humano. Stanley Milgram descobriu que 65% dos professores-
cobaias continuariam a fazer o que lhes foi dito, mesmo que pudessem ouvir os gritos de sofrimento 
dos alunos que imploravam, e concluiu que a maioria das pessoas irá seguir as instruções de uma 
figura de autoridade, desde que considerem a autoridade legítima. 
86 Terminologia que pode significar não sofrer transformações físicas significantes na maturidade do 
homem, ou a capacidade de se adaptar ao meio através da plasticidade comportamental. 
87 SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobreo 
humanismo. São Paulo: Ed. Unicamp, 1990. p. 32. 
88 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 45. 

http://psicoativo.com/2016/04/punicao-positiva-exemplos.html
http://psicoativo.com/2015/11/max-weber-poder-disciplina-tres-tipos-dominacao-legitima.html


67 
 

(natureza) seja uma condição da segunda (socialidade) e a segunda uma forma de 

transformação da primeira. Heidegger define essa interação com o meio a partir do 

termo presença (Dasein), a ciência compreende como o modo de ser do homem. O 

autor entende que esse não é o único modo de ser do homem e nem se quer o mais 

próximo89. Nesse sentido, uma das características essenciais da presença (Dasein), 

é que ela se manifesta no mundo por meio de seu próprio ser. 

Engelhardt Jr afirma que somente as pessoas humanas refletem sobre o 

mundo, assim como buscam explicações para o seu significado. A pessoa humana 

deve buscar a moralidade, a solidariedade e o bem-estar social, sendo tais pessoas 

capazes de se autolegislar. Cabe as pessoas humanas decidirem quais os bens 

teriam maior valor e os pesos a serem dados a tais bens. Valorando tais bens 

quanto às não pessoas e ao mundo em que ela está inserida, podendo apreciar os 

bens e os prejuízos, o prazer e a dor de acordo com a sua escolha, trazendo 

consequências na comunidade moral90.  

A complexidade do ser humano se deve à necessidade de se observar como 

um ser biocultural, possuidor de características biológicas e culturais, da forma que 

uma interage e complementa a outra. A compreensão da bioética atual deve 

compreender o ser humano como integridade. Os seres humanos são racionais, 

mas não por isso deixa de ser animal. A definição complexa do ser humano deve ser 

compreendida na análise do indivíduo, espécie, sociedade e humanidade.91 A 

característica da humanidade para a análise do ser deve compreender o 

reconhecimento da sua espécie e também do próximo, por meio do respeito, 

reconhecer no outro um álter ego em potencial.  

O ser humano possui responsabilidades. Por isso, quanto mais assume o 

controle da natureza, mais significativa será a sua responsabilidade sob as 

intervenções que faz. Por meio das ciências e das técnicas, a humanidade assume o 

controle da sua evolução, devendo agir com responsabilidade diante do 

conhecimento. A bioética, no sentido hermenêutico, não pode ficar restrita à análise 

 
89 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Tradução de Maria Sá Cavalcante Schuback. 4. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2009. p. 38. 
90 ENGELHARDT Jr, Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. Trad. José A. Ceschin. São Paulo: 

Loyola, 2008. p. 177. 
91 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 26. 
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clínica do caso a caso, e sim compreender o caráter simbólico das ações 

biotecnológicas92. 

 

2.3 A Ficção cultural e o Ser biológico  

 

O conceito de pessoa no sentido Moral pode ser analisado, inicialmente, no 

sentido de qualidade, de reconhecer a pessoa a partir da qualidade de cidadão. 

Como cidadão, a pessoa moral é detentora de direitos e titular desses direitos na 

sociedade. A titularidade possui como principal característica a reivindicação de 

direitos. O cidadão seria uma qualidade atribuída à pessoa que possui capacidade 

reivindicatória. A imputação, a capacidade, estaria ligada ao valor de autor de uma 

ação. Sendo assim, de pessoa como capacidade, imputabilidade, apresenta as 

características de sujeito e liberdade.  

Os direitos da Pessoa surgiram nos direitos de segunda Dimensão, os 

chamados Direitos coletivos. O Estado busca, por meio dos direitos de segunda 

dimensão, garantir às pessoas físicas e jurídicas prerrogativas que tornam todos 

iguais perante a lei, impedindo que um sobressaísse ao outro. Já os Direitos da 

Personalidade estão ligados ao indivíduo específico, levando em conta os múltiplos 

aspectos do sujeito. Seria como se o direito da pessoa fosse o gênero e os direitos 

da personalidade o direito específico do sujeito em questão. Os Direitos da Pessoa 

estão ligados aos direitos Humanos, possuem caráter universal e pertencem à 

esfera pública. Os direitos da personalidade pertencem à esfera privada, particular, 

pois envolvem relações entre particulares93. Os direitos da personalidade na esfera 

do direito privado seriam as relações entre particulares, dizem respeito aos direitos 

universais garantidos aos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, 

mesmo nas relações particulares, possuem características individuais que os 

diferenciam dos demais direitos.  

Os Direitos da personalidade e direitos da pessoa possuem distinções em 

relação aos direitos do homem. Pessoa, para o ordenamento jurídico, é o ente a que 

se atribui direitos e obrigações, ou seja, seriam os chamados Sujeitos de Direitos. 

Os sujeitos de direito podem ou não a exercer as atividades jurídicas. A capacidade 

 
92 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 31. 
93 FERNANDES, Milton. Direitos da personalidade e Estado de direito. Revista Brasileira de 
Estudos Políticos, Belo Horizonte, nº 50, janeiro de 1980. p. 161. 
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de fato define se o sujeito pode exercer o seu direito, ou se tais direitos devem ser 

relacionados com um tutor ou curador para protegê-los. 94 A capacidade de fato é a 

aptidão da pessoa para exercer por si mesma os atos da vida civil, os direitos de que 

é titular. A capacidade para exercer os atos requer algumas qualidades da pessoa, 

sem a qual ela não terá capacidade de fato.  

Todo ser humano é sujeito de Direito, independentemente de sua capacidade. 

Além das pessoas humanas, existem as criações sociais que participam da vida 

jurídica como sujeitos de direitos, são as chamadas pessoas jurídicas. A ausência 

de capacidade de fato acarreta as chamadas incapacidades das pessoas que 

podem ser absolutas ou relativas. Incapacidade é a restrição legal aos exercícios 

dos atos da vida civil, imposta pela lei somente aos que, excepcionalmente, 

necessitam de proteção. A capacidade é regra, enquanto a incapacidade é exceção. 

A incapacidade absoluta priva a pessoa de exercer por si mesma qualquer ato da 

vida civil.  

A incapacidade relativa é uma situação intermediária entre a capacidade 

plena e a incapacidade total. Os relativamente incapazes possuem razoável 

discernimento, podendo praticar determinados atos por si sós. Estes, porém, 

constituem exceções, pois devem sempre estar assistidos por seus representantes 

legais para a prática dos atos em geral, sob pena de anulabilidade. A capacidade de 

direito está ligada à personalidade, sendo que a capacidade de fato nada tem a ver 

com a capacidade. Tanto os absolutamente incapazes quanto os relativamente 

incapazes possuem direitos de personalidade. Os sujeitos de direitos possuem 

direito à personalidade. 

A personalidade deve ser compreendida, como a forma que o homem rege a 

sua vida de forma compatível a permanência da vida humana. A personalidade 

possui as características presentes nos históricos familiares, atitudes dos sexos, 

relações de trabalho, relações financeiras, a faixa etária, a infância e a relação com 

a vida adulta. O conceito de personalidade humana aborda a garantia da vida 

humana de não sofrer agressões físicas e psicológicas que a prejudiquem em seu 

desenvolvimento pessoal e social. Por meio da personalidade se resguardam bens 

materiais ou imateriais, a fim de tornar efetivos os direitos subjetivos essenciais para 

uma vida digna.  

 
94 FRANÇA, Limongi Rubens. Institutos de proteção à personalidade. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, ano 57, nº 391, maio de 1968. p. 21. 
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Para Carlos Alberto Bittar,95 os bens jurídicos, objetos dos direitos de 

personalidade, são físicos, psíquicos e morais. Segundo sua classificação, são 

direitos físicos: o direito à vida, o direito à higidez física, o direito ao corpo, o direito 

às partes do corpo (próprio e alheio), o direito ao cadáver e às partes do cadáver, o 

direito à imagem e o direito à voz. Constituem direitos psíquicos: o direito à liberdade 

(de pensamento, de expressão, de culto etc.), o direito à intimidade (privacidade, 

reserva), o direito à integridade psíquica e o direito ao segredo. Direito à identidade, 

o direito à honra, o direito ao respeito e o direito às criações intelectuais.  

Os objetos dos direitos da personalidade não possuem uma utilidade 

econômica, e sim um modo de ser físico ou moral da pessoa. As necessidades 

relativas aos bens não são necessidades econômicas, mas de proteção à sua 

própria essência, aos bens mais preciosos para a pessoa. Deve-se distinguir o corpo 

como objeto de pesquisas e de doações da personalidade do sujeito. A pessoa viva 

deve preservar a vida, e não utilizar o corpo para obter lucros a partir das suas 

diferentes partes, devendo as legislações proibirem o comércio de órgão e limitarem 

as pesquisas com clonagem humana. O corpo deve ser utilizado para manter e 

preservar a vida, os tratamentos e procedimentos da Engenharia Genética devem 

agir quando alguma parte do corpo parar seu funcionamento biológico. A segunda 

análise do corpo deve ser feita do corpo como sujeito. A pessoa quando está viva é 

o corpo que ela habita e sua personalidade estaria ligada e sujeitada a esse corpo. A 

pessoa não se limita somente ao corpo que habita, e sim ao mundo no qual essa 

pessoa com seu corpo passam a ser inseridos e desenvolvem a sua personalidade.   

Os direitos da personalidade, mesmo que positivados, não são taxativos. Os 

direitos da personalidade interagem na vida da pessoa, exerce sob a vida relações 

entre a individualidade e os sujeitos que compõem a sociedade, formando a 

humanidade social. A partir da personalidade é possível analisar a viabilidade ou 

inviabilidade de um procedimento, coerência ou incoerência das condutas humanas 

e as intervenções no mundo.  

A pessoa, no sentido de imputação, deve compreender o sujeito e liberdade. 

Enquanto o ser da natureza, a pessoa é dotada de um determinismo orgânico, o ser 

da razão é dotado de determinações éticas, independentes de impulsos sensíveis. O 

 
95 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 
10. 
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ser na razão não age por meio das leis naturais que o constrange, mas a partir da 

sua vontade autônoma que o obriga, da sua liberdade de ser racional96. 

É necessário fazer a dissociação entre pessoa física, em que seu suporte é o 

indivíduo, e as pessoas morais, que marcam a distinção entre ser natural e ser 

racional. As pessoas racionais não devem ser analisadas frente à natureza humana 

e sim frente à autonomia, capacidade postulatória ou imputação. A pessoa humana 

não pode ser compreendida somente no sentido de ordem de fato ou de valor. O ser 

humano é humano como ponto de partida, como espécie biológica, a pessoa 

humana age como o ideal regulador.97 Existe distinção entre a pessoa humana e ser 

humano, a pessoa humana é representada como um valor, uma representação da 

consciência moral, deve analisar o outro além dela própria, como um juízo das suas 

ações, como a razão de si próprio.  

O saber biológico não entra em concorrência com a moral, nem com o direito 

nas concepções entre a moral e a justiça. O saber biológico não substitui os valores 

trazidos pela filosofia de concepções éticas, justas e igualitárias. A atuação da 

biologia ocorre nas concepções do orgânico, do neural e do biomolecular, tais 

concepções devem ser utilizadas para análise do homem real. As concepções da 

biologia analisam o homem real e trazem posicionamentos que irão influenciar a 

análise da ética, da moral e do direito. O debate sobre a teoria a ser adotada para o 

início da vida não se limita a área biológica, e sim influenciam na análise ética e 

moral.  

No sentido de humanidade, de ser humano, a vida surge a partir da 

fecundação. Só é possível o surgimento de um novo ser humano por meio da 

fecundação do óvulo e somente seres humanos podem gerar outros seres humanos. 

O saber ético e moral questiona, se a personalidade se inicia com a vida humana? A 

resposta a tal questionamento irá ocasionar posicionamentos no âmbito jurídico, 

para o qual a pessoa humana é sujeito de direitos a partir do seu nascimento viável98 

ou tese de animação imediata99, posicionamento defendido pela teologia100.   

 
96 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 20. 
97 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa, Instituto Piaget, 1994. p. 21. 
98 Teoria adotada pelo código civil, que assegura o direito ao nascituro, como um potencial de vida. 
Outros ordenamentos jurídicos abordam o nascimento da vida de maneira distinta, como código penal 
por meio da nidação ou do início das atividades cerebrais, teoria adotada no caso de aborto 
anencefálico. O Estatuto da criança e adolescente aborda o início da vida desde a concepção, 
garantindo a proteção integral ao nascituro. 
99 ARISTÓTELES. De generatione animalium I, 1, 728b 35. A animação ocorre no momento em que 
o elemento masculino e feminino se encontram para dar origem ao concepto. Aristóteles chamava de 
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Por intermédio da teoria da concepção, é possível analisar a afirmação que a 

vida humana começa com o nascimento, pelo fato de que só ser humano poderia 

conceber outros seres humanos. Lucien Séve questiona se tal teoria não seria um 

sofismo. No questionamento, o autor utiliza o exemplo o debate sobre o óvulo 

fecundado. Seria possível a fecundação de um óvulo humano que não fosse por um 

gameta humano? Seria o óvulo fecundado um ser humano? Seria esse óvulo uma 

vida humana? Caso compreenda que os óvulos fecundados não possuem vidas, 

estes não possuiriam características decisivas do ser humano. Ao deixar de valorar 

o início da vida a partir da fecundação, é possível questionar a bioética sobre quais 

seriam as características decisivas dos seres humanos? Seria a atividade nervosa 

superior101 a característica decisiva para o início da vida? Existiria ser humano sem 

cérebro? A vida iniciaria através da nidação102? 103 Seria possível, pelo menos, 

caracterizar o óvulo fecundado como um indivíduo, um eu biológico? Até o término 

da segunda semana, período pré-implantatório, o embrião pode ser rejeitado pelo 

útero materno como um corpo estranho?  

A teoria da concepção não é aceita pela bioética, não sendo possível ser 

sustentada biologicamente. A característica da vida humana não pode ser pela 

concepção. O respeito à concepção deve ocorrer ao conhecer as realidades da 

biologia e das ciências humanas, pois o homem é muito mais que um organismo104. 

A teoria da fecundação leva em consideração o início do desenvolvimento da 

gestação, a etapa de desenvolvimento é estudada em diversos momentos da 

gestação até o nascimento. O direito e a ética se preocupam não somente com a 

etapa do desenvolvimento, e sim com a valoração do ser que está se 

desenvolvendo, tanto frente à sociedade quanto ao próprio ser. 

O desenvolvimento embrionário é, essencialmente, um processo de 

crescimento e aumento da complexidade estrutural e funcional. O crescimento é 

alcançado pelas mitoses (reprodução somática das células) com a produção de 

matrizes extracelulares, enquanto a complexidade é alcançada pela morfogênese e 

 
embrião a primeira mistura da fêmea e do macho. A animação se dá no momento em que os gametas 
perdem a sua individualidade durante o evento da fecundação. 
100 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 29. 
101 Teoria do desenvolvimento do córtex cerebral adotada para o caso de aborto de anencéfalo e 
também para estipular o término da vida. 
102 Teoria adotada pelo Código Penal e pela Teoria Genética Desenvolvimentista. A partir dessa 
teoria, o embrião já possui todas as características genéticas que o distingue do corpo materno. 
103 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa, Instituto Piaget, 1994. p. 31. 
104 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa, Instituto Piaget. 1994. p. 34. 
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pela diferenciação. As interações que levam a mudanças no curso do 

desenvolvimento de pelo menos um dos integrantes são denominadas induções. 

Todas as principais estruturas internas e externas se estabelecem da quarta à oitava 

semana105. A partir da análise das etapas de desenvolvimento humano até a 

nidação, o embrião faz parte da espécie humana, mas não seria possível 

individualizá-lo. Até a nidação, o embrião é um conjunto de células. Em seguida, 

após o décimo quarto dia, com a formação da placenta, ocorre a ligação completa 

do embrião com a gestante. Uma das principais correntes que defende só existir a 

vida após a nidação é o relatório Warnock de 1985106. Após o término da segunda 

semana, o embrião começa a possuir aparência humana e tem os órgãos definidos. 

O ser, desde o início de sua vida, no aspecto biológico, filosófico, social e 

legal está ligado à sua transformação, motivo da dificuldade de ter uma única teoria 

aceita para o início da vida. No aspecto biológico, o ser estaria ligado à evolução de 

um óvulo fecundado, seu desenvolvimento para o nascimento e terminando o 

período de desenvolvimento somente com a sua morte. O ser biológico está em 

constante processo de transformação e de evolução. No aspecto sociológico, a 

evolução do ser ocorre a partir da sua necessidade de viver em coletividade. Jean-

Jacques Rousseau aborda, na obra “O contrato social”, a necessidade de o 

indivíduo sair de um estado natural e evoluir para uma sociedade organizada. 

Evoluir socialmente modifica um ser nômade para uma pessoa inserida em uma 

sociedade organizada, até uma interação sem fronteiras em um mundo cibernético. 

Interação esta que evolui na forma de comunicar, fazendo do gesto, sinais, figuras, 

palavras e a escrita a evolução no meio de se comunicar. Da mesma forma que 

Darwin via a evolução a partir de um ser unicelular para formação de um indivíduo 

complexo como o ser humano, Maturana vê a evolução do ser na sociedade por 

meio da obra A árvore do conhecimento107.  

A análise da pessoa está diretamente relacionada à sua transformação, a sua 

evolução e não somente a sua racionalidade, o ser deve ser compreendido na sua 

transformação, tanto no aspecto físico, psíquico, social ou linguístico. Compreender 

a teoria do início da vida é de fundamental importância para entender o surgimento 

 
105 MELLO, Romário de Araújo. Embriologia humana. São Paulo: Atheneus, 2000. p. 73. 
106 WARNOCK, Mary. A Question of Life: The Warnock Report on Human Fertilisation and 
Embryology. Oxford: Blackwell, 1985. p. 68. 
107 MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento: as bases biológicas do 
entendimento humano. Campinas: Editorial Psy, 1995. 
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do ser humano. O início da vida produz o ser humano, a pessoa surge a partir de 

uma comunidade dotada de regras morais e jurídicas.  

A biologia não possui a resposta para o questionamento sobre quando inicia a 

pessoa, o término da pessoa humana, a concepção biológica estaria interligada à 

análise do ser humano e não da natureza humana. A pessoa humana não é 

concebida por meio da embriologia, da genética. É necessário compreender a 

pessoa com base nos direitos humanos, a igualdade de direitos entre os homens, 

não sendo possível prevalecer somente a análise da biologia 108.   

A filosofia como ciência em conjunto com a química fisiológica e a biologia 

analisam o homem como organismo, sob o ponto de vista da natureza, mas tal 

análise de forma científica não compreende a natureza do homem. A natureza do 

homem, não é limitada a sua evolução biológica, ou a distinção de animal racional 

ou irracional, a pessoa humana deve ser compreendida a partir de sua essência. Por 

intermédio da análise da racionalidade, concebida por meio da análise da química, 

fisiológica e biologia, seria inconcebível atribuir dentre tais características humanas a 

autonomia, posto que a capacidade para a realização de um ato, não deve ser 

determinante para as características de ser ou não uma pessoa humana. Pessoas 

em estado de demência, ou em estado de coma, que não tenham autonomia dos 

seus atos, não poderiam deixar de ser consideradas pessoas humanas109.  

Todos os indivíduos diferem entre si, todas as pessoas se equivalem. O 

indivíduo abrange tanto o aspecto geral dos seres humanos quanto o aspecto 

singular da sua espécie. A pessoa humana possui as características como um todo, 

o que a diferencia dos demais seres, no aspecto da sua natureza genética110, 

epigenética111 e somática112. Além do sentido biológico, o ser humano se 

individualiza na sua relação com a organização política, direito, cidadania, 

identidades étnicas, religiosas e culturais, formando um indivíduo histórico e cultural, 

imerso em um processo em constante transformação. O chamado progresso 

 
108 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão BioéticA. Lisboa, Instituto Piaget, 1994. p. 23. 
109 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. 2. ed. rev. Tradução de Rubens Eduardo Frias. 
São Paulo: Centauro, 2005. p. 22. 
110 Área da biologia que estuda os genes, a hereditariedade e a transmissão de características 
biológicas de geração a geração. 
111 Área da biologia que estuda as mudanças no funcionamento do gene causada pela mudança do 
fenótipo, alterações que são herdadas, mas que não significam alteração no DNA do ser.   
112 Reesposáveis pela formação de tecidos e órgãos em organismos multicelulares. Essa 
classificação engloba todas as células diploides do corpo humano, que se dividem por processo de 
mitose e não estão envolvidas diretamente na reprodução.   
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humano surge desse processo de transformação, sendo que tais progressos só 

podem ser aceitos com o livre desenvolvimento a todos os indivíduos113. A 

reivindicação da individualidade da pessoa, que a torna um ser pertencente ao 

gênero humano, não retira a sua obrigação frente ao gênero humano e sim a 

reafirma.     

A pessoa, diferente da definição de indivíduo, não pode ser entendida como 

particularidade. O conceito de pessoa deve estar atribuído à socialidade do 

indivíduo, em que a personalidade do indivíduo é constituída como a forma de agir 

na vida social da comunidade114. A análise do indivíduo corresponde aos valores 

pessoais e ao exercício da sua particularidade. A análise da pessoa no sentido 

jurídico, por meio da personalidade ou no sentido moral, corresponde ao valor social, 

ao exercício da personalidade ou do indivíduo na sociedade.  

A pessoa é marcada historicamente, no sentido moral e jurídico, como 

homem, no sentido cristão, indivíduo na sociedade burguesa e cidadão no período 

iluminista. A pessoa surgiu a partir de características a que lhe foram “atribuídas”. 

Por intermédio das atribuições das características, surgiram as arbitrariedades, pois 

seria preciso dizer quais delas deveriam prevalecer para saber se é ou não uma 

pessoa. As características, atribuídas de forma arbitrarias, se baseavam na 

possibilidade da pessoa humana se relacionar com os demais membros da 

sociedade.  

O conceito sociopolítico de indivíduo leva a legitimar na sociedade atitudes 

particulares e interesses próprios esquecendo a interdependência entre homem 

individual e humanidade social. O indivíduo rompe como ser natural e emerge no ser 

dos sentidos, das projeções, quando a consciência está voltada ao desejo 

identificável com seus fins e não somente com suas necessidades. É necessário que 

a conduta do sujeito se reconheça em seu semelhante. O sujeito teve, com o passar 

do tempo, sua acepção sociopolítica passando dos constrangimentos da ordem 

feudal para a ordem monarca e a lei que deveriam cumprir. O cidadão supostamente 

soberano, livre nos seus atos e forte nos seus direitos, surge com os ideais de 

cidadania após a revolução francesa115.  

 
113 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 57. 
114 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 80. 
115 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 60. 
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A moralidade do sujeito exige duas condições que seriam a autonomia e a 

responsabilidade perante os outros. O interesse particular e o princípio altruísta da 

inclusão devem agir de forma interdependentes, criando uma harmonia com a 

espécie, com a sociedade e com a humanidade116. Os efeitos da ação do sujeito não 

dependem somente da intenção do agente, mas sim das condições sociais e 

culturais do meio em que essa ação acontece.  

O indivíduo biológico, o sujeito psíquico e a personalidade são três 

modalidades distintas que existem na pessoa humana. A natureza biológica é 

evolutiva está em constante transformação. O homem psíquico não se relaciona 

somente com a sua natureza biológica, mas também com o seu meio, com a sua 

história se revelando a cada ato que realiza na sociedade e interagindo a partir da 

sua personalidade. O sujeito psíquico e os valores da personalidade devem integrar 

as características da pessoa humana, seria a integração dos valores da sociedade, 

do meio ambiente e a evolução do indivíduo biológico, assegurados a partir dos 

direitos humanos genéticos. Os direitos humanos genéticos asseguram a evolução 

do indivíduo biológico, com o desenvolvimento e interação com o meio ambiente 

para garantir a autonomia da pessoa por meio da sua personalidade.   

 

2.4 A sacralidade da pessoa 

 

A sacralização da Pessoa não deve ser analisada somente no termo religioso 

da palavra sacralidade. Ela deve ser compreendida a partir do processo pelo qual 

cada pessoa passa a ser dotada de dignidade. A ideia de sacralidade traz, nas 

concepções de Joas, a compreensão de personalidade moral e contrapõe a ideia de 

individualismo e de autossacralização egocêntrica do indivíduo. O autor faz a 

distinção de pessoa e indivíduo, sendo que a concepção de pessoa não pode ser 

contrária à concepção de coletividade. Para tanto, o autor utiliza os ideais de 

Durkheim para a compreensão do indivíduo117.  

Joas compreende que o processo de sacralização da pessoa ocorre por meio 

da dignidade e dos direitos humanos. Sendo assim, o autor coloca a humanidade 

nas mesmas concepções de ente sagrado, mas o ser humano não seria a fonte 

 
116 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2000. p. 27. 
117 DURKHEIM, Émile. Organização e edição Marcia Consolim, Márcio de Oliveira, Raquel Weiss. 
Edição Bilíngue e Crítica. O Individualismo e os Intelectuais. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2016. p. 60. 
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originária da sua sacralidade. A sacralidade não seria a glorificação do eu, mas da 

coletividade humana. A “religião do humanismo” seria a simpatia com tudo que é 

humano, uma forma de combater as injustiças e as tragédias humanas. Baseado 

nos ideais de Durkheim, o autor compreende que a religião da humanidade pode 

construir uma crença capaz de integrar sociedades inteiras118.  

A pessoa não deve, ao integrar a religião humana, fazer algo por ser útil a ela, 

e sim para buscar uma harmonização social. Os membros da sociedade devem 

possuir um elemento intelectual e moral em comum para integrar essa sociedade, 

esse elemento intelectual e comum para o autor seria a Dignidade. Cada ofensa a 

dignidade seria motivo para uma indignação moral dos membros dessa sociedade. A 

Dignidade não pode simplesmente existir, pois os membros dessa sociedade devem 

possuir uma ligação afetiva e intensa com o valor da dignidade. A valoração da 

dignidade deve ser uma valoração sacral, sagrada caracterizando, assim, um valor 

de sacralidade a dignidade.  

O dogma da religião do humanismo seria a crença na autonomia da razão do 

indivíduo119, concepção essa que era combatida por filósofos da linguagem como 

Habermas120. Os filósofos da linguagem compreendem que a linguagem teria 

ocupado o lugar da religião, do discurso racional, da experiência e da santidade121. A 

sacralização da pessoa surge como uma forma de proteção universal da dignidade 

humana. Além da sacralização da dignidade, outras teorias surgiram, como da 

sacralização da sociedade, quando seria possível sacrificar os direitos dos 

indivíduos em prol de uma sacralização da nação. Com isso, seria possível o 

crescimento de regimes fascistas, nacionais socialistas, para os quais os valores dos 

indivíduos em nada valiam em relação aos valores da nação. O valor da pessoa 

deixaria de existir diante da exigência da moral de uma nação. 

O valor da dignidade, elemento intelectual em comum, surge como uma forma 

de combater a violência e a injustiça vivenciadas pela humanidade. A violência ou 

injustiça contra um ente da sociedade ofende toda a humanidade. Dessa maneira, 

 
118 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 84. 
119 Autonomia defendida por meio da liberdade nas obras de Kant, conforme explicado na obra 
fundamentação da metafísica dos costumes. KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos 
costumes. Trad.: Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. 
120 HABERMAS, J. Teoria do Agir Comunicativo: racionalidade da ação e racionalização social. 
Tradução Paulo Astor Soethe. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. 
121 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 92. 
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surge o valor da validade universal da dignidade. A ofensa à dignidade não se limita 

a um estado, a uma região demográfica, e sim a universalidade, devendo ser 

combatida pela humanidade em qualquer lugar no qual ocorra tais violações. Cabe a 

cada nação, cada cultura, assegurar a dignidade. Cada nação deve proteger, nas 

suas codificações, a dignidade da pessoa humana, permitindo que pessoas de 

culturas e nações diferentes possam ter os mesmos direitos.  

Os direitos humanos, para Joas, seriam uma continuidade dos valores 

cristãos. Os direitos humanos superam os valores religiosos, a crença na 

humanidade superaria a crença no cristianismo. A religião não estaria ligada 

somente à concepção de fé em um ente sagrado, em um sobrenatural, e sim por 

uma crença em comum dos membros dessa religião. A sacralidade tem o intuito de 

ser observada como uma forma de transformação de mundo e de autocompreensão 

de quem a presenciou. A sacralidade tem o intuito de transmitir os valores 

assumidos, da mesma forma que são atribuídos às crenças.  

A sacralidade humana defendida por Joas sofre influência direta das 

concepções éticas de Kant a partir a autonomia da vontade. Os imperativos 

categóricos trabalhados por Kant122 (Age de modo que tua vontade possa 

considerar-se como instituindo uma legislação universal; Age como se a máxima de 

tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais; Age de tal 

maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa quanto na pessoa de qualquer 

outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio) serão 

utilizados para a fundamentação da sacralidade da pessoa humana. A genealogia 

da Moral seria a base para a construção dos valores dos direitos humanos. O 

homem utiliza, como legislador universal, os valores conquistados em civilizações 

anteriores para criar os direitos humanos que devem ser assegurados a todos, 

sendo que a humanidade deve figurar como um fim e não um meio. A humanidade 

como um fim será garantida na sacralidade da pessoa no momento em que uma 

ofensa contra a dignidade de um ente da humanidade corresponde a uma ofensa 

contra a dignidade de toda a humanidade.  

 

2.4.1 Sacralidade Humana, Qualidade de Vida e Bem Viver 

 

 
122 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Trad.: Guido Antônio de 
Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. p. 103. 
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A sacralização da pessoa surge com as primeiras declarações de direitos 

humanos do final do século XVIII, a partir da mudança cultural e gradativo 

desaparecimento da tortura, instrumento legítimo de punição europeia da época123. 

A mudança da cultura de punição do século XVIII mostra a mudança de valores da 

sociedade na época. O Estado deixou de decidir sobre a vida da população, não 

sendo mais aceitas punições de pena de morte e de tortura. As mudanças ocorridas 

no século XVIII, então, acrescentam a inclusão de pessoas que até então não 

figuravam no conceito de seres humanos, a inclusão dos criminosos e dos escravos. 

A gêneses dos direitos humanos do final do século XVIII é caracterizada por 

expressões do deslocamento cultural, quando a pessoa humana se torna objeto do 

sagrado. A crença nos direitos humanos e na dignidade humana universal passou a 

ser concebida como a religião da era Moderna124.    

Hans Joas utiliza os ensinamentos de Durkheim125 e de Kant126 para defender 

a sacralidade da pessoa e santidade da dignidade. Utiliza dos ensinamentos de Kant 

para definir a dignidade como tudo aquilo que não tem preço, mas que está acima 

de todo preço, não podendo realizar um cálculo comparativo, sem ferir sua 

dignidade127. Joas utiliza os ensinamentos de Durkheim na crença dos direitos 

humanos e na dignidade humana como um processo de sacralização da pessoa. A 

pessoa humana, seria crente através dos valores da moral nos direitos humanos, da 

mesma forma que os cristãos através da fé creem em Deus.  

A crença da sacralidade da Dignidade seria a simpatia por tudo que é 

humano, a compaixão com as dores e tragédias humanas, o anseio de combatê-las 

e de mitigá-las na busca pela justiça. O autor postula, ao defender a crença na 

sacralidade humana e na dignidade, que esta crença é o único sistema de crença 

que pode favorecer a unidade moral em um país128. A qualidade de sacralidade, 

para o autor, estaria atribuída aos objetos ou experiências que constituem ou 

 
123 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 61. 
124 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 79. 
125 DURKHEIM, Émile. Consolim, Marcia; Oliveira, Márcio de; Weiss, Raquel. Edição Bilíngue e 
Crítica, O Individualismo e os Intelectuais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2016. 
192 pp. 
126 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Trad.: Guido Antônio de 
Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. 
127 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 82. 
128 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa: nova genealogia dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 85. 



80 
 

transformam toda imagem de mundo e autocompreensão de quem teve essa 

experiência. A religião seria um sistema comunitário de concepção de fé e de 

práticas referentes à coisa sagrada, que une todos que aderem a ela na mesma 

comunidade moral. Tal sistema comunitário motiva para a empatia, mas é mais 

amplo, posto que a simpatia por si só não produz a sacralização da pessoa, pois a 

empatia precisa de uma motivação pessoal, diferente da sacralização. 

A concepção de sacralização humana possui uma maior dimensão quanto 

aos demais fenômenos que tentam explicar a situação moral na atualidade. Linhas 

de desenvolvimentos como da juridicização das relações solidárias difusas, a 

compreensão de sensibilidade e anuência do indivíduo, conceitos de liberação e 

perdas de valores não se mostraram suficientes para a valoração do ser humano. A 

sacralidade da Dignidade seria a unificação dos valores da comunidade moral, a 

partir do objeto sagrado que seria o próprio homem. Tal processo de sacralização da 

dignidade não foi a única tentativa de sacralização da modernidade, a sacralidade 

do Estado em detrimentos do indivíduo, os interesses da nação sendo vistos como o 

sagrado. Tem-se como exemplo a teoria alemã do direito penal do inimigo e a 

possibilidade de tortura dos terroristas e pessoas que agiam de modo contrário aos 

valores do Estado. Nessas ocasiões, a sacralidade estava atribuída ao Estado, à 

nação e não à pessoa humana. A sacralidade da dignidade vem com o intuito de 

tratar o ser humano como objeto sagrado, independente do interesse ou 

“sacralidade da nação”. 

Dworkin reconhece, na obra A raposa e o porco espinho, justiça e valor, que a 

dignidade prima por uma unidade de valor. O autor busca a integralidade entre a 

ética e a moral, como uma unidade, visto que uma depende da outra129. Dworkin 

começa seu livro com a fábula da raposa e do porco espinho para fazer análise das 

diferenças entre os tipos de pessoas. Diz essa fábula que a raposa está sempre 

tentando caçar o porco-espinho. Posta-se na entrada da sua toca e ali fica horas, 

pacientemente, esperando o porco-espinho sair para procurar alimento. Mas o 

animalzinho aguarda oportunidade e acaba saindo sem ser caçado. Entretanto, isso 

nem sempre dá certo. Vez por outra a raposa, muito esperta, surge no seu caminho, 

faminta e pronta para o bote. Vendo a raposa em campo aberto o porco-espinho 

para e pensa: “puxa vida, outra vez, ela não aprende” e enrola-se formando uma 

 
129 DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of 
Harvard University, 2011. p. 282. 



81 
 

bola eriçada de espinhos. A raposa se atira sobre a bola e vendo que não consegue 

seu intento vai embora frustrada.   

Dessa fábula concluem os escritores, pensando como Arquíloco, muito 

embora a raposa saiba muitas coisas, o porco-espinho sabe uma só, mas muito 

importante: garantir sua sobrevivência. Porcos-espinhos são aquelas pessoas que 

relacionam todas as coisas a uma determinada grande ideia, e raposas são todos 

aqueles que conhecem muitas ideias, mas estão cientes de que elas não se 

encaixam necessariamente em um único sistema130. 

As verdades do bem viver, tratadas por Dworkin, remetem o leitor `as 

concepções aristotélicas da busca pela felicidade a partir das virtudes, abordadas 

por Aristóteles na obra Ética a Nicômaco. A distinção entre a boa vida e o bem viver 

deve ser feita nos limites essenciais da dignidade humana. Os dois ideais éticos de 

viver bem e ter uma vida boa dependem entre si, uma vida que quando os impulsos 

se atenuarem possa se ter orgulho de ter vivido. A ambição através do viver bem, 

tem a intenção de garantir uma vida que não seja simplesmente agradável, mas sim 

uma vida boa.  

Bentham e Stuart Mill - acreditam que o objetivo da existência humana é obter 

felicidade, entendida como busca do prazer e fuga da dor. Esta é conquistada a 

partir do uso da razão. A Ética seria a disciplina filosófica responsável por orientar o 

agir humano. A ação é considerada correta quando suas consequências produzem a 

maior quantidade de prazer para o maior número de indivíduos afetados. Quando for 

inevitável a produção de dor por uma ação, deve-se assegurar que seja pequena e 

distribuída pelo maior número de indivíduos. A felicidade é, portanto, alcançada por 

um cálculo aritmético. O Estado por meio dos governantes tem como obrigação a 

produção de leis capazes de gerar bem-estar social. Para Bentham, um ato é 

condenável se a soma das consequências boas e más der saldo positivo para as 

más, isto é, se houver maior produção de dor que de prazer. No Julgamento de uma 

ação, portanto, é preciso levar em conta as consequências tanto de atos intencionais 

- agir racional - quanto daqueles que não são - agir irracional131. 

Segundo Bentham, o homem age em busca da felicidade (felicidade esta que 

nos dias atuais pode ser analisada como a dignidade, no valor ético e moral), que é 

 
130 BERLIN, Isaiah. The hedgehog and the fox: an essay on Tolstoy’s view of history. New York: 
Simon & Schuber, 1953. 
131 BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Tradução: Luiz 
João Baraúna. 3. ed. São Paulo: Abril Cultura, 1984. 
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identificada racionalmente, pois sua razão submete sua vontade. Aquele indivíduo 

que contraria esse mecanismo invisível age irracionalmente. Uma ação só é 

plenamente racional e moral quando promove a maior felicidade possível para o 

maior número possível de indivíduos. O autor define o fim último do agir a felicidade 

para o maior número de pessoas, tal eleição não é demonstrável, porém, razoável e 

defensável. O autor presenta quatro fontes de poder das quais costumam derivar o 

prazer e a dor: física (por meio da força), política (por meio da troca dialogal), moral 

(valores que compõem a sociedade) e religiosa (por meio da crença)132. 

Com base nos ensinamentos do autor, a felicidade só é alcançada quando é 

garantido ao maior número de indivíduos mais prazer que dor diante das fontes do 

poder. As fontes do poder, abordadas pelo autor, seriam a forma de o homem viver 

no meio em que ele está inserido, que o diferenciariam de forma racional dos demais 

animais e seres do mundo. O homem deve ser compreendido não somente como 

um animal sociável, e sim como aquele que adquire a sua individualidade no 

momento que interage com a sociedade. O indivíduo possui características como 

todos os outros seres e como nenhum outro, sendo diferenciado de todos os outros 

por meio de sua natureza biológica e temperamental133.  

A responsabilidade em viver bem, ter uma vida boa, nos leva a questionar, 

responsabilidade perante quem? Perante nós mesmos. O encargo de viver bem 

existe pelo simples fato de a humanidade ter autoconsciência. Respeito por si 

mesmo, cada pessoa deve levar a sério sua própria vida, deve aceitar que sua vida 

seja uma execução bem-sucedida, e não uma oportunidade perdida. O segundo 

princípio é o da autenticidade, pois cada indivíduo tem a responsabilidade pessoal e 

especial de identificar quais devem ser os critérios de sucesso em sua própria vida, 

tem a responsabilidade de guiar sua vida de uma forma coerente que ele mesmo 

concorde (rumo que a sua vida deve seguir). Juntos os dois princípios constituem 

uma concepção de dignidade humana: a dignidade exige o respeito próprio de cada 

ente da sociedade e a autenticidade, exige a valoração e responsabilidade de cada 

um, frente a vida e dignidade humana134. 

 
132 BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Tradução: Luiz 
João Baraúna. 3. ed. São Paulo: Abril Cultura, 1984. p. 14. 
133 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa, Instituto Piaget, 1994. p. 55. 
134 DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of 
Harvard University, 2011. p. 336. 
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A pessoa deve decidir qual o bem que pretende buscar, a busca pelo bem do 

indivíduo e da pólis, da sociedade. O bem social deve ser realizado por homens 

virtuosos. O homem é um animal político, ele nasce político em uma sociedade 

desigual, bem como tenta resolver essas desigualdades. A justiça é a busca pela 

correção dessas desigualdades. A busca pelo bem pode ser realizada por si mesmo, 

como a riqueza, a razão, mas somente a felicidade pode ser buscada no aspecto 

pleno. Não se aspira o prazer pelo prazer e sim para algo mais, para ser feliz. A 

felicidade seria o justo meio, mas também o extremo. A função abordada por 

Aristóteles deve ser realizada com virtude, a virtude no sentido de qualidade. A 

felicidade é uma prática, um hábito, a felicidade é autossuficiente, mas não é um 

ente autônomo, é uma atividade, um homem feliz deve viver bem e se conduzir bem. 

A felicidade deve ser desenvolvida como um hábito. Ela deve ter acesso aos 

bens, praticar e executar essas potencialidades. Não basta saber o que precisa para 

ser virtuoso e sim agir bem, desenvolver estas práticas virtuosas. Atos virtuosos são 

diferentes de pessoas virtuosas, é possível se ter atos virtuosos praticados por 

pessoas que não são virtuosas, mas não é possível o contrário pessoas virtuosas 

praticarem atos que não são virtuosos. É possível dividir os atos morais em três 

condições: Primeiro, deve ser consciente, segundo deve ser intencional e de forma 

imperturbado, firma de forma imutável. Deve se tornar um hábito agir de forma 

virtuosa. Para sustentar a estratégia do justo meio, temos de identificar quais são as 

coisas corretas das quais podemos fruir ilimitadamente e as coisas erradas de fruir 

em qualquer medida. A discussão isolada que Aristóteles faz das virtudes isoladas 

corresponde ao primeiro estágio da interpretação moral, só se discute a virtude se 

esta estiver dentro de uma vida completa135. 

Viver virtuosamente é necessário para a boa vida, embora não seja suficiente, 

tendo em vista que a vida pode ser frustrada por uma grande calamidade. Ninguém 

diria que uma vida seria virtuosa estando acalentado por uma calamidade. No 

entanto, uma pessoa com riqueza, busca individual que não leva para uma vida 

virtuosa, não alcançaria a felicidade, só sendo possível alcançá-la por meio das 

virtudes Morais.   

A autossuficiência da felicidade, como finalidade absoluta, não se resume a 

ter todos os bens para alcançar a felicidade. A virtude está no sentido de qualidade, 

 
135 DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of 
Harvard University, 2011. p. 390. 
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devendo ser analisada como um justo meio. Uma ação para ser virtuosa depende de 

cada caso, ela não é fixa, é mediana. A avaliação do justo meio não é aplicada 

conforme a matemática, é não ficar nos extremos e sim no meio termo. Virtude seria 

a forma de evitar as desigualdades.  

 

2.5 Características e Conceito de Pessoa 

 

Para chegar ao conceito de pessoas, é necessário apontar as características 

que distinguem pessoa humana e ser humano. Séve aborda as contradições na 

ordem simbólica dos valores de pessoa: Incondicional, ela tem estranhos conceitos 

como condição, não se limita a uma única valoração, possui diferentes concepções; 

Absoluta, não nasce senão de uma arbitrariedade: análise da arbitrariedade pode 

ser relaciona com a genealogia da moral, quando a moral é utilizada como 

instrumento de poder, a autoridade exercida na sociedade escolhe quem são os 

agentes sociais, as pessoas sociais; Universal não ilustra senão uma cultura 

circunscrita atribuída e incapaz de definir os critérios das suas atribuições; No 

aspecto da universalidade, por meio da cultura, é possível analisar os diversos 

critérios da atribuição da humanidade, tais como a instrumentalidade (caráter 

tecnicista e tecnológico da pessoa humana), o caráter político (de sobrevivência na 

natureza a partir do convívio na sociedade, na comunidade) e na espiritualidade 

(convivência com a busca pelo divino, pelo sagrado) com base na sacralidade da 

dignidade humana136.   

A pessoa no sentido Incondicional denota conceitos éticos, morais e 

espirituais de forma integrada. A pessoa é dotada de liberdade e integridade entre 

os valores, como na religião: o divino que é deus pai, espírito e filho ao mesmo 

tempo, seria um ser racional, que transcende a natureza. Os conceitos religiosos 

são condições dotadas na pessoa, que devem integrar a dignidade que seria a 

junção dos valores humanos. A análise da pessoa absoluta seria no sentido de 

significado, não existe uma relação direta de significado e significante em relação a 

pessoa. A pessoa não surge pelo seu simples aspecto de ser, de natureza, e sim na 

integralidade dos conceitos que irão compor as condições para sua sacralidade.  

 
136 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 39. 
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A dificuldade de conceituação de pessoa de fato e de valor faz com que o 

direito tente elaborar uma codificação que aborde o fato biológico e terapêutico no 

sentido ético e judicial da palavra. O direito se limita na concepção biológica, ao 

analisar a bioética somente no caráter tecnicista. O caráter do biologismo137 deixa de 

analisar os valores atribuídos por meio da ética e do valor, limitando a análise da 

bioética somente ao estudo de caso, a causa e consequências do procedimento. A 

concepção racional da bioética não alcança os valores da pessoa de fato e de valor 

(aspecto ético). A bioética compreendida de forma hermenêutica, busca o sagrado 

ético a partir da dignidade. Pelo fato de o valor da bioética ser aceito pelo direito, 

principalmente pelos valores principiológicos do relatório de Belmont138 (criado 

baseado na bioética casuística), o direito não alcança a dignidade por meio da 

bioética. O direito, ao se respaldar na bioética casuística, produzirá distintas 

jurisprudências em questões bioéticas, tais como: clonagem terapêuticas, 

experimentos humanos e patenteação dos genes. O ser humano tem o respeito a 

dignidade através da transferência de uma ordem de fato para uma ordem de valor.  

O valor da pessoa humana não emana da subjetividade por ele vivida ou de 

uma ficção jurídica. O valor não emana somente de sua natureza, pois deve ter uma 

relação entre o valor e a pessoa, a natureza e a subjetividade. O valor da pessoa 

deve abranger o humano na sua generalidade, e não na sua particularidade, deve 

atribuir ao ser individual características universais da pessoa. Séve chamava essa 

característica de ascripção que consiste na reapropriação do sujeito, sendo esta 

interpessoal e reciproca139. A pessoa teria seu valor igualmente ascrita a todos os 

indivíduos por esses fazerem parte do gênero humano.     

A distinção das acepções pessoas de fato e pessoas de direito, biologismo e 

juridicismo140, que causam tantos debates éticos sobre a natureza da pessoa 

humana, não podem deixar de valorizar os chamados “elos centrais da 

personalização”. Os elos seriam compostos pela ordem instituída da pessoa, as 

relações sociais, atividades psíquicas e práticas coletivas. Não é possível existir uma 

 
137 O biologismo, ou determinismo biológico, ou determinismo genético, é a crença de que fatores e 

características biológicas determinam características psíquicas e modos de comportamentos 
humanos. 
138 Princípios da Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência e Justiça. The Belmont Report: Ethical 
Guidelines for the Protection of Human Subjects. Washington: DHEW Publications (OS) 78-0012, 

1978. 
139 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 74. 
140 Atitude que consiste em aplicar a lei sem interpretá-la. 

https://www.ufrgs.br/bioetica/autonomi.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/naomalef.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/benefic.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/justica.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/belmont.htm
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pessoa de puro fato, somente descrito pela biologia ou de puro direito, somente 

prescrito pela ficção jurídica141. Tem-se como exemplo a análise da pessoa de fato 

(da natureza) e da pessoa de direito, do biologismo e do juridíssimo proposto pelo 

autor. Na prática, pode ser analisado a partir da distinção dos posicionamentos da 

biologia e do direito sobre a paternidade. A paternidade biológica, quando a 

transmissão do material genético é o que define a paternidade, e a paternidade 

social, psicológica e afetiva da ficção jurídica, instaurada pelo direito, visto que a 

paternidade seria definida no critério socioafetivo.  

Os chamados elementos da personalização, abordados por Séve, analisam a 

pessoa humana no seu aspecto social, no mundo em que está inserida, no seu 

aspecto interno e na sua transformação na coletividade. A pessoa humana é 

constituída de relações, a distinção feita entre ser, sujeito e personalidade surge 

para relacionar o ser biológico e psicológico no aspecto interno do ser. As relações 

sociais configuram a inserção como ser no mundo e sua prática coletiva, como a sua 

ascripção, sua transformação na coletividade. Com a análise ao nascituro, as etapas 

do desenvolvimento biológico e psíquico estariam no aspecto do ser humano. O 

nascimento estaria na forma de jogá-lo ao aspecto social. A coletividade seria a 

forma de desenvolvimento da pessoa dotada de conhecimento, comunicação e 

modificação do mundo de forma interpessoal e reciproca.   

Peter Singer aborda que as características de pessoas seriam:  

autoconsciência, autocontrole, senso de futuro, senso de passado, capacidade de 

estabelecer relacionamentos com os outros, preocupação com os outros, 

comunicação e curiosidade142. O autor defende a sua tese apresentando quatro 

motivos para tais características - frustração das preferências, efeito do assassinato 

sobre as pessoas, existência contínua, respeito a autonomia. O autor justifica o valor 

especial da vida de pessoas em detrimento aos demais seres. A partir da análise de 

Peter Singer, além de retirar das pessoas em estado terminal a qualidade de pessoa 

humana, estaria também retirando qualquer possibilidade de defender o nascituro 

como pessoa humana. A qualidade de pessoa deixaria de existir, a quem perde a 

capacidade de comunicação e interação com o meio social. O autor define o 

conceito de pessoa ligado à concepção de pessoa no sentido do direito, não 

admitindo a concepção do conceito de pessoa de fato, da natureza, da biologia. A 

 
141 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 89. 
142 SINGER, Peter. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 96. 
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pessoa não é um valor universalmente atribuído a todos os seres humanos, na 

concepção do autor, mas uma capacidade de raciocinar e de querer por si mesmos. 

Somente seria possível atribuir a qualidade de pessoa ao sujeito que possui 

capacidade de reivindicar seus direitos na sociedade143.  

O conceito de pessoa do modo como foi exposto por Singer justificará o 

direito à vida a um grupo de indivíduos. Por não admitir diferentes indicadores, níveis 

de definição de pessoa não seria possível admitir para o autor a acepção de pessoa 

a entes não dotados de racionalidade e a autonomia na sociedade. Segundo o autor, 

os nascituros, pessoas com problemas psíquicos que retiram a compreensão de 

caráter temporário como no caso do desenvolvimento psíquicos como crianças, as 

pessoas com transtornos mentais e permanentes, não possuiriam características de 

pessoas.  

Engelhardt Jr destaca, na sua obra Fundamentos da bioética, que as 

pessoas, e não os seres humanos, são especiais. O autor evidencia que a pessoa 

deve ter uma autorreflexão da consciência. Somente as pessoas possuem 

preocupações morais e podem ser convencidas para transmitir autoridade e 

consentimentos. 144  O autor afirma que existiram várias espécies humanas dentro do 

gênero homo, afirma que o gênero homo compartilha com os gêneros ramapithecus 

e autralopitecus e que ambos pertencem à família hominidae, da subordem, 

antropoidea da ordem dos primatas da classe Mammalia.  

A entidade humana possui características de primata como membros e mãos 

alongados, pés e mãos pentadáctilos, bem como especializações do sistema 

nervoso. A família hominídea conseguiu se desenvolver podendo produzir 

ferramentas, símbolos e a capacidade de se comunicar a partir de uma língua em 

comum. As características biológicas dos primatas somente assumem um 

significado moral, quando as mesmas servem de apoio as características biológicas 

das pessoas. A partir da capacidade de se desenvolver em uma comunidade moral, 

de possuir consciência e ser racionais, agindo de forma autoconsciente por meio das 

escolhas e consentimentos a serem realizadas na comunidade moral, tais 

características definem a pessoa. O autor lista quatro categorias que seriam 

essenciais para a pessoa poder tomar suas decisões, possuir o consentimento na 

 
143 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 35. 
144 ENGELHARDT Jr., H. Tristram. Fundamentos da Bioética. Tradução de José A. Ceschin. São 
Paulo: Loyola, 2008. p. 170. 



88 
 

sociedade moral secular, ou seja: a autoconsciência, a racionalidade, a liberdade e o 

sentido moral145.   

A pessoa deve ser capaz de compreender as decisões moralmente 

ponderadas e analisar suas ações dentro de uma comunidade pacífica. Deve ser 

considerada livre em um mundo inteligível, para a sua participação na comunidade 

moral, utilizando do seu raciocínio e experiências, não devendo as decisões serem 

tomadas sem a sua autoconsciência. O que distingue as pessoas é sua capacidade 

de autoconsciência, racionalidade e preocupação com a comunidade moral. 

Engelhardt Jr afirma que os fetos, os bebês, os deficientes mentais, e os pacientes 

que se encontram em coma, são seres humanos, mas não são pessoas, pelo fato de 

não serem autoconscientes e capazes de escolher suas atitudes e consentimento na 

comunidade moral. A ausência capacidade de autoconsciência, racionalidade e 

preocupação com a comunidade moral fazem com que estes seres sejam membros 

da espécie humana, mas não desfrutam de uma posição na comunidade moral 

secular146.   

Séve analisa a pessoa em uma tricotomia: (a) A pessoa potencial (embrião e 

feto); (b) Pessoa não atual (incapaz física e/ou mentalmente, pessoa defunta); e por 

fim (c) A pessoa atual (aquelas pessoas capazes de responsabilizarem-se por si e 

por outros). O autor considera o embrião como uma pessoa em potencial, uma vez 

que deve ser considerado um ser humano, mas não é ainda uma pessoa completa, 

não possui autonomia e não interage com a sociedade. A distinção entre a pessoa 

atual e a em potencial é que o embrião, nem o feto, são capazes de reivindicar a sua 

dignidade, dependendo da pessoa atual para seu desenvolvimento. A potencialidade 

da pessoa estaria no fato do embrião possuir todas as características que farão com 

que se torne uma pessoa atual147.  

Pela ascripção é possível afirmar que a pessoa potencial está ligada à pessoa 

atual a partir do respeito. Sendo uma potência para vir a ser, o embrião possui os 

genes humanos biológicos que o tornam um ser humano. As pessoas atuais devem 

garantir condições para a pessoa em potencial se tornar uma pessoa. Esta 

 
145 ENGELHARDT Jr, Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. Trad. José A. Ceschin. São Paulo: 
Loyola, 2008. p.173. 
146 ENGELHARDT Jr, Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. Trad. José A. Ceschin. São Paulo: 
Loyola, 2008.p. 174. 
147 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 110. 
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responsabilidade com o embrião humano deve ser desenvolvida no aspecto 

histórico, cultural, na moral preservando a dignidade do ser humano. 

Engelhardt Jr aponta que a pessoa em potencialidade não pode ter os 

mesmos direitos da pessoa atual, pois ao ser uma potencialidade não tem um valor 

na comunidade moral atribuído ao próprio ser. O autor reconhece que deve ter um 

valor maior por ser um ser humano, mas que este não participa da moral, devendo 

as pessoas reais atribuírem os valores a esses seres, conforme o interesse da 

pessoa. A moralidade secular geral busca o respeito, a tolerância e a busca para 

alcançar seu bem não aumenta o número de entidades com as quais a moral tem 

obrigações. Com isso, a obrigação da moralidade e os direitos especiais devem ser 

garantidos à pessoa.  

Pela análise da pessoa, conforme Engelhardt Jr, seria possível afirmar que se 

x (pessoa) tem direito moral a y, então, é errado privar x de y. Assim, a moral secular 

geral tem o dever de fornecer Y (valores da comunidade moral) a X. Na análise da 

potencialidade da pessoa, Z seria um X (pessoa) em potencial, esse Z já possui o 

ser e o significado de X, mas se Z é um X em potencial significaria que X não é igual 

a Z e, como consequência, não tem os mesmos direitos a Y (valores da comunidade 

moral). Dessa forma, Z (a pessoa em potencial) não teria direito a Y (valores da 

comunidade moral). Nas concepções do autor, pelo fato desses seres não serem 

pessoas, não possuem um valor por si próprios e não podem exigir respeito aos 

seus direitos. As pessoas reais devem atribuir os valores que possuem na moral. Por 

isso, o autor faz distinção sobre o aborto a ser realizado em uma jovem que tem 

todo futuro pela frente e a diferença do valor da gravidez para um casal que vem 

lutando durante muito tempo para ter filhos148.    

Para poder justificar um papel social protegido aos seres humanos que não 

são pessoa, Engelhardt Jr analisa que é necessário abordar virtudes de apoio ao 

papel social, tais como a solidariedade e o cuidado com a vida humana. As 

incertezas de quando esse ser humano se tornará uma pessoa, e a importância da 

criação desse ser até ele se tornar uma pessoa, deve ser protegida pela 

solidariedade da pessoa real. Para ter direito a esse papel social a ser protegido, 

segundo o autor, deve se levar em conta se tal ser humano já foi uma pessoa 

(circunstâncias de problemas psíquicos avançados ou estado de inconsciência 

 
148 ENGELHARDT Jr, Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. Trad. José A. Ceschin. São Paulo: 
Loyola, 2008. p. 181. 
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irreversível), seres humanos que se tornarão uma pessoa (conforme o 

desenvolvimento que terão por meio da criação na moral da comunidade) e, por 

último, os seres humanos que não se tornarão uma pessoa (más-formações 

psíquicas que não terão consciência ou representação por si mesmo na vida 

social)149.  

As pessoas, agentes morais, podem agir na moralidade secular geral e 

possuem direitos e obrigações. Os direitos dos seres humanos seriam asseverados 

no sentido social, definido por moralidade particular. As pessoas em potencialidade, 

por não serem um agente da moralidade, só seria possível lhe garantirem direitos e 

não lhe exigir responsabilidades. 

Engelhardt Jr conceitua a pessoa humana como um sinônimo de autonomia. 

O autor é tomado em um sentido estreito, ou seja, somente os seres autônomos e 

competentes são pessoas. Lucien Séve define pessoa como sinônimo de dignidade 

por meio do conceito de ascripção. Para o autor, o conceito de pessoa tem o sentido 

largo, ou seja, o ser humano em todas as suas fases da vida deve ser tratado como 

pessoa. O ponto central da teoria dos autores está em responder se o embrião deve 

receber o estatuto de pessoa ou ser tratado como pessoa. O debate entre os 

autores é de fundamental importância para a bioética, pois traz à baila a discussão 

da forma como o ser humano estabelece relações a partir do mundo moral e 

biológico. O debate entre os autores faz refletir na bioética se o ser humano deve ser 

tratado como uma mera propriedade, podendo ser objeto de pesquisas ou se são 

societários de direitos e devem dialogar eticamente como pessoas no contexto 

tecnológico.  

A atividade da pessoa ética pressupõe as conquistas da atividade da 

personalidade psicológica. A pessoa necessita de distinção no aspecto físico, da 

pessoa dotada de capacidade postulatória, reconhecida pelo direito, dotada de 

aptidão a ser titular de direitos e obrigações, que repousa na vontade livre e 

autônoma da pessoa. A figura do sujeito do direito está inteiramente ligada à 

autonomia da pessoa, e não a natureza do ser vivo que nele ocorre, o que constitui 

a pessoa do direito não é o organismo humano, mas a vontade do agente150. 

 
149 ENGELHARDT Jr, Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. Trad. José A. Ceschin. São Paulo: 
Loyola, 2008. p. 188. 
150 ENGELHARDT Jr, Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. Trad. José A. Ceschin. São Paulo: 
Loyola, 2008. p. 22. 
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A análise sobre a conceito de pessoa é de fundamental importância para 

compreender os direitos e o sentido que deve ser proporcionado à vida de pessoa 

na ética, moral e sua inserção no mundo. A sacralidade da pessoa, a dignidade, a 

busca pela felicidade, pelo bem viver e a qualidade de vida só serão possíveis se 

determinar sentido e o alcance da pessoa humana. Para alcançar o seu objetivo, 

deve compreender os aspectos individuais e sociais que interage essa pessoa no 

mundo. Os valores éticos compreendidos pelo Estado possuem o intuito de 

proporcionar oportunidades, para que todos possam alcançar o sentido, alcance e 

objetivo da humanidade. 

A bioética é o campo de estudo da ética responsável pela a valoração da 

vida. Cabe à bioética a valoração da pessoa no aspecto social, tanto como agente 

social quanto como garantidor do meio em que se insere. A bioética deve se 

preocupar com a dignidade da pessoa social, tanto pessoa em potencialidade, 

pessoa que deixou de ser pessoa, quanto pessoa desenvolvida, assegurando a 

condições de uma vida saudável e de busca pelo bem viver. A pessoa social que 

atua na sociedade deve buscar na bioética, reflexões sobre a forma de agir no meio 

em que ela está inserida e na forma de cuidar das pessoas em desenvolvimento ou 

em recuperação. A bioética não pode valorar somente o aspecto técnico, deve 

valorar o desenvolvimento da cultura pela pessoa humana e dos a vida dos seres 

que compõem o mundo no qual essa pessoa é inserida. Essa valoração da pessoa 

humana pela bioética é trabalhada na bioética hermenêutica, que estabelece os 

direitos humanos, mais especificamente a dignidade da pessoa humana como um 

fim da bioética e nunca como um meio.  
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3 BIOÉTICA  

 

O homem do Século XXI se vê nos primeiros estágios de revoluções geradas 

pela convergência entre a biologia, ciência da informação, química, física e 

nanotecnologia. A humanidade busca um maior controle dos processos naturais 

relacionados à expressão do seu genótipo, habilitando-a a estender seu fenótipo e 

sua experiência para além do que a natureza e toda tecnologia precedente podem 

realizar.151 

As evoluções científicas e da própria sociedade criam novos bens jurídicos, 

que devem ser protegidos pelo Estado e reconhecidos por meio das concepções dos 

direitos da personalidade e da dignidade. São exemplos de novos bens tutelados: os 

direitos à manipulação genética, as técnicas de criogenias, de clonagem de órgãos e 

de transferências citoplasmáticas. Tais técnicas garantem uma vida digna às 

pessoas que sofreram ou sofrem com alguma debilidade permanente. Estes novos 

bens são valorados através dos direitos genéticos, por não serem valores 

preestabelecidos, tais bens possuem características originarias, necessitando de 

uma participação coletiva para criação de seus valores. Os direitos genéticos 

necessitam de um processo de criação através de um legislador universal para 

assegurar os valores a toda humanidade.  

A bioética casuística surge para compreender o caso concreto e ajudar na 

tomada de posicionamento de conflitos existentes na saúde e na vida humana. Os 

avanços da bioética trouxeram benefícios para a humanidade, mas comprometeram 

a natureza da humanidade inserida no meio ambiente. A bioética deve conseguir 

intermediar os avanços da tecnologia e a natureza do homem. Junges compreende 

que só é possível a solução dos problemas bioéticos a partir da hermenêutica, 

sobrepondo o debate da natureza e do ser, superando o caráter de causa e efeito da 

vida humana152.  

O caráter utilitarista da vida deve ser solucionado por meio da troca dialogal 

entre o indivíduo e a natureza (universo). A bioética precisa ser compreendida como 

a ética aplicada para solução de conflitos, um saber prático da ética. A análise 

casuística deve adquirir conhecimentos principiológicos concebidos a partir de um 

 
151 BOSTROM, Nick. Valores transhumanistas. Tradução de Pablo de Araújo Batista, Lucas 
Machado e Lauro Edison. Disponível em: < http://www.ierfh.org/br.txt/ValoresTranshumanistas 
2005.html> Acessado em 10 de Janeiro de 2020. 
152JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p.14. 

http://www.ierfh.org/br.txt/ValoresTranshumanistas%202005.html
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saber prático. Com base no conhecimento prático, é possível ponderar bens em 

circunstâncias concretas, proferir uma análise dos riscos e danos, bem como dos 

benefícios esperados pelo procedimento153.    

A bioética deve se desenvolver no seio da sociedade. Os avanços 

tecnológicos e científicos precisam ser analisados em face das interferências na 

saúde e na vida humana. Os embates éticos assumidos a partir da ciência, 

relacionados à vida humana, devem ser realizados por meio das diversas 

concepções de mundo, valores e condições econômicas diferentes. Os avanços 

tecnológicos buscam adequar e respeitar as diferentes visões de mundo existentes 

de forma pacífica. As diferentes visões de ética através da cultura e da ciência irão 

amoldar os comportamento e sentidos da sociedade. As diferentes concepções e 

visões de mundo utilizadas de forma pacífica, contribuem para a elaboração de 

políticas públicas necessárias para garantir a assistência à saúde de todos os 

indivíduos. Os avanços científicos devem ser compreendidos através da igualdade 

de oportunidades e de liberdade. A bioética busca garantir a capacidade mínima do 

indivíduo compreender as suas escolhas, as durabilidades das suas crenças e as 

alterações que a tecnologia possa prover na saúde e vida humana. 

A necessidade de explicar os interesses da bioética, interpretar suas 

preconcepções e os significados simbólicos das ações humanas deram origem a 

hermenêutica simbólica. O surgimento dessa vertente da bioética ocorreu por não se 

limitar a solucionar o conflito do caso concreto, devendo desenvolver o senso crítico 

como propõe qualquer ética crítica dos costumes. A ausência do senso crítico faz a 

bioética correr o risco de cair em um convencionalismo moral154. O intuito da bioética 

hermenêutica não deve ser somente de propor leis de regulação das práticas 

bioéticas, a sua atuação tem o intuito de questionar e analisar o que está em jogo 

nas decisões particulares.   

Os debates atuais da bioética surgem com a superação da relação médico-

paciente e passa a abranger toda a relação da vida, saúde, morte, ambiente, 

espiritualidade e tecnologias. A bioética trabalha com o intuito de gerar benefícios à 

humanidade, proporcionar aumento da expectativa de vida e melhorar a qualidade 

 
153 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 12. 
154  JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola; 2006. p. 12. 
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de vida, promovendo o bem-estar social e reconhecimento da dignidade humana por 

meio do respeito aos direitos humanos. 

Com o intuito de diferenciar as áreas de atuação da bioética clínica 

(utilitarista, racionalista), da bioética hermenêutica (moralista), Junges propõe a 

análise do seguinte caso concreto: Nos Estados Unidos morreu um jovem em um 

acidente de moto, filho de uma família que fazia parte da Ku Klux Klan, organização 

contrária aos direitos e valores dos negros na sociedade americana. Nos Estados 

Unidos, os órgãos podem ser vendidos para transplante ou doados. Com isso, o pai 

do falecido optou pela doação, estabelecendo condição de que o receptor não 

pudesse ser uma pessoa negra. Imagine que a fila para órgãos frutos de doação 

gratuita seja de cem pessoas, sendo o primeiro da fila um negro e o seguinte da fila 

um branco. Eis a pergunta a responder: é aceitável a condição imposta pelo pai ou 

deixa-se perder os órgãos tão necessários para o transplante155?  

Pela concepção da bioética clínica (casuística, utilitarista), deve ser analisada 

a utilidade do órgão e como poderia beneficiar o tratamento de pessoas que estão 

na fila de transplante, não sendo possível deixar de utilizar os órgãos e descumprir a 

vontade do doador. A bioética hermenêutica não se preocupa somente com o 

caráter utilitarista do órgão, mas sim com a resposta que precisa ser dada à 

sociedade, o valor a ser atribuído ao procedimento. Conforme as concepções da 

bioética hermenêutica, a utilidade do órgão e a autonomia da vontade do doador, 

não podem ser motivos para aceitar o preconceito e a discriminação ao realizar o 

transplante. Através da valoração da bioética hermenêutica, seria melhor perder o 

órgão, e dar a resposta a sociedade de não aceitação da descriminação, 

prevalecendo o valor da dignidade, frente a necessidade do órgão para o 

transplante.    

Por intermédio da análise de situações hipotéticas, é possível observar as 

diferentes concepções da bioética. A série de televisão norte-americana “House of 

Card”156, quarta temporada, sexto episódio é um exemplo. O personagem principal 

Frank candidato a presidente dos Estados Unidos se encontra em uma situação 

crítica, só um transplante de fígado poderá salvá-lo, mas ele é o segundo na lista de 

espera pelo órgão. Seu assistente Doug procura a Secretária de Saúde e Serviços 

 
155 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola; 2006. p. 13. 
156 BEAU WILLIMON. House of Cards, baseado no livro House of Cards de Michael Dobbs. Quarta 
temporada. Episódio 6. Estados Unidos, 2016. 
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Humanos e a pressiona para que ela coloque Frank no topo da lista. Eis que chega 

um fígado viável para o transplante, a pergunta a responder: é aceitável colocar o 

candidato a presidência dos Estados Unidos na frente da fila para o transplante de 

órgão? Teria a vida do candidato à presidência, um maior valor para a sociedade, do 

que de um cidadão norte-americano que também necessita do órgão?157 Sob os 

olhos da sociedade, poderia ser viável o procedimento para salvar a vida do 

candidato, posto que a vida do futuro presidente terá uma grande utilidade para a 

sociedade. Eticamente não é possível prevalecer a vida ou saúde de uma pessoa 

por condições pessoais, que a diferencia dos demais da sociedade. O critério da fila 

para doação de órgão não leva em consideração a meritocracia ou posição social, e 

sim a necessidade e respeito à vida, saúde e dignidade humana. A bioética 

hermenêutica se preocupa além da utilidade do procedimento, dos valores que 

serão atribuídos na sociedade, será ponderado os valores sociais, a necessidade do 

procedimento, a viabilidade do transplante e o respeito aos valores éticos da vida, 

liberdade, igualdade e dignidade.  

Pode-se realizar a distinção das concepções da bioética frente aos fins, 

através do filme “Um ato de coragem! O filme retrata a história de John, um operário 

que ganha um pequeno salário, tem um filho que sofre um ataque cardíaco e precisa 

de um transplante de coração. O transplante custa 250.000 dólares, John não possui 

condições de arcar com o custo do procedimento. O personagem tenta conversar 

com a seguradora que possui, mas ela não cobre o procedimento. John tenta ir ao 

hospital para o procedimento ser realizado por intermédio do Estado, mas não 

consegue sucesso. O personagem, como última tentativa, tenta conseguir dinheiro a 

partir de doações, porém não consegue o suficiente chegando à quantia de somente 

30.000 dólares. Não tendo condições de arcar com o procedimento e o hospital 

agindo com negligência ao dar alta ao seu filho, sem a realização do transplante, 

John "sequestra" o andar térreo do hospital, Desesperado, armado com uma arma 

de fogo, o personagem não deixa que ninguém saia até a realização do transplante 

ao seu filho. Eis a pergunta a ser feita: É viável o Estado aceitar negociar com John 

para a realização do transplante? Seria possível passar o filho de John na frente 

para o transplante de órgão, caso possua um coração compatível?158  

 
157 WADDINGTON, Andrucha; Filme: Sob Pressão. Conspiração, Globo Filmes. Brasil, 2016. 
158 CASSAVETES, Nick. Filme: Um ato de Coragem. Estados Unidos, 2002. 



96 
 

Os valores da bioética hermenêutica devem levar em conta a necessidade do 

procedimento, a atuação do Estado para cumprir com direitos sociais e respeito à 

dignidade humana. A conduta do personagem pode ser até socialmente aceitável, 

posto que buscava a proteção da vida e saúde do seu filho, mas a forma como foi 

realizada, mesmo em razão do desespero, não pode ser aceita pela sociedade. O 

Estado tem a obrigação de prover o procedimento frente à análise da teoria do 

mínimo necessário, mesmo que ofenda a reserva do possível, posto que não há que 

se falar em reserva do possível em conflito com o direito fundamental à vida. Caso já 

se tenha o órgão para a realização do transplante, deve respeitar a fila de 

transplante, bem como o critério da urgência e necessidade do procedimento, 

independente de quem vai arcar com as custas. A conduta de John deverá ser 

julgada pelo Estado, sendo valorado o estado de necessidade frente a escolha (ou 

falta de escolha) do personagem que colocou em risco a vida, saúde e integridade 

física de outras pessoas.   

O filme brasileiro Sob Pressão pode ser utilizado para analisar o dever do 

profissional da saúde e a pressão da sociedade na escolha do paciente a receber 

tratamento. O filme relata a equipe formada por Dr. Evandro, Paulo e Carolina, que 

enfrentam um dia de pressão no hospital em que trabalham. As ambulâncias trazem 

três vítimas: um policial com uma bala na cabeça, o chefe do morro com o corpo 

alvejado e, alguns minutos depois, uma criança que foi ferida por uma bala perdida 

que a atingiu na perna. Os três pacientes foram feridos no mesmo tiroteio em uma 

favela próxima ao hospital. A equipe médica tem que realizar as três cirurgias e sofre 

pressão para salvar as vidas dos pacientes. O major da polícia militar diz que a vida 

do traficante tem pouca importância e que só foi levado ao hospital por conta 

impressa na hora em que foi ferido durante a troca de tiros. O major deixa claro que 

a preferência deve ser salvar a vida do policial ferido. A equipe deve fazer os 

procedimentos com urgência e com poucos recursos para realização das três 

cirurgias ao mesmo tempo. Eis que surge o questionamento: A vida de algum dos 

três pacientes possui mais valor que a de outro? Caso tenha a equipe que escolher 

por priorizar algum dos pacientes, qual vida deve prevalecer?  

A bioética clínica, racionalista, vai analisar qual o paciente que possui mais 

condição de sobreviver e vai realizar o procedimento para favorecer as vidas mais 

viáveis. A diferença da bioética casuística e da bioética hermenêutica frente ao caso 

ocorrerá na análise do valor da vida de cada um dos pacientes. Por meio da bioética 
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metafísica, com a análise da causa e efeito, assim como com a bioética social, é 

possível defender que salve a vida da criança em primeiro, do policial em segundo e, 

se possível, a vida do traficante. Para a análise da causa e efeito, é possível analisar 

a conduta do traficante como tendo dado causa aos ferimentos por ele sofridos. A 

criança (vítima inocente), que nada contribuiu com a prática do ato, deve ter 

prioridade no atendimento, por se tratar da proteção da população frente aos atos de 

violência na sociedade. Segundo deveria proteger a vida do policial, pois atuou em 

defesa da sociedade, cumprindo seu dever em nome do Estado e, por último, os 

procedimentos para salvar a vida do traficante, posto que, mesmo tendo praticado a 

violência, é dever do médico e do Estado lhe assegurar o direito à vida e à saúde159.   

Com base na análise da bioética hermenêutica, ela irá refletir sobre o valor da 

vida dos pacientes que não pode ser analisada pelo critério utilidade, e sim o valor 

da vida humana no aspecto da dignidade. Todas as vidas possuem o mesmo valor. 

Dessa forma, fica o questionamento, caso tenha que escolher, qual vida deverá ter 

prioridade? De um lado, temos a criança, vítima inocente que em nada contribuiu 

com o tiroteio. Do outro lado, temos o policial também vítima da situação, posto que 

estava no local cumprindo a sua função perante o Estado, com o dever de defender 

a sociedade. Por último e não menos importante, temos o traficante, membro da 

sociedade que age contra o Estado e contra as regras da sociedade. A bioética 

hermenêutica irá refletir quanto ao tecnicismo da bioética clínica, onde a vida mais 

viável deve prevalecer. A bioética social que avalia a prioridade perante a sociedade. 

Na prioridade quanto à sociedade, no caso, a população deve prevalecer frente ao 

Estado. Dessa forma, a vida da vítima inocente (criança) deve prevalecer. O policial, 

como representante do Estado, atua no cumprimento de seu dever legal, a proteção 

da sua vida é uma forma de proteção do Estado em combate a violência realizada 

na sociedade. A bioética hermenêutica se preocupa com os embates quanto às 

diversas áreas da bioética e propõe uma reflexão acerca dos valores para aplicar o 

que melhor resguarda a dignidade da pessoa humana.  

A Bioética deve se preocupar e refletir sobre os avanços da Engenharia 

Genética, a necessidade dos procedimentos, as consequências a longo prazo e o 

benefício da sociedade em prol da dignidade humana. Por meio de avanços da 

 
159 Para aprofundar os conhecimentos quanto à Prioridade no resguardo dos Direitos, ler a obra 
MACEDO, Ubiratan Borges de. Democracia e direitos humanos: ensaios de filosofia prática 
(política e jurídica). Londrina: Humanidades, 2003. p. 308. 
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Engenharia Genética, é possível citar a técnica de edição de genes CRISPR: O 

Geneticista He Jiankui no dia 26 de novembro de 2018 afirmou ter criado os 

primeiros bebês geneticamente modificados. As bebês, Lulu e Nana, segundo o 

geneticista, foram criadas com modificações (mutação genética) que as protegem 

contra o vírus da AIDS. O geneticista utilizou a técnica de edição de genes CRISPR 

para modificar um gene e tornar as gêmeas resistentes contra o vírus que causa a 

AIDS. Como a pesquisa do geneticista ainda não foi comprovada a partir de 

publicação em revistas científicas especializada, devendo passar por análise de 

especialistas, o procedimento ainda não possui o reconhecimento e é muito criticado 

na área genética. As crianças Lulu e Nana nasceram com excelente estado de 

saúde, o pai das crianças é portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

causador da AIDS e tinha medo de procriar para não transmitir aos seus filhos o 

vírus transmissor da AIDS.  

As gêmeas Lulu e Nana foram concebidas por inseminação artificial. Após a 

fecundação, a equipe injetou os reagentes CRISPR no embrião para inibir o gene 

CCR5, com o intuito de modificar o gene que permite a entrada do vírus ao sistema 

imunológico. Após a implantação dos embriões no útero materno, a equipe realizou 

o acompanhamento da sequência do código genético das crianças e diagnosticou 

que não apresentavam mutações genéticas fora do previsto. As críticas aos 

procedimentos realizados pela equipe, ocorreram frente à permissibilidade de 

normas que regulamentam as práticas de manipulação genética na China. O 

ordenamento chinês, possui normas que não respeitam as regulações rígidas 

Americanas (local de formação docente do geneticista) e europeia. Além da análise 

do ordenamento Chinês, surgiram críticas sobre a necessidade do procedimento, 

posto que se tratavam de embriões “perfeitos” que não possuíam doenças e não 

tinham necessidades de serem manipulados. A prática do procedimento fez com que 

as gêmeas precisassem passar por constantes análises no decorrer da vida, em 

relação ao genoma e possibilidade de contrair doenças a partir da mutação genética. 

A mutação realizada é hereditária, podendo ser passada aos filhos, criando uma 

geração imune ao vírus da AIDS, podendo até ser repensada a evolução humana. A 

https://brasil.elpais.com/tag/crispr
https://brasil.elpais.com/tag/crispr
https://brasil.elpais.com/tag/sida
https://brasil.elpais.com/tag/sida
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evolução humana deixou de ser realizada pela natureza e pelo meio inserido, e sim 

pela tecnologia e Engenharia Genética160.  

A sociedade atual está aflita com a pandemia do Vírus COVID-19, 

popularmente conhecido como Coronavírus. Em 31 de dezembro de 2019, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada acerca da ocorrência de casos 

de pneumonia grave de etiologia desconhecida, na cidade de Wuhan (província de 

Hubei), na China. O fato imediatamente gerou preocupação na comunidade médico-

científica internacional. As autoridades de saúde chinesas adotaram medidas 

emergenciais para conter a epidemia e iniciaram investigação epidemiológica, 

microbiológica e clínica com o intuito de caracterizar rapidamente a nova doença e 

viabilizar o seu controle. Em 7 de janeiro de 2020, os cientistas chineses anunciaram 

o isolamento de um novo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, em um paciente 

de Wuhan. Em sequência, desenvolveram um método de biologia molecular para 

confirmação rápida do diagnóstico. A transmissão inter-humana (pessoa a pessoa) 

foi rapidamente comprovada e é responsável pela continuidade da propagação da 

doença. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a epidemia de doença 

respiratória pelo SARS-CoV-2 uma “Emergência de Saúde Pública de Interesse 

Internacional”. Na ocasião, 7.736 casos estavam confirmados, dos quais 83 eram 

em países diversos. Em 11 de fevereiro de 2020, a doença causada pelo novo 

Coronavírus foi oficialmente denominada pela OMS de Coronavírus Disease 19, ou, 

abreviadamente, COVID-19” 161. A partir dos estudos dos direitos humanos 

genéticos, do mapeamento genético e das mutações genéticas do vírus será 

possível desenvolver um tratamento para a doença conhecida como Coronavírus e 

disponibilizá-lo para toda a sociedade. A bioética hermenêutica por meio de valores 

como a fraternidade, liberdade de oportunidade irá assegurar que o tratamento e a 

descoberta da vacina alcancem a todos infectados, independentemente de sua 

nacionalidade.  

 
160 LIY, Macarena Vidal. Cientistas chineses dizem ter criado os primeiros bebês geneticamente 

modificados. Jornal El País, Caderno de Genética, 26 de novembro de 2018. Pequim, China. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/ 2018/11/26/ciencia/1543224768_174686.html. Acesso 

em: 3 dez. 2018.  

161 BOLETIM TÉCNICO DA UFRJ SOBRE COVID-19: Doença causada pelo novo Coronavírus. 

Disponível em: https://ufrj.br/sites/default/files/documentos/2020/02/boletim_ tecnico_covid_19.pdf. 

Acesso em: 8 abr. 2020. 

https://brasil.elpais.com/autor/macarena_vidal_liy/a/
https://brasil.elpais.com/brasil/%202018/11/26/ciencia/1543224768_174686.html
https://ufrj.br/sites/default/files/documentos/2020/02/boletim_%20tecnico_covid_19.pdf
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Os casos abordados apresentam reflexões éticas a serem enfrentadas: as 

concepções da bioética casuística e a análise do caráter utilitarista da vida; a 

bioética moral e a análise da retórica diante da necessidade da teoria crítica das 

relações sociais; as concepções dialogais da hermenêutica e da bioética, a 

necessidade de proteção dos valores frente aos avanços biotecnologia. A Bioética 

como disciplina dentro dos estudos filosóficos da ética utiliza dos ensinamentos da 

ética Aristotélica na busca pela virtude por meio do justo meio, como base dos 

estudos da bioética hermenêutica. A busca pelo justo meio, entre a análise do caso 

concreto da bioética clínica e os valores éticos da sociedade, fez surgir uma nova 

concepção de direitos humanos, os direitos genéticos que identificam no genoma 

humano unidade fundamental da dignidade. 

 

3.1 Bioética Casuística   

 

A bioética surge como uma ciência autonônoma, como uma resposta aos 

dilemas enfrentados pelos avanços da medicina sobre a saúde do ser humano. 

Duas são as tradições da bioética, a primeira abordada por Potter162, mais ecológica, 

preocupada com a crítica cultural e a influência dos avanços da biotecnologia no 

enfoque social e natural. A segunda abordada por Hellegers163 para a solução de 

problemas clínicos nas perspectivas do ser humano, que busca soluções concretas 

aos dilemas que abrangem a vida humana, a bioética casuística164.     

A bioética casuística prega que os dilemas éticos, analisados nos casos 

concreto precisam ser resolvidos com urgência e eficiência. A bioética casuística 

surge com o caráter imediatista de solucionar os problemas éticos de forma rápida e 

eficiente no caso concreto. A preocupação da bioética casuística surge em 1970, 

com a opinião pública chocada pela utilização de pacientes debilitados física e 

psicológicamente, em pesquisas sem o consentimento informado desses pacientes. 

Casos como esses repercutiram no governo que resolveu criar comissões para 

 
162 Eu proponho o termo Bioética como forma de enfatizar os dois componentes mais importantes 
para se atingir uma nova sabedoria, que é tão desesperadamente necessária: conhecimento 
biológico e valores humanos” POTTER VR. Bioethics. Bridge to the future. Englewood Cliffs: 
Prentice Hall, 1971. p. 2. 
163 André Hellegers, médico obstetra que, poucos meses após a publicação da obra de Van Potter e 
ainda no ano de 1971, fundou o Instituto Universitário de Bioética, Joseph and Rose Kennedy Institute 
for the Study of Human Repro-duction and Bioethics, hoje conhecido apenas por Instituto Kennedy de 
Ética. 
164 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 34. 

http://books.google.com.br/books?id=5mpEAAAAYAAJ&source=gbs_slider_thumb
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estudar o direito dos pacientes165. Em 1978, a “Comissão Nacional para a Proteção 

de Sujeitos Humanos na Pesquisa Biomédica e Comportamental” (EUA) 

confeccionou um documento que ficou conhecido como Relatório Belmont166, que 

até hoje é um marco histórico e normativo da bioética.  

O objetivo principal do Relatório Belmont foi identificar princípios éticos 

básicos que pudessem nortear pesquisas envolvendo seres humanos e desenvolver 

procedimentos que garantissem que a pesquisa fosse realmente administrada sob a 

égide de tais princípios: a) Precaução/Prevenção: impossibilidade de realização de 

pesquisas até que se comprovasse a inexistência de consequências maléficas ao 

ser humano. Possibilidade de reversão das consequências da pesquisa; b) 

Autonomia Privada: está diretamente ligada ao livre consentimento esclarecido. 

Respeito pela vontade do paciente. Direito de decisão do paciente; C) 

Responsabilidade para com as futuras gerações; D) Dignidade da Pessoa Humana 

(sacralidade da vida): os interesses e o bem-estar do ser humano devem prevalecer 

sobre o interesse isolado da sociedade ou da ciência (Conforme disposto no art. 2 

da Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina). 

Os princípios abordados no Relatório de Belmont foram adquiridos por meio 

de estudos de casos e contribuíram para renovar o conteúdo da ética médica a partir 

de expoentes como de T.L.Beauchamp e J. F. Childress ao prublicarem, em 1979, a 

obra Princípios de Ética Biomédica167. Dentre os princípios abordados pelo autor, a 

atuação da bioética deve pautar os princípios de autonomia, beneficência, não 

maleficência e justiça. Com base nas concepções dos princípios, são protegidos os 

seguintes valores morais: a obrigação de respeitar os desejos das pessoas capazes, 

não causar danos aos outros (tais como maltratos e ofensas à vida), obrigação de 

produzir benefícios para a sociedade, ponderar entre os benefícios e e danos 

(utilizar de procedimentos por meio da justiça como equidade frente aos danos e 

benefícios), respeito à autonomia expressa no contrato, obrigação de dizer a 

verdade ao paciente e não revelar informações confidenciais e privadas sobre o 

 
165 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 34. 

166The Belmont Report: Ethical Guidelines for the Protection of Human Subjects. Washington: DHEW 

Publications (OS) 78-0012, 1978. 

167 BEAUCHAMP, Tom. Lamar.; CHILDRESS James Franklin. Princípios de Ética Biomédica.  

Trad. L. Prudenzi. São Paulo: Loyola, 2002. 
. 

http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html
http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html
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paciente168. A Ética dos Princípios é pautada pelo respeito à autonomia, pela não-

maleficência, pela beneficência e pela justiça. 

 

Os princípios decorrentes de preceitos primários da bioética: beneficência, 

não maleficência e a justiça. Princípios pessoais: autonomia e liberdade (preceitos 

fundamentais assegurados).  Princípios decorrentes de normas: veracidade, 

fidelidade, confidencialidade e privacidade.  Os princípios assegurados pela bioética 

possuem características da bioética utilitarista. A concepção dos valores 

principiológicos da bioética, surge da bioética casuística, dos valores de casos 

clínicos concretos que acarretam a criação dos princípios. As concepções dos 

princípios para a teoria da bioética principiológica são interpretadas de forma 

abstrata e universal, sem a análise do surgimento de tais princípios, bem como por 

meio da comissão que resultou na criação do relatório de Belmont.  

A racionalidade na produção do conhecimento, ao buscar a concepção de 

causa e efeito, analisa de forma fragmentada o conhecimento. A realidade analisada 

na racionalidade compreende somente parte do objeto, não sendo possível analisar 

o objeto como um todo. A bioética através da abordagem transdisciplinar, aborda 

partes fragmentadas sobre a saúde, vida humana e o ambiente natural. Os 

fenomenos biológicos e sociais, ao interagirem entre si, apresentam diversas 

concepções do conhecimento. A bioética deve compreender os fragmentos do 

objeto, para entender o todo do objeto. A análise da bioética somente no sentido 

racional, típica da visão cartesiana de separação entre sujeito e objeto, não 

corresponde a função da bioética hermenêutica. A bioética através da objetividade 

científica da eliminação do sujeito (analise da pessoa, do meio ambiente), através da 

imparcialidade, deixa de valorar o objeto a ser estudado (a vida).169 A análise do ser 

vivo deve ser feita em conjunto com o ambiente no qual está inserido. O indivíduo 

depende do meio para expressar sua autonomia, o sujeito deve ser visto, não 

somente pelas concepções da biologia, e sim como um ente do meio ambiente.    

A análise da transdisciplinariedade compreende diferentes realidades de 

pensamento de  concepções de pessoa humana. É possível relacionar a 

transdisciplinariedade com as características da pessoa humana explicadas por 

 
168 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 35. 
169 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola; 2006. p. 22. 
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Engelhardt Jr170. A concepções da bioética podem ser identificados da seguinte 

forma: Se “A é A” conforme o axionoma da identidade, “A não pode ser não A” 

axionama da não contradição, pelo axionoma do terceiro excluído não teria um 

terceiro termo, que poderia ser “A e Não-A” ao mesmo tempo. Não é possível um 

ser, definido como pessoa, ser uma não pessoa ao mesmo tempo. Na concepção 

atual da hermenêutica, é possível existirem realidades que esse terceiro incluído 

deve ser “A e não A” ao mesmo tempo, exemplo a teoria de Séve171 sobre pessoa 

em potencialidade. A hermenêutica bioética deve valorar diferentes realidades a 

partir da transdisciplinariedade da bioética atual.   

A concepção da bioética deve compreender três tipos de ética: A ética 

científica do verdadeiro e do falso, devendo ser compreendida pela lógica da 

identidade e da não contradição. Algo não pode ser em certo tempo ou 

curscunstância o que não é, ao mesmo tempo. O nascituro, por exemplo, não pode 

ser pessoa para determinada concepção e para outra concepção deixar de ser 

pessoa.  

A segunda ética, ética biológica, trata-se do valor do utilitarismo baseado no 

cálculo custo benefício frente ao interesse do indivíduo. Conforme os ensinamentos 

de Bentham, toda pessoa é predisposta a agir e aceitar certas regras quando 

percebe suas consequências. As pessoas obedecem às leis primeiro porque o 

resultado da ação traz vantagens ao agente e segundo porque o não cumprimento 

produz sofrimento. A intenção dependerá de fatores como: o estado de vontade com 

respeito ao próprio ato e o estado de inteligência em relação às circunstâncias. Esta 

última Bentham classifica em três tipos: 1) consciência - quando se acredita em 

circunstâncias que existem realmente; 2) inconsciência - quando não se percebe a 

existência de certas circunstâncias; 3) falta de consciência - quando se acredita 

existirem circunstâncias que não existem. Bentham expõe seis elementos que 

devem ser considerados para se poder determinar uma punição. São eles: o próprio 

ato praticado; as circunstâncias nas quais o ato é praticado; a intenção que pode ter 

acompanhado o ato; o nível de consciência do agente; o motivo particular que dera 

origem ao ato; e a disposição geral que o ato indica. A intenção é relacionada às 

 
170 ENGELHARDT Jr, Hugo Tristram. Fundamentos da Bioética. Trad. José A. Ceschin. São Paulo: 
Loyola, 2008. p. 174. 
171 SÉVE, Lucien. Para uma Crítica da Razão Bioética. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. p. 110. 
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consequências de um ato, quando a pessoa pretende chegar agindo de determinada 

forma; já o motivo é aquilo que levou a pessoa a agir172.  

Para Bentham, é possível observar na ética científica e na ética biológica que 

o agir estaria voltado ao interesse do agente ou na autoridade imposta ao sujeito 

que o impeça de agir. A terceira concepção da ética, tal como destacado por 

Junges, seria a ética neuropsíquica, devendo superar o entendimento da 

racionalidade instrumental e construir uma ética transdisciplinar. A ética 

neuropsíquica seria o equilíbrio entre a causa e efeito e a vontade do sujeito, o 

estado leva o sujeito a tomar conhecimento do antagonismo de sua vida e o faz viver 

em equilíbrio (a busca pelo justo meio).    

A bioética casuística utiliza casos já resolvidos para chegar a uma solução 

que deverá ser aplicada no caso concreto. Para tanto, é necessário utilizar a 

seguinte taxionomia: a) Argumentação moral: casos já consagrados e sem dúvidas 

ou ambiguidades; b) Casos problemáticos: devem escolher quais casos sustentam o 

conflito ou podem solucionar o conflito; c) Conflito entre os casos: podem resolver ou 

sustentar os conflitos, hipóteses que seria viável quanto ao descumprimento das 

decisões consagradas; d) Conflitos de soluções: quando mais de uma solução pode 

ser aceita para solucionar o caso173.  

Por intermédio da taxinomia de casos, o raciocínio moral prático utiliza a 

retórica da argumentação (aplicação de analogia de casos anteriores) para 

solucionar os casos clínicos existentes. A taxinomia pode ser aplicada quando são 

realizados exames para descobrir qual a doença que o paciente possui. Realizar o 

diagnóstico do paciente pela análise de sintomas semelhantes a casos anteriores é 

a forma mais rápida para buscar a cura aos pacientes. A análise de casos anteriores 

não dispensa o agir comunicativo do paciente, pois cada caso possui suas 

particularidades que só podem ser resolvidas a partir da comunicação humana. A 

bioética casuística, não seria uma oposição a bioética hermenêutica. A bioética 

hermenêutica se preocupa com as consequências da realização do procedimento, 

sobre a viabilidade ou não de tal procedimento e os valores da humanidade. A 

bioética hermenêutica e a bioética casuística interagem com harmonia, uma 

complementa a outra, não podem ser vistas como conflitantes.  

 
172BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Tradução: Luiz 
João Baraúna. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. p.14. 
173 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 41. 
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O estudo da bioética casuística, através da solução do caso concreto, busca 

ensinar de maneira pedagógica a disciplina da bioética. Segundo a escola da 

bioética casuística, é necessario seguir as seguintes didáticas: a) Utilizar casos reais 

e não hipotéticos, tendo em vista que os hipotéticos normamente são utilizados para 

teorizar princípios; b) Escolher casos com muitos detalhes, posto que a realidade 

não é analisada nos detalhes; c) Não analisar um caso isolado, mas uma sequência 

de casos analógos, assim os princípios aparecem nos detalhes dos casos 

resolvidos; d) Realizar o diagnóstico das questões morais e interpretar com 

discerimento174.  

A bioética casuística é criticada na escolha dos casos análogos, por ser 

impossível realizar tais escolhas sem pré-conceitos estabelecidos. A analise dos 

princípios na pré-concepção deve ser interpretada nas pré-concepções que 

influenciam as decisões dos casos análogos, dos usos da medicina, da 

biotecnologia e das intervenções no ambiente natural. As pré-concepções podem 

ser pressupostos éticos, antropológicos ou socioculturais. A ausencia  de reflexões 

críticas pela bioética, retiraria a caracteristica de ser uma ética crítica dos costumes,  

o agir reflexivo faz a bioética assumir um papel de crítica sociocultural. A bioética, 

deve agir de forma crítica, para não se limitar a ser uma moderadora dos efeitos 

causados pelos progressos científicos175. 

 

3.2 Bioética Hermenêutica  

 

A bioética casuística possui a sua importância diante dos casos clínicos que 

precisam de uma resposta urgênte, devendo agir com ponderação frente aos risco, 

danos e benefícios dos procedimentos. A bioético casuística não pode ser 

compreendida como a única forma de compreender a bioética. A bioética 

hermenêutica se preocupa com o dinamismo cultural, para não se limitar ao estudo 

do caso concreto, deve agir de forma ativa evitando ser uma mera moderadora dos 

interesses do mercado ou das ciências.  

A bioética hermenêutica busca valores que vão além das disciplinas utilizadas 

para análise dos casos concretos. A análise a ser feita pela bioética hemenêutica 

busca criar perguntas, posicionamentos transculturais, que exigem diferentes níveis 

 
174 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 42. 
175 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 47. 
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de realidades, analisando o sujeito e o objeto de forma a superar a lógica do terceiro 

excluído. Com a análise da bioética hermenêutica, é possível observar e 

compreender diferentes concepções da realidade, e as diversas conexões do 

sujeito, com o objeto e com a realidade. As multiplas conexões tornam possível 

trazer a bioética das concepções do sagrado, sendo necessária para a estrutura da 

consciência. A relação com o sagrado permite a análise da realidade e da percepção 

do sujeito, sendo a partir das percepções da realidade que o sujeito expressa sua 

liberdade e responsabilidade176.  

As discussões na bioética podem ser compreendidas em quatro aspectos 

fundamentais: a) Humanismo secular; b) Reflexão interdisciplinar; c) Pluralismo de 

opiniões; d) Crítica de posicionamento de autoridade.  

O avanços da biotecnologia, utiliza de um humanismo adequado para evitar 

as ameaças, às características antropológicas do ser humano. Dentre as 

características antropológicas, a dimensão religiosa do humanismo não admite um 

humanismo secular177. Os avanços da biotecnologia colocam o humano em situação 

de fronteira com o sagrado178.      

O diálogo interdisplinar e transdisciplinar é necessário para análise dos 

dilemas éticos e as realidades sociais. A bioética utiliza da transdisciplinariedade, 

para alcançar o saber pleno e enfrentar questões éticas e morais através da 

participação de outras ciências, outros saberes. Os saberes interdisplinar e 

transdisciplinar abordam a crítica de diferentes realidades, deixando de 

compreender a bioética somente no aspecto biológico, médico ou tecnicista.  

A interdisciplinariedade e transdisciplinariedade fazem surgir na bioética um 

pluralismo de posições e argumentação para a análise da ética. O pluralismo da 

bioética compreende os avanços que estão propostos pelo procedimento e buscam 

uma reflexão crítica. A bioética hermenêutica realiza o confronto das diferentes 

teorias a serem abordadas, analisa o procedimento a ser realizado, a prática 

utilizada e a contribuição para a sociedade e para democracia. A bioética casuística 

busca o consenso de causa e efeito, realizado pelo procedimento, analisando os 

riscos do procedimento e os benefícios para a humanidade.    
 

176 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 53. 
177 Humanismo secular é uma corrente filosófica baseada na razão humana, e no naturalismo filosófico, rejeita 
os dogmas religiosos precisam ser cuidadosamente examinados, por cada indivíduo, derivam seus códigos 
morais de uma filosofia do utilitarismo, naturalismo ético ou evolucionista, tem como característica a busca 
pela verdade através da ciência e da filosofia. 
178 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 57. 
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Os argumentos de autoridades ou de coerência enfrentados pela bioética 

analisam validade normativa da bioética. A autoridade normativa é debatida pela 

bioética hermenêutica, através da análise crítica das técnicas a serem utilizadas e 

questionando o progresso do procedimento para a humanidade. Os avanços da 

biotecnologia utilizam da reflexão ética da concepção de ser humano e no seu 

relacionamento com a natureza.  

A análise ética realizada pela bioética ocorre a partir da ética sistêmica, no 

confronto de diferentes saberes na busca pela humanização. Para alcançar a 

humanização, é necessario levar em consideração os valores históricos, biológicos e 

espirituais. Os valores são analisados no ambito familiar, étnicos, nacionais e 

religiosos. A ética sistêmica, ao ser analisada em relação à religião cristã, traz um 

Deus que é ao mesmo tempo divino e humano. Por meio da religião, é possível 

compreender o Deus pai e o Deus filho, não tendo distinção entre o universal e o 

particular. A concepção de Deus Cristã na ética, compreende a concepção do 

homem como legislador universal, e garantidor do meio inserido. A ética no valor do 

homem e da natureza devem conviver entre si, não sendo possível a valorização do 

homem em detrimento da natureza.  

Os avanços tecnológicos garantirem à humanidade a solução de problemas 

que antes a afligiam, possibilitando uma melhor saúde, conforto e longevidade, 

sempre em busca dos seus benefícios. A busca pelo melhor benefício fez com que o 

humano controlasse a sua vulnerabilidades e finitude. A humanidade, ao negar sua 

vulnerabilidade, precisa valorar a autonomia e a sua responsabilidade. Uma vez que 

o indivíduo ao se vê onipotente, pode negar o próximo como limite. A teologia 

contribui com a bioética ao recordar a pessoa humana, a consciência da sua 

vulnerabilidade e as limitações pessoais, reconhecendo no outro os seus valores e 

alertando a responsabilidade perante o proximo179.  

A análise da teologia de reconhecimento do outro em seus valores, contribui 

com a concepção da ética Kantiana de reconhecimento da humanidade em cada 

ente da sociedade, bem como a concepção de sacralidade defendida por Hans 

Joas. O reconhecimento das vulnerabilidades deve reconhecer no seu semelhante 

os seus valores, exigindo que sejam assegurados tais valores a todos entes da 

sociedade. Os valores devem ser compreendidos a partir dos direitos humanos, em 

 
179 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 62. 
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especial, o valor da dignidade da pessoa humana. O critério de sacralidade na 

bioética hermenêutica valoriza os direitos humanos através da dignidade.      

Os humanos dependem de sua cultura para sobreviver. A extinção da raça 

humana só não ocorreu graças à sua cultura. A cultura é a resposta diante da 

vulnerabilidade humana. A cultura pode ser caracterizada por três dimensões: 

instrumentalidade técnica, organização social e simbólica religiosa. A técnica 

representa os instrumentos utilizados para a sobrevivência do ser humano, tais 

como o domínio do fogo, da pedra para criação e armas, assim como para o 

conforto, exemplo a invenção da roda e os avanços da biotecnologia.  

A política busca o convívio social, a organização das aldeias, comunidades, 

como forma de proteger e cuidar do próximo. A religião é compreendida como 

universo do sentido, do valor, da natureza e do papel no homem na sociedade. Os 

avanços da tecnologia valoram a cultura no aspecto técnico instrumental, criando a 

ilusão que a vulnerabilidade humana pode ser vencida pela tecnologia. A pessoa 

humana, por possuir valores políticos e espirituais, não pode resumir o sentido da 

vida no imediato utilitarista, através da onipotência.  

A tecnologia por negar a vulnerabilidade, busca os sentidos da vida nos 

avanços tecnológicos. As inovações tecnológicas possibilitam que as pessoas se 

isolem, dependam cada vez menos umas das outras, passando a ser 

independentes, evitando relações que criam a interdependência, não valorando os 

valores políticos da cultura da humanidade. A tecnologia, aliada ao capital, oferece 

recursos e cada indivíduo basta em si mesmo. O indivíduo deve aceitar a 

vulnerabilidade e a interdependência para desenvolver a atitude do cuidado. Quem 

não aceita ser cuidado, não tem condições de cuidar. O indivíduo que não possui o 

valor do cuidado, ao oferecer ajuda, estará na verdade fazendo uma declaração de 

potência, de superioridade, para inferiorizar quem ele está cuidando180. 

A bioética hermenêutica a partir dos valores da teologia, ao reconhecer os 

valores atribuídos ao ser humano, fortalece os valores da espiritualidade. Negar os 

avanços da biotecnologia com o argumento de que estaria a bioética “brincando de 

Deus”, é algo que não deve ser reconhecido. A humanida chegou à maturidade para 

não precisar se justificar com Deus quanto à resolução de seus problemas. A 

terminologia “brincar de Deus” surgiu com o intuito de lembrar a humanida da sua 

 
180 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 90. 
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finitude, da sua vulnerabilidade. Deus surge como onipotente, pela concepção da 

teologia, sendo possível compreender que se autolimitou por amor. A autolimitação 

deve ser enfrentada pela bioética hermenêutica. Com isso, pergunta-se quais seriam 

os limites para autolimitação humana181.  

A bioética ao analisar a Engenharia Genética, define o limite do caráter 

terapêutico da manipulação genética. Cabe à bioética hermenêutica refletir sobre tal 

limitação. A sacralidade da pessoa não estaria ligada a um ente sobrenatural, e sim 

ao valor de dignidade. A dignidade deve ser analisada como um valor integral entre 

a ética e a moral, um valor estabelecido como o bem viver. A dignidade deve ser o 

limite, mas, ao mesmo tempo, o início da garantia do direito humano genético. A 

manipulação genética não pode ser limitada ao caráter terapêutico, deve também 

ser assegurado o direito humano futuro de aperfeiçoamento da vida humana. Esse 

aperfeiçoamento não deve ser compreendido como a substituição de raça e do 

ambiente já existente, mas como forma de desenvolvimento da humanidade, da 

cultura e do meio ambiente. A partir da evolução genética, a bioética deve utilizar a 

dignidade da pessoa humana, para a realização dos procedimento e para a 

finalidade da qualidade de vida humana. 

 

3.3 Biodireito  

 

As questões éticas e os avanços da biotecnologia fizeram o direito se 

posicionar no campo da biologia e da ética, com a criação de princípios destinados a 

garantir o respeito aos direitos humanos no avanço científico. As primeiras 

legislações sobre bioética, criaram princípios abstratos, universais, assegurando a 

liberdade humana. Valores referentes à Declaração de direitos do Homem e cidadão 

garantiram a bioética valores morais. No segundo momento, o direito passou a 

analisar a bioética de forma racional, no estudo da causa e efeito, dos danos e 

benefícios do procedimento. A análise da bioética clínica na resolução das questões 

que surgiram no caso concreto, favoreceu a bioética racional e a bioética moral. A 

proteção da bioética no direito fez surgir a Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos. Os princípios fundamentais do humanismo passaram a ser 

contemplados na declaração: o reconhecimento da dignidade humana, a condição 

 
181 JUNGES, Jose Roque. Bioética: Hermenêutica e Casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 69. 
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moral de respeito e proteção a todo ser humano, a afirmação da justiça, liberdade, 

dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, do bem-comum, da igualdade, 

segurança individual e social, com o intuito de garantir os avanços da biotecnologia. 

A biotecnologia se preocupa com as intervenções no corpo humano, a pessoa 

humana não limita o corpo somente no aspecto técnico, fato físico. O corpo é a 

forma como a pessoa se apresenta para a sociedade, não é só um conjunto 

biológico, mas uma expressão de si mesmo. A pessoa se apresenta no mundo e se 

comunica a partir do seu corpo, os avanços da biotecnologia devem compreender o 

corpo, não somente a realidade biológica, mas também o aspecto espiritual.  

A teologia busca, por meio da bioética, compreender a dimensão espiritual do 

ser humano. O corpo compreendido somente no aspecto biológico, oferece apenas 

próteses técnicas, não preenchendo o vazio, a crise existencial e a vulnerabilidade 

da pessoa humana. A bioética casuística reduz, o doente ao tratamento da doença 

cientificamente definida, com esquecimento das particularidades do enfermo. Os 

exames observam os resultados técnicos, o procedimento médico deve ser 

desenvolvido a partir da comunicação com o paciente. A cura e o cuidado se 

baseiam na particularidade do enfermo, depende de uma proximidade entre quem 

está cuidando e quem será cuidado. 

São notórios os avanços no bem-estar humano possibilitados pelas ciências. 

Os avanços científicos foram construídos no aspecto terapêutico, o potencial destas 

técnicas permite expandi-las para abordagens de aperfeiçoamento das propriedades 

naturais, com o aumento das capacidades cognitivas e físicas, regulação da 

sensibilidade ao stress ou a dor, e inversão do processo de envelhecimento. As 

ferramentas produzidas pelo avanço científico, podem ser guiadas como uma 

oportunidade de melhorar a qualidade de vida humana182.  

Com a evolução da ciência e o domínio da tecnologia, o homem deixa de ser 

somente um ser no mundo, e passa a modificar este mundo. O homem modifica o 

mundo, do mesmo modo que o mundo modifica o homem. As modificações do 

homem no meio ambiente acarretam mudanças na humanidade, pois, ao interferir 

na natureza, acaba interferindo na própria pessoa natural. A pessoa não é 

compreendida somente no caráter biológico, mas também na sua relação com o 

 
182 BOSTROM, Nick. Em defesa da dignidade pós-humana. Tradução de Lucas Machado, Gustavo 
Rosa e Lauro Edison. Disponível em: < http://www.nickbostrom.com/translations /Dignidade.pdf. 
Acessado 10 de Janeiro de 2020. 

http://www.nickbostrom.com/translations%20/Dignidade.pdf
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meio. As reflexões éticas devem ser viabilizadas através da bioética, pois a 

deontologia médica não é a única reflexão a ser proposta. As mudanças na bioética 

acarretam mudanças na natureza, no meio e na natureza humana. O progresso 

científico não ocorre de forma neutra por meio da Engenharia Genética, visto que os 

interesses econômicos influenciam os debates éticos. A relação deixa de ser 

somente médico e paciente, passa a ser uma relação que envolve empresas 

farmacêuticas, companhias de seguros de saúde, investimentos públicos e privados, 

todos interferindo por interesses econômicos frente aos avanços da tecnologia e o 

vazio ético do Biodireito 183    

Os avanços da biotecnologia visam benefício a humanidade, as intervenções 

do Estado, devem evitar discriminações regidas pelas leis do mercado. Os 

problemas éticos fundamentais acerca dos avanços da biotecnologia abrangem a 

sua utilização em prol do ser humano, a disponibilidade a todos entes da sociedade 

ao acesso a tais avanços. O direito à saúde e à vida não podem ser reduzidos ao 

aspecto econômico, criando situações de discriminações. A teologia contribui com o 

acesso aos avanços, através da acepção da palavra reino. A concepção de reino na 

teologia assegura que os avanços sejam disponibilizados para toda a sociedade, 

evitando a discriminação184.   

A pandemia do Coronavírus é um exemplo da necessidade de cooperação 

internacional, pelo fato de não existir uma vacina de combate ao vírus, os países 

devem atuar em conjunto para a descoberta da vacina e distribuição igualitária em 

todos os 188 países contaminados. O acesso aos medicamentos não se restringe 

aos laboratórios particulares e países com mais poder econômico. A atuação da 

bioética hermenêutica tem o intuito de analisar os impactos da pandemia no cenário 

global, não podendo ser resumida meramente aos números e dados estatísticos, e 

sim na proteção e defesa dos seres humanos. 

Com o objetivo de preencher o vazio ético existente acerca da ausência de 

um direito universal mínimo, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos surge para estabelecer princípios éticos e normativos ao Biodireito. A 

declaração busca beneficiar a criação de estruturas universais de princípios e 

 
183 BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos. In: TORRES, Ricardo L. 
(Org.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 391. 
184 BOSTROM, Nick. Em defesa da dignidade pós-humana. Tradução de Lucas Machado, Gustavo 
Rosa e Lauro Edison. Disponível em: < http://www.nickbostrom.com/translations /Dignidade.pdf. 
Acessado 10 de Janeiro de 2020. 

http://www.nickbostrom.com/translations%20/Dignidade.pdf
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procedimentos que orientam os Estados signatários da declaração na formulação de 

suas legislações e políticas públicas. O principal foco da declaração é garantir os 

direitos bioéticos à população, respeitando as liberdades individuais e a igualdade 

de todos os seres humanos de forma justa e equitativa.  

 

3.4 Engenharia Genética  

 

A realidade social se encontra modificada com os avanços científicos e 

tecnológicos. Técnicos e biólogos enfrentam obstáculos para o quais não foram 

preparados ao longo de sua formação. A bioética produz obstáculos relacionados 

aos efeitos sociais das investigações e descobertas. Os avanços científicos não se 

resumem a aspectos meramente biológicos ou tecnicistas, as mudanças na 

humanidade trazem consequências que englobam a moral, a ética e a natureza 

humana. Os obstáculos da bioética também são enfrentados pelos juristas, que não 

estão acostumados a lidar com inovações que acarretam mudanças na natureza 

humana. A natureza que o homem é inserido, os valores anteriores a engenharia 

genética, eram tidos como certos e universais. 

Os avanços da Engenharia Genética, em especial o Projeto Genoma 

Humano, modificam o conhecimento acerca da evolução biológica do ser humano. 

Os avanços da biotecnologia na criação de medicamentos, a agricultura a partir dos 

alimentos transgênicos, a pecuária frente à clonagem e seleção de espécies, estudo 

da população e administração da justiça, acarretaram mudanças na natureza. Os 

juristas se encontram na dificuldade de compreender os fundamentos da Biologia 

Molecular, o ADN responsável pelo registro do processo da evolução humana (hoje 

já é possível, por meio da análise do perfil do ADN, analisar a herança biológica, 

descobrir e prevenir condições relacionadas ao envelhecimento, predisposição 

genética para desenvolver problemas do sistema imunitário e doenças 

cardiovasculares) procedimentos de expressões monogenéticos e poligenéticos. Os 

estudos na área de Engenharia Genética são necessários para compreender os 

significados das invenções, analisar as intervenções genéticas, diagnósticos e a 

forma como tais descobertas podem influenciar na natureza humana. A bioética 
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deve se preocupar com os efeitos sociais das investigações sobre o genoma 

humano185.  

Com o sequenciamento do genoma, é possível detectar as mutações 

existentes em um ser vivo, exemplo o SARS-cov-2, responsável pela pandemia do 

coronavírus186. Após 48 horas da comprovação do primeiro caso de contaminação do 

coronavírus no Brasil, a equipe composta por cientistas da Universidade de São 

Paulo, do Instituto Adolfo Lutz e da Universidade de Oxford (Reino Unido) publicou 

preliminarmente os resultados no site Virological (um fórum de discussão para 

virologistas, pesquisadores e profissionais em saúde) o sequenciamento do genoma 

do vírus. A equipe utilizou uma tecnologia portátil e barata chamada MinION187. 

Sequenciar o genoma do vírus é importante para compreender a sua origem e 

evolução, estrutura e modo de infecção nos seres humanos, fatores indispensáveis 

para desenvolver possíveis vacinas e curas. Sequenciamentos diferentes indicam 

que o SARS-cov-2 vem sofrendo mutações, pois o sequenciamento brasileiro 

revelou que o vírus que chegou aqui tem três mutações que o diferem do vírus de 

Wuhan. Ao mesmo tempo, seu código genético é muito próximo do encontrado no 

coronavírus da Alemanha188.  

A descoberta do genoma do Covid-19 representa um avanço dos cientistas 

genéticos na capacidade de sequenciar e replicar os códigos genéticos viral. Duas 

semanas após as autoridades de saúde pública chinesas relatarem o vírus à 

 
185 CASABONA, Carlos María Romeo. Do Gene ao Direito. São Paulo: IBCcrim, 1999. p. 20. 
186 Os Coronavírus pertencem à subfamília Coronavirinae da família dos Coronaviridae, ordem 
Nidovirales. Esta subfamília inclui quatro gêneros: Alfacoronavirus, Betacoronavírus, 
Gamacoronavirus e Deltacoronavirus. As Análises filogenéticas do COVID-19 classificaram o novo 
coronavírus no gênero betacoronavírus, que incluem coronavírus humanos, de morcegos e de outros 
animais selvagens. Este novo coronavírus compartilha 79,5% de sua sequência genética com o 
SARS-CoV e tem 96,2% de homologia com um coronavírus de morcegos. Já a transmissão deste 
novo coronavírus. COVID-19 parece ocorrer principalmente pelo contato com uma pessoa infectada a 
partir de gotículas respiratórias geradas quando a pessoa tosse, espirra, ou por gotículas de saliva ou 
secreção nasal. Novo coronavírus (COVID-19) Documento Científico Departamento Científico de 
Infectologia (2019-2021) Departamento Científico de Infectologia. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22340d-DocCientifico_-_Novo_coronavirus.pdf. Acesso 
em: 8 maio 2020.  
187 Sequenciador de DNA da empresa Oxford Nanopore Technologies. O aparelho permite sequenciar 
150 milhões de pares de base em seis horas, por um preço de US $ 1.000. O equipamento funciona 
através de um chip sensor e nanoporos, sendo descartável a cada realização completa de detecção. 
A leitura da sequência do DNA é possível, pois em cada entrada tem uma enzima que é ligada e irá 
separar as cadeiras de DNA. Os íons são executados continuamente até o fundo modulado em cada 
par de base. Essas nanomáquinas podem medir até 33.000 por segundos e os dados são enviados 
para o FPGA (matrizes de campo programáveis), que são chips de silício versáteis, extremamente 
rápido. 
188 CARBINATTO, Bruno. Por que sequenciar o genoma do novo coronavírus é importante. Caderno 
de Ciência. Revista superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/ por-que-
sequenciar-o-genoma-do-novo-coronavirus-e-importante/. Acesso em: 8 maio 2020. 

http://virological.org/t/first-report-of-covid-19-in-south-america/409
http://virological.org/t/first-report-of-covid-19-in-south-america/409
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22340d-DocCientifico_-_Novo_coronavirus.pdf
https://super.abril.com.br/ciencia/
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Organização Mundial da Saúde (OMS), os pesquisadores conseguiram isolar o 

patógeno e descobrir a sequência completa de material genético do vírus. Os 

avanços da biotecnologia são de fundamental importância para o combate à 

pandemia, pois, mesmo com os avanços das novas tecnologias desenvolvidas, a 

previsão é de que a criação da vacina contra o novo coronavírus levará pelo menos 

de 12 a 18 meses.  

Os testes clínicos dos protótipos das vacinas (exemplo de protótipo é a 

utilização de RNA mensageiro (mRNA), uma molécula que orienta a síntese de 

proteínas no interior das células – nesse caso, para produzir proteínas contra as 

quais o corpo criará uma resposta imune) dividem-se em três fases. A fase 1, 

iniciada por laboratórios dos Estados Unidos e da China, consiste na aplicação do 

produto em uma pequena quantidade de pessoas. Nos EUA, os Institutos Nacionais 

de Saúde a primeira paciente, Jennifer Haller, recebeu a dose inicial em 16 de 

março. A companhia prometeu entregar uma versão emergencial da vacina, voltada 

apenas para profissionais de saúde no final de 2020. Na China, serão testados 108 

indivíduos. A empresa CanSinoBIO, que desenvolve o produto com o Instituto de 

Biotecnologia de Pequim, e a Academia Militar de Ciências Médicas vão conduzir os 

testes. Com a aplicação da vacina, inicia a Fase 2, que irá observar a resposta 

imunológica do organismo e a possibilidade de alergias, reações do medicamento. O 

processo de observação levará pelo menos 6 meses. Além da segurança, será 

observada a eficácia e capacidade de produzir anticorpos. A terceira etapa é 

aplicação em um maior grupo de pessoas e, caso o resultado seja positivo, começa 

a produção em série da vacina.   

A Engenharia Genética, por intermédio da biotecnologia, possui a finalidade 

de melhorar processos humanos, em especial os corporais (mentais e físicos). A 

busca pela superação do sofrimento, da limitação da dor e da incapacidade busca 

acabar com a vulnerabilidade da condição humana. Como produto filosófico, a 

ciência tem cumprido historicamente o papel de melhoria na vida do homem, 

devendo ser encarada com debates mais receptivos e democráticos, ao invés da 

submissão às proibições sumárias. Com a decodificação do genoma humano, novas 

técnicas estão em emergência promissora, como a confecção de medicamentos que 

reduzem efeitos colaterais, engenharia tecidual para a regeneração de células e 

órgãos, e nanotecnologia auxiliadora à saúde. Com os avanços da Engenharia 

Genética, vários interesses e questionamentos surgem devendo ser proporcionados 

https://www.modernatx.com/mrna-technology/science-and-fundamentals-mrna-technology
https://www.modernatx.com/mrna-technology/science-and-fundamentals-mrna-technology
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-16/coronavirus-vaccine-test-opens-as-us-volunteer-gets-1st-shot
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-16/coronavirus-vaccine-test-opens-as-us-volunteer-gets-1st-shot
http://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19
http://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19
http://www.cansinotech.com/homes/article/show/56/153.html
http://www.cansinotech.com/homes/article/show/56/153.html
https://www.forbes.com/sites/victoriaforster/2020/03/17/first-person-injected-with-trial-coronavirus-vaccine-in-seattle/#85480e625830
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debates que envolvem valores religiosos, culturais, políticos, de interesses 

econômicos. Os direitos genéticos tutelados pelo Estado, precisam ser efetivados a 

partir de políticas públicas.  

As evoluções científicas e da própria sociedade criam novos bens jurídicos 

que devem ser protegidos pelo Estado, o reconhecimento de novos bens é de 

extrema importância nas concepções dos direitos da personalidade e da dignidade. 

Os novos bens tutelados, tais como os direitos à manipulação genética, as técnicas 

de criogenias e de transferências citoplasmáticas, garantem uma vida digna a 

pessoas que sofreram ou sofrem com alguma debilidade permanente. 

A Técnica de “transferência citoplasmática”, utilizada nos Estados Unidos, 

resultou no nascimento de Alana Saarinen uma das poucas pessoas no mundo que 

tem o DNA de três pessoas, três “pais” diferentes, devido a um tratamento de 

fertilidade realizado. O diretor do Centro de “Bioética, Pessoa e Família” da 

Argentina , Nicolás Laferriere, analisa que entre as questões que estão em jogo, 

encontra-se também o direito à identidade das crianças concebidas, produzindo 

elementos importantes na identidade que foram manipulados e dissociados189. A 

técnica de transferência citoplasmática, aprovada no direito, permitiria que as 

mulheres com mitocôndrias deficientes não transmitissem doenças para os seus 

bebês. A técnica permitiria o acesso ao almejado direito à filiação resguardada pela 

constituição federal, mas em contra partida utilizaria de manipulação genética para 

formação de um ser humano. A manipulação genética deve ser analisada a partir da 

dignidade humana, dos direitos da personalidade da criança. Dentre tais direitos, 

pode-se destacar o direito à identidade genética.  

Os avanços da Engenharia Genética vão desde as técnicas para melhorias 

nos processos reprodutivos, até as técnicas de longividade e prolongamento do 

término da vida. A Técnicas de Criogenia é uma tentativa, mesmo com baixa 

probabilidade, de manter uma pessoa viva sob condições adversas. Pessoas que 

passaram por experiências traumáticas com o corpo em baixas temperaturas, às 

vezes até mesmo com parada cardíaca, voltaram a ter vidas normais, sem sequelas 

a partir da criogenia. Animais podem atualmente não apenas ser criogenados, isto é, 

congelados, mas também descriogenados vivos (lagartos, insetos, aracnídeos, 

 
189 PRITCHARD Charlotte. The girl with three biological parentes; BBC Radio 4, Magazine. 1º de 
setembro 2014. Disponível em: https://www.bbc.com/news/magazine-28986843. Acesso em: 26 nov. 
2018. 

https://www.bbc.com/news/magazine
https://www.bbc.com/news/magazine-28986843
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anfíbios) com a baixa de temperatura de seu corpo durante um longo período de 

tempo e manter sua vida normalmente. Por intermédio das ciências, é possível 

manter a integridade física passando por baixo estado de degeneração a partir da 

técnica da criogenia.  

A inteligência artificial evoluiu ao ponto de ser possível manter a totalidade 

das funções cerebrais que exercia o órgão em atividade antes da criogenia. A 

brasileira Ligia Monteiro inscreveu seu pai o ex-engenheiro da FAB Luiz Felippe Dias 

de Andrade Monteiro falecido aos 82 anos, congelado provisoriamente durante 3 

meses de disputa judicial, com as outras filhas do casamento anterior de Luiz 

Felippe. A disputa judicial ocorreu, pois, as filhas do primeiro relacionamento não 

concordavam com a intenção de criopreservar o corpo do pai. A técnica da criogenia 

é realizada com o objetivo de que a medicina um dia possa, de forma biológica ou 

virtual, reanimar a mente190.  

Os avanços científicos trazem à baila, questões envolvendo ética, direitos da 

personalidade e da dignidade, devendo aprofundar os estudos e apresentar uma 

nova concepção de limites dos direitos humanos. O direito como ramo do 

conhecimento precisa de constantes modificações para se adequar a evolução da 

sociedade. Os avanços da Engenharia Genética permitem aprimorar a qualidade de 

vida dos seres humanos e uma melhor adequação ao meio ambiente.  

 A proteção do direito humano genético tem como principal fundamento os 

avanços da biotecnologia a uma dimensão de igualdade entre os seres, na busca 

pela qualidade de vida. A busca pelo bem viver, o reconhecimento do direito para o 

aprimoramento da espécie humana, buscam a união dos seres por meio da 

dignidade humana. A dignidade, no sentido moderno do termo, consiste no que é o 

ser humano e no que ele tem potencial de se tornar. O ser humano não é uma 

função somente do DNA, mas também do contexto social e tecnológico. A natureza 

humana, no sentido mais amplo, é dinâmica, parcialmente feita pelo homem, e 

aprimorável. 

 

 

 
190 RECURSO ESPECIAL Nº 1.693.718 - RJ (2017/0209642-3) RELATOR MINISTRO Marco Aurélio 
Bellizze; Recorrente: Ligia Cristina Mello Monteiro; Recorridos Carmen Silvia Monteiro Trois, Denise 
Nazare Bastos Monteiro 
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3.4.1 Projeto Genoma Humano 

 

O objetivo do projeto genoma humano é de mapear o genoma do ser 

humano, identificar todos os genes humanos, determinar a sequência dos cerca de 

3,2 bilhões de pares de bases que compõem o genoma do Homo sapiens. O 

principal objetivo seria gerar sequência de DNA de 3 bilhões de pares de bases e 

identificar todos os genes humanos. Como resultado do projeto, será possível 

melhorar o diagnóstico de doenças, detectar predisposições genéticas para 

doenças, usar terapia gênica como medicamento, detectar rapidamente e tratar, na 

prática clínica, doenças causadas por organismos patogênicos, estudar a evolução 

através de mutações na linhagem germinativa. Desde o início o Projeto Genoma 

Humano dedicou fundos para identificar e discutir aspectos éticos, legais e sociais 

relacionados com a disponibilização de novos resultados genéticos. 

Questionamentos ligados à Privacidade e confidencialidade da informação genética. 

Honestidade no uso da informação genética por companhias de seguro, 

empregadores, tribunais, escolas, agencias de adoção, militares. Impacto 

psicológico, estigmatização, e discriminação devido a constituição genética do 

indivíduo - Como a informação genética pessoal afeta as percepções do indivíduo e 

da sociedade?  

Aspectos relacionados com a reprodução, incluindo o consentimento 

adequado e informado e o uso da informação genética na tomada de decisões. 

Aspectos clínicos incluindo a educação de médicos e demais profissionais da saúde, 

pessoas identificadas com condições genéticas, o público em geral, e a implantação 

de mediadas padronizadas de controle de qualidade. Honestidade no acesso de 

tecnologia genômica avançada, o teste deve ser feito quando não houver tratamento 

disponível ou quando a interpretação não é garantida? Crianças devem ser testadas 

para suscetibilidade para doenças que se manifestam na fase adulta? Implicações 

conceituais e filosóficas com relação as responsabilidades humanas, vontade livre 

versus determinismo genético, a compreensão da saúde e doença. Aspectos de 

saúde e de meio ambiente relativos aos organismos geneticamente modificados e 

micróbios. A comercialização de produtos incluindo direitos de propriedade 

(patentes, e segredos de comercialização e produção), o patenteamento de 
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sequências de DNA limitará a acessibilidade e desenvolvimento em produtos 

úteis?191 

Para compreender os estudos sobre o projeto de genoma humano, primeiro é 

necessário compreender a base de estudo do projeto. A primeira base científica de 

necessária compreensão é a análise da área de estudo da Biologia Molecular. Tal 

área do conhecimento se preocupa com o estudo da forma, composição e função 

das biomoléculas, compreendendo a origem evolutiva dos seres vivos. Dentre os 

estudos da Biologia Molecular, é possível destacar o papel do ácido 

desoxirribonucleico (ADN ou DNA, em inglês: deoxyribonucleic acid). O ADN se 

encontra no núcleo das células de um organismo, no interior dos cromossomos 

(menos nas hemácias (glóbulos vermelhos) que não possuem núcleo) compostos 

por um conjunto de moléculas que contém as informações genéticas dos seres vivos 

fragmentados em 23 pares de cromossomos no núcleo de cada célula. A estrutura 

do DNA é formada por duas cadeias em forma de hélice, estão codificadas por uma 

sequência de bases nitrogenadas no próprio gene, a dupla hélice possui grande 

importância na replicação do DNA durante a divisão celular. Na divisão molecular, 

cada hélice serve de molde para outra nova, O RNA ou ARN (Ácido ribonucleico) 

possui o papel de sintetizar proteínas e transferir informação do DNA até o local de 

síntese de proteínas na célula. O genoma seria o conjunto de DNA de uma célula. O 

DNA possui como principal característica a base da herança genética do ser vivo, 

contendo todas as informações sobre os caracteres físicas transmitidos 

biologicamente pelos pais aos seus filhos por meio das células sexuais masculinas e 

femininas. Os genes constituídos nos DNA contêm a individualização de cada ser 

vivo, geneticamente diferentes uns dos outros. A transmissão genética, a 

descendência, pode sofrer mutações e ocasionar a evolução da espécie de forma 

hereditária, podem ocorrer naturalmente, ou a partir das manipulações dos genes 

constituídos nos DNA. As alterações do genoma dos indivíduos podem ocorrer por 

variações genéticas ou mudanças no fenótipo, afetando um único gene ou a 

totalidade dos cromossomos. As mutações genéticas têm como finalidade introduzir 

novas características aos seres vivos apresentando vantagens adaptativas ao meio 

ambiente. O problema da manipulação é que a ciência não consegue prever os 

 
191 ZATZ Mayana. O Projeto Genoma Humano. Disponível em: http://www.genoma.ib.usp.br/sites/ 

default/files/projeto-genoma-humano.pdf. Acesso em: 28 nov. 2018. 

 

http://www.genoma.ib.usp.br/sites/%20default/files/projeto-genoma-humano.pdf
http://www.genoma.ib.usp.br/sites/%20default/files/projeto-genoma-humano.pdf
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riscos que podem ser provocados ao inserir organismos modificados no ambiente, 

podendo afetar a biodiversidade, a saúde e a vida humana192.  

Com base nos estudos do Genoma humano, é possível distinguir as 

características biológicas de ser e indivíduo. Por meio do estudo sobre o DNA, é 

possível analisar todas as características genéticas do indivíduo que o distingue dos 

demais seres da sua espécie. O genoma humano abrange questionamentos sobre o 

início da vida. Toda a informação genética necessária para o desenvolvimento do 

nascituro até a condição de adulto, está contida no genoma do zigoto. Para os 

adeptos da teoria da nidação, o período gestacional do zigoto seria a condição 

necessária para definir o início da vida humana, teoria adotada pelo Código Penal. A 

teoria da nidação leva em consideração o período no qual o zigoto (óvulo fecundado) 

se fixa na parede uterina, possuindo todo o genoma do nascituro. Pelo critério da 

transmissão genética, é possível estudar a evolução do indivíduo e a forma como 

esta evolução pode interferir no meio, modificando na natureza humana e o meio 

que este indivíduo é lançado ao mundo, alterando a cultura (técnica, política e 

espiritual) da humanidade. O genoma comporta todas as informações genéticas da 

família biológica e da espécie que pertencente ao ser vivo. As modificações no 

genoma humano podem significar mudanças na natureza humana, tanto no aspecto 

biológico quanto no aspecto social, fazendo surgir espécies diferentes e modificando 

as espécies já existentes. O estudo sobre o genoma humano surge como uma nova 

concepção dos valores humanos, modificando a ética e moral abrangendo dessa 

forma uma nova concepção de pessoa e de dignidade humana.  

As investigações sobre o genoma humano nas questões envolvendo a 

bioética precisam compreender os princípios da bioética e atribuir novas 

circunstâncias para a aplicação de tais princípios. As novas atribuições serão 

valoradas por meio da bioética hermenêutica e do dinamismo cultural, com uma 

reflexão inter e trans disciplinar, uma vez que a análise da pessoa, do indivíduo e da 

personalidade, não pertencem só ao campo da biologia. O pluralismo de opiniões 

busca a integração das diferentes perspectivas ideológicas e culturais, aceitando 

críticas aos posicionamento de autoridade.  

As descobertas não são patrimônio exclusivo dos investigadores, mas de toda 

sociedade, de todos os seus membros e tem caráter universal, com acordos 

 
192 CASABONA, Carlos María Romeo. Do Gene ao Direito. São Paulo: IBCcrim, 1999. p. 23. 
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internacionais e criações de leis nacionais para regular os conhecimentos genéticos 

descobertos. Valores que assegurados como elemento intelectual em comum, forma 

de combate à descriminalização e estigmalização vivenciada em toda a 

humanidade. A descobertas devem ser acessivel a todos independente de classe 

social, devendo todas as pesquisas serem disponibilizadas a toda humanidade.  

As empresas privadas devem agir com os diferentes estados atingindo, 

assim, uma validade universal, devendo ser assegurados a todos, não se limitando a 

um estado, a uma região demográfica e sim a universalidade. Cada nação, cultura 

devem regular, decodificar e proteger a aplicação dos conhecimentos genéticos, 

permitindo que pessoas de culturas, nações diferentes possam ter os mesmos 

direitos resguardados. 

As características apontadas para o estudo dos genomas humanos foram as 

mesmas abordadas para análise da sacralidade da pessoa: elemento intelectual em 

comum (violência ou injustiça contra um ente da sociedade é uma violência e 

injustiça praticada contra toda a humanidade) o valor da validade universal (cada 

nação, cada cultura assegurar o valor da dignidade). Mesmas características 

abordadas na Bioética Hermenêutica: a) humanismo secular; b) reflexão 

interdisciplinar; c) pluralismo de opiniões; d) crítica de posicionamento de autoridade. 

As caracteristicas dos estudos da declaração de genomas humanos, realizados pela 

através da bioética hermenêutica, visam garantir a sacralidade dos direitos 

humanos. Os direitos humanos genéticos utilizam os estudos da bioética 

hermenêutica e garantia da sacralidade por meio da genética. 

 

3.4.2 Aspectos Jurídicos Projeto Genoma Humano 

 

Os avanços do projeto genoma humano proporcionam debates éticos e 

jurídicos em relação aos procedimentos a serem realizados, como explicado nos 

capítulos anteriores. A Inter-relação entre as ciências do conhecimento demonstra 

que os procedimentos que envolvem a pessoa humana não dizem respeito somente 

à pessoa biológica. A área jurídica busca analisar os bens envolvidos, tais como: 

liberdade e intimidade das pessoas; direito individual à autodeterminação da 

informação pessoal; igualdade de oportunidade e justiça distributiva; a análise das 

discriminações nas relações privadas e a proteção a solidariedade; direito à 

intimidade e o direito de não saber acerca das descobertas de tratamentos e de 
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doenças quanto aos valores da vida e saúde no aspecto pessoal e no valor coletivo; 

as provas biológicas de paternidade; e as provas biológicas das investigações 

criminais193.  

As investigações do genoma humano devem asseverar a espécie humana por 

meio do respeito à dignidade e liberdade. As intervenções no genoma a partir do 

DNA e das manipulações genéticas podem ser transmitidas com a herança 

biológica, atingindo a integridade da pessoa e da espécie humana. É oportuna uma 

análise jurídica da proteção do nascituro diante dos procedimentos envolvidos e uma 

a tentação da eugenia (bem-nascido). Ocorre a busca por seres humanos perfeitos, 

o limite à vulnerabilidade humana. Nesse sentido, é possível analisar os estudos de 

Galton194 sobre a eugenia, como superação da evolução natural das espécies. A 

seleção de espécie produziria seres perfeitos, sendo que os genes poderiam 

transmitir as aptidões, características e habilidades (eugenia positiva). Dessa 

maneira, a reprodução de seres com mais aptidões geraria seres perfeitos e 

causaria a evolução da espécie humana. Por intermédio da eugenia, seria inviável a 

reprodução de “seres imperfeitos” (eugenia negativa), motivo que poderia levar à 

criação de leis que proibissem casais imperfeitos de ter filhos, chegando ao ponto de 

o casal ter que realizar exames genéticos para ver a viabilidade ou não da 

reprodução. Com a eugenia negativa, casais imperfeitos deveriam ser esterilizados. 

Como exemplo é possível citar as leis eugênicas alemã de 1933: Lei da Profilaxia 

dos Descendentes com Doenças Genéticas” e Autorização para o Programa de 

Eutanásia a ser executado pelo Reichieiter Bühier e o Dr. Brandi   em pacientes 

loucos, idosos e menores excepcionais  195.  

O direito deve agir para evitar os procedimentos eugênicos, procedimentos 

que busquem impedir o nascimento, a sobrevivência e a reprodução dos seres 

“imperfeitos” a partir de práticas como da eutanásia neonatal, abortos eugênicos e 

esterilização de indivíduos com problemas genéticos. Por mais que não façam parte 

dos estudos dos projetos do Genoma Humano, os diagnósticos pré-natal, 

diagnósticos pré-implantatórios também chamados de neoeugenia, devem 

responsabilizar os pais na procriação, por não conseguirem gerar um ser com 

patologias previamente diagnosticadas. A neoeugenia é uma espécie de eugenia 

 
193  CASABONA, Carlos María Romeo. Do Gene ao Direito. São Paulo: IBCcrim, 1999. p. 33. 
194 GALTON, Francis. Herencia e Eugenesia. Madrid: Alianza Editorial, 1988.  
195 CASABONA, Carlos María Romeo. Do Gene ao Direito. São Paulo: IBCcrim, 1999. p. 33. 
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positiva, busca o tratamento da Engenharia Genética a partir da seleção de 

fenótipos e manipulação do genótipo. As intervenções nas células germinais e no 

embrião, por meio de procedimentos pré-implantatórios, acarretariam intervenção da 

Engenharia Genética no processo gestacional.  

Os debates sobre eugenia positiva ocorrem no âmbito jurídico a partir do 

genoma humano. A análise das técnicas eugênicas para tratamento da vida e saúde 

humana, os questionamentos sobre as manipulações do genoma precisam de 

posicionamento do direito. A seleção de fenótipos como objeto de análise dos 

direitos genéticos, permite a partir do respeito à vontade do casal, respeito à moral, 

à sociedade, diagnosticar e prevenir as más-formações congênitas.  

O debate atual do genoma humano é de proteção como patrimônio da 

humanidade a partir da sacralização do genoma humano, protegendo as gerações 

futuras. Ao analisar a sacralização dos direitos genéticos, este deve ser 

compreendido no seu verdadeiro alcance, conteúdo e significado, com a adequação 

e irrefutabilidade de tais direitos. Os estudos dos benefícios alcançados na 

qualidade de vida humana, por meio das intervenções genéticas, devem assegurar 

os tratamentos genéticos, a identidade, a individualidade humana e a diversidade 

biológica quanto ao processo de mutação genética espontânea e as proteções 

jurídicas ambientais. O ambiente pode ser afetado pela manipulação genética dos 

seres vivos. É necessária a criação de novas categorias jurídicas para garantir os 

direitos e compreensão da proteção do genoma humano universal196.        

As categorias jurídicas criadas para a proteção dos direitos humanos 

genéticos devem ser compreendidas no seu aspecto interdisciplinar, devendo 

proteger desde os embates filosóficos analisados acerca do dever dos profissionais 

da saúde (dever diante do compromisso profissional dos cientistas no estudo dos 

procedimentos e descobertas, o tratamento e as técnicas utilizadas), a ética da 

pessoa humana. Os direitos humanos genéticos devem analisar não somente o 

caráter casuístico da bioética, e sim o aspecto valorativo, hermenêutico, dos 

procedimentos frente à moral, à sociedade, os direitos humanos a partir da 

dignidade humana. O direito precisa ser estudado com base nas áreas do 

conhecimento jurídico que interagem e se posicionam acerca da sacralização do 

genoma humano. O direito deve estudar e se posicionar no âmbito internacional 

 
196 CASABONA, Carlos María Romeo. Do Gene ao Direito. São Paulo: IBCcrim, 1999. p. 34. 
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(Declaração Universal sobre o Genoma Humano, Declaração Internacional sobre os 

Dados Genéticos Humanos) na análise dos direitos humanos e no direito nacional 

de cada estado (o Brasil se posicionou sobre os avanços dos direitos genéticos por 

meio da Lei nº 11.105/05, lei de biossegurança).  

Além das leis já existentes, é necessário o aprofundamento dos estudos a 

respeito dos direitos genéticos. A proteção dos direitos humanos genéticos interfere 

nas diversas áreas do saber jurídico. Os direitos humanos genéticos possuem 

proteção no âmbito constitucional, a proteção à vida, à saúde, à liberdade, 

igualdade, dignidade (a proteção aos direitos fundamentais), a proteção à 

intimidade. Possui proteção no direito civil a responsabilidade civil pelos erros dos 

diagnósticos, a responsabilização por ações danosas ou de risco; assegura os 

direitos trabalhistas a partir da proteção ao trabalhador ou ao candidato ao emprego, 

frente às características de manipulação genética ou de seleção de fenótipos. No 

âmbito criminal, a análise das investigações genéticas, o aborto eugênico, a eugenia 

e esterilização, a criminologia frente ao retorno das caraterísticas biológicas para o 

perfil do criminoso, a imputabilidade e culpabilidade. Na análise do biodireito, a 

reprodução assistida, seleção e manipulação genética, a terapia gênica, os 

diagnósticos genéticos, a proteção jurídica das descobertas genéticas, a proteção 

integral do nascituro, o estatuto do nascituro, a clonagem de órgãos. A proteção 

Ambiental da biodiversidade, os alimentos transgênicos a proteção dos animais, a 

pesquisa com animais, a clonagem. A proteção aos direitos humanos genéticos, 

garantida pelo direito, deve compreender toda a área do conhecimento jurídico, 

formando uma nova concepção de direito, interferindo na ética e moral, criando uma 

teoria integral, moral e ética de proteção a dignidade humana.  

 

3.4.3 Lei nº 11.105/2005 (lei de biossegurança)197  

 

A lei 11.105/2005, conhecida como lei de biossegurança, revogou a norma 

anterior, a Lei 8.974/95, e estabeleceu normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e 

seus derivados. A norma cria o Conselho Nacional de Biossegurança, reestrutura a 

 
197 SENADO FEDERAL. Biossegurança e transgenia. 2. ed. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2011. p. 120. (Coleção Ambiental ; v. 5). 
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Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e dispõe sobre a Política Nacional de 

Biossegurança. Com o intuito de regulamentar os incisos II, IV e V do § 1o do 

art.225 da Constituição Federal (a constituição se preocupou no artigo 225 em 

garantir um ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futuras 

gerações, favorecendo uma sadia qualidade de vida). Para caracterizar a 

prevalência de um ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição resguardou, 

no Inciso II do Artigo 225, a preservação da diversidade e integridade do patrimônio 

genético, o controle e fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético, a produção, comercialização e emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que acarretam riscos à vida, qualidade de vida e ao 

meio ambiente.  

Nas disposições gerais, a Lei de Biossegurança aborda o intuito da lei de 

estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, 

o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a 

exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a 

liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados 

e seus derivados. A legislação abordou todos os aspectos da utilização dos 

Organismos Geneticamente Modificados, desde o estímulo ao avanço científico na 

área de biossegurança e biotecnologia, até a proteção do princípio da precaução 

para proteção do meio ambiente, da vida, da saúde, dos organismos vivos animal e 

vegetal, e em especial aos organismos humanos. 

Além do incentivo à pesquisa e à tecnologia, a lei protege a construção de 

procedimentos para obtenção dos organismos geneticamente modificados. Assim, o 

cultivo de tais organismos merece destaque, principalmente no tocante às sementes 

transgênicas, que são muito utilizadas na agricultura nacional. Ocorre ainda a 

manipulação de organismos, usada no setor da agricultura e da pecuária, na 

indústria farmacêutica, indústria alimentícia proveniente da agricultura e pecuária, o 

transporte e armazenamento, fiscalizando e buscando inventivos financeiros para o 

custeio tanto no setor público, por meio de políticas públicas e nas parcerias 

privadas. Sendo assim, busca-se a atuação com a cooperação internacional entre os 

países para importação e exportação de tecnologia e de organismos geneticamente 

modificados para utilização no ambiente, de forma controlada, de forma sustentável 

e que não acarrete prejuízos ao ecossistema e toda a biosfera. Além da 

preocupação com utilização, a lei de biossegurança está preocupada com os 
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descartes dos organismos geneticamente modificados, assim como a proteção dos 

direitos de tais organismos como, por exemplo, o embrião humano.  

A lei busca a fiscalização e controle da atividade de uso comercial dos 

organismos geneticamente modificados, que possuem grande interesse econômico 

para as indústrias alimentícias, tanto com a agricultura quanto com a pecuária. As 

indústrias de beleza utilizam o extrativismo vegetal, pesquisas com animais e seres 

humanos, ao passo que as indústrias farmacêuticas focalizam a produção de 

medicamentos a partir da extração vegetal e pesquisas com animais, sem esquecer 

de mencionar a manipulação genética, os cuidados com a clonagem humana, os 

processos de eugenia positiva e negativa.   

A lei de Biossegurança estabelece quem pode realizar as pesquisas e 

desenvolver os organismos geneticamente modificados, estabelecendo a 

necessidade de instalações próprias e adequadas sob responsabilidade 

administrativa, técnica ou científica da entidade autorizada pela Comissão Técnica 

de Biossegurança. As empresas devem apresentar certificado de qualidade em 

Biossegurança, sendo vedada a pesquisa e o desenvolvimento de Organismos 

Geneticamente Modificados por pessoas físicas, em atuação autônoma e 

independente.  

A lei de Biossegurança define as terminologias técnicas, biológicas a serem 

utilizadas, merecendo principal destaque a terminologia Engenharia Genética, 

responsável pela produção e manipulação de molecular de DNA (ácido 

desoxirribonucleico) e RNA (ácido ribonucleico) recombinantes. As manipulações 

genéticas produzidas fora das células vivas mediante a modificação de segmentos 

de DNA e RNA que podem multiplicar-se em uma célula viva. A Célula germinal 

humana é responsável pela formação de gametas presentes nas glândulas sexuais 

femininas, masculinas e suas descendentes diretas. A Clonagem é o processo de 

reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio 

genético, tanto para fins de obtenção de novo indivíduo quanto para a produção de 

células-tronco embrionárias (capazes de se transformar em células de qualquer 

tecido de um organismo) para utilização terapêutica. Tais terminologias serão 

indispensáveis para a compreensão dos processos utilizados pela Engenharia 

Genética na obtenção e manipulação de organismos geneticamente modificados.  

O artigo quinto da Lei de Biossegurança resolve o problema relacionado a 

reprodução artificial, o artigo autoriza a pesquisa com células tronco embrionárias 
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produzidas por fertilização in vitro. O dispositivo da lei soluciona a problemática dos 

embriões excedentes, sendo possível observar que a legislação não adota a teoria 

concepcionista para o início da vida. As pesquisas com embriões excedentes devem 

seguir os seguintes requisitos: embriões inviáveis, que não resultariam na 

implantação no útero. Se o embrião não puder ser classificado como inviável, só 

será possível a pesquisa caso os embriões tenham sido congelados por mais de três 

anos, a contar da publicação da lei e, quando posterior à publicação da lei, três anos 

após o seu congelamento. A data de três anos foi definida levando em consideração 

a baixa viabilidade de sucesso da gravidez após o período de congelamento.  

A lei de biossegurança leva em consideração o consentimento dos indivíduos 

envolvidos nos processos resultantes da Engenharia Genética, motivo que faz com 

que seja possível apenas realizar pesquisas com embrião humano se for autorizado 

pelos genitores. É vedada a comercialização de materiais biológicos, entre eles 

embriões, o consentimento deve ser livre, esclarecido e sem ser persuadido por 

valor econômico. As entidades que realizam pesquisa com embriões devem 

submeter as pesquisas ou terapias com célula tronco embrionárias à apreciação e 

aprovação dos respectivos comitês de éticas em pesquisa.  

O artigo sexto da Lei de Biossegurança proíbe a implantação de projetos 

relativos aos organismos geneticamente modificados sem registros dos 

acompanhamentos da Engenharia Genética em organismos vivos sem a autorização 

da lei. O referido artigo merece trata sobre a clonagem humana e reprodução 

humana, o dispositivo proíbe a clonagem humana no Brasil para fins de manipulação 

de célula germinal humana, zigoto e embrião humano. Procedimento como o 

realizado pelo geneticista He Jiankui, quando alega ter criado os primeiros bebés 

geneticamente manipulados no mundo (a partir da manipulação genética no DNA 

pela técnica CRISPR/Cas9, com o intuito criar uma capacidade de resistência ao 

vírus do HIV), não poderiam ser realizadas no Brasil. O referido artigo ainda proíbe a 

comercialização, liberação no ambiente, destruição, utilização, descarte no ambiente 

de organismos geneticamente modificados ou patenteamento e licenciamento de 

tecnologias genéticas para processo de geração, multiplicação ou manipulação sem 

a autorização da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. 

A responsabilidade dos danos causados ao meio ambiente ou a terceiros será 

objetiva e solidária, devendo arcar com as indenizações ou reparos integrais, além 

de responder administrativamente e criminalmente pelas infrações cometidas. As 
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entidades são obrigadas a investigar os acidentes ocorridos, na pesquisa e projetos 

da Engenharia Genética, devendo enviar relatório para a autoridade competente no 

prazo máximo de cinco dias da data do evento. Após as investigações, são 

obrigadas a notificar a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, as 

autoridades da saúde pública, da defesa agropecuária e do meio ambiente sobre 

acidente e os riscos a que possam ser submetidos, bem como os procedimentos 

que devem ser adotados no caso de acidente com Organismos Geneticamente 

Modificados. Segundo dados do relatório da organização não-governamental 

Greenpeace, produzido em parceria com a ONG britânica GeneWatch e divulgado 

oficialmente no dia 13 de março de 2006, com o registro de balanço das 

contaminações genéticas no mundo durante os dez primeiros anos de cultivo de 

alimentos transgênicos, ocorreram 216 casos de contaminação identificados e 

documentados, entre os quais 61 (28%) diziam respeito ao milho. As contaminações 

ocorreram em 55 países198. Os casos de contaminação podem ocorrer de formas 

variadas, desde polinização cruzada, máquinas agrícolas não apropriadamente 

limpas e transportes dos organismos geneticamente modificados. Existem exemplos 

de casos conhecidos mundialmente acerca da contaminação de alimentos 

transgênicos, tal como o milho transgênico StarLink, aprovado nos EUA somente 

para alimentação animal, que foi encontrado em produtos alimentares humanos. No 

ano de 2001, pesquisadores encontraram milho transgênico em variedades nativas 

no México, onde o cultivo da planta modificada não é permitido. Em Nebraska, no 

ano de 2002, milho experimental modificado para produzir fármacos foi encontrado 

em cargas de soja.  

As sanções das infrações administrativas serão aplicadas, independente da 

apreensão do produto, suspensão de venda e proibição da atividade, podendo ser 

aplicadas: advertência, multa (R$ 2.000,00 dois mil reais a R$ 1.500.000,00 um 

milhão e quinhentos mil reais.) proporcionalmente à gravidade da infração (em caso 

de reincidência poderá ser aplicada multa em dobro), apreensão, suspensão de 

venda de Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados, embargos da 

atividade, interdição do estabelecimento, atividade ou empreendimentos, suspensão 

e cancelamentos de registros, licença ou autorização, perda ou restrição de 

 
198 GREENPEACE INTERNATIONAL. GM Contamination Register. Report 2007. Annual review of 
cases of contamination, illegal planting and negative side effects of genetically modified 
organisms. Greenpeace International, fev. 2008. 
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incentivos do governo, perda ou suspensão de financiamento em estabelecimento 

oficial de credito e proibição de contratar com a administração pública no período de 

até cinco anos.  

A lei de Biossegurança legisla sobre crimes e as penas em relação aos 

organismos geneticamente modificados. A artigo 24 aborda a utilização de embrião 

humano, em desacordo com o artigo quinto da Lei, atribuindo a detenção de 1 a 3 

anos e multa. O artigo visa à proteção do tipo penal: pesquisa científica, a norma 

penal incriminadora busca a utilização do embrião humano que não seja inviável ou 

tenha sido congelado há menos de três anos. O bem jurídico tutelado é a vida do 

nascituro, resguardando a viabilidade da vida futura do embrião sob respaldo da 

dignidade humana. Trata-se de um crime próprio e o verbo nuclear é utilizar o 

especial fim de agir é o dolo, a vontade do sujeito, sendo possível a tentativa. No art. 

5°, §3°, a Lei de Biossegurança ainda veda a comercialização do material biológico a 

partir da remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de 

transplante e tratamento, criminalizando a compra e venda de partes de corpo 

humano atribuindo a prática do crime a punição de reclusão de três a oito anos e 

multa. Modalidade esta que se caracteriza como crime comum, punível a partir do 

dolo, sendo admitida a modalidade de tentativa.  

O artigo 25 pune a prática da Engenharia Genética em célula germinal 

humana, zigoto humano ou embrião humano com a pena de reclusão de 1 a 4 anos 

e multa. O crime da prática de Engenharia Genética tutela a vida e a saúde das 

espécies futuras. Trata-se de crime próprio, exige uma qualidade técnica da pessoa, 

o verbo nuclear do tipo é praticar, o elemento subjetivo é o dolo e admite tentativa na 

manipulação genética.  

O artigo 26 pune a clonagem humana com a pena de reclusão de 2 a 5 anos 

e multa. O dispositivo não especifica a modalidade de clonagem, o intuito do 

dispositivo é proibir a clonagem reprodutiva e não a terapêutica, a prática da 

clonagem terapêutica a ser realizada a partir de células tronco embrionárias garante 

a busca pela vida sadia com qualidade. É importante resguardar os princípios da 

precaução e da prevenção. O bem jurídico tutelado é a vida e a dignidade humana, 

trata de crime próprio, o verbo nuclear é realizar, a elementar do tipo é o dolo 

cabendo a modalidade tentada.  

A legislação no artigo 27 pune os casos de liberação ou descarte de 

Organismos geneticamente modificados em desacordo com a Comissão Técnica 
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Nacional de Biossegurança e pelos órgãos ou entidades de registro e fiscalização, 

com a pena de 1 a 4 anos e multa, podendo agravar a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 

(um terço), se resultar dano à propriedade alheia; de 1/3 (um terço) até a metade, se 

resultar dano ao meio ambiente; da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão 

corporal de natureza grave em outrem; de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a 

morte de outrem. O caput do artigo elege o meio ambiente como bem jurídico 

tutelado, o §2° tutela a propriedade alheia, a incolumidade física e vida da pessoa 

humana. O caput do artigo pode ser realizado por qualquer pessoa, o verbo nuclear 

liberar ou descartar. O §2° prevê o dano por ofensa à propriedade e à integridade 

física, ambos tratam de crime doloso sendo possível a tentativa.   

O artigo 28 pune quem utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar 

tecnologias genéticas de restrição do uso, com a pena de reclusão 2 a 5 anos e 

multa. Trata-se de crime próprio, verbo nuclear utilizar, comercializar, registrar, 

patentear e licenciar, busca a proibição de usar, dispor, fornecer à venda, efetuar 

compra, sujeitar a registro, patente ou licenciamento de tecnologia genética de uso 

restrito. A elementar do tipo é o dolo sendo possível a tentativa.   

O artigo 29 pune quem produzir, armazenar, transportar, comercializar, 

importar ou exportar Organismos Geneticamente Modificados ou seus derivados, 

sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança, por órgãos e entidades de registro ou 

fiscalização, com a punição de 1 a 2 anos de reclusão e multa. O bem jurídico 

tutelado é o meio ambiente, trata-se de crime comum que pode ser realizado por 

qualquer pessoa. O verbo nuclear produzir, armazenar, transportar, comercializar, 

importar ou exportar. O elemento subjetivo é o dolo e admite a tentativa.  

Os bens jurídicos tutelados pela lei de biossegurança, ao assegurar o direito à 

vida e ao meio ambiente equilibrado, protegem o princípio da dignidade da pessoa 

humana. O meio ambiente equilibrado abrange toda a biodiversidade, constituída 

tanto dos recursos naturais quanto dos recursos artificiais utilizados no meio 

ambiente. Além dos recursos naturais e artificiais, o meio ambiente equilibrado 

abrange os patrimônios histórico e cultural (recursos técnicos, sociais e religiosos) 

da humanidade. Os direitos humanos genéticos, garantidos no âmbito internacional, 

devem ser protegidos no âmbito nacional, os procedimentos precisam ser permitidos 

e legalizados no âmbito nacional a partir da lei de biossegurança. A proteção do 

meio ambiente, bem como dos recursos históricos e culturais, deve ser garantida por 
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meio dos avanços da Engenharia Genética, das técnicas de sequenciamento de 

DNA, a manipulação de genoma dos seres vivos somente pode ocorrer se forem 

considerados os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana.  
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4 DIREITOS HUMANOS GENÉTICOS 

 

A teoria dos direitos humanos implica a complementariedade necessária entre 

a reflexão teórica e a prática. Os direitos humanos devem ser analisados 

considerando os problemas reais que afetam o cotidiano da pessoa humana e não 

admitindo verdade última, universal e acabada. A construção dos argumentos do 

mínimo universal passa pelo reconhecimento da possibilidade de características 

comuns dos seres humanos. As características humanas servem para fundamentar 

uma sociedade solidária, devendo ocorrer um diálogo intercultural de quais 

características comuns dos seres humanos devem ser preservadas. O pluralismo 

cultural não ignora que algumas necessidades humanas são universais e podem ser 

classificadas como necessidades sociais ou humanas. A ideia de comunidade 

universal, garantida por meio do direito universal da humanidade, permite a união de 

todos os povos a partir da identificação de valores comuns, nas diversas sociedades 

e são imprescindíveis para a pessoa humana. 

Os autores da Declaração de Direitos Humanos, em 1948, criaram um 

conjunto de direitos humanos mínimos, garantidos e consagrados pelos signatários 

da declaração. Os autores rejeitavam a possibilidade de haver um conjunto de 

direitos humanos universais, válidos, independente da consagração constitucional 

de cada estado. Essa concepção de direitos humanos teve como consequência 

reduzir o debate a eficácia e efetividade, deixando de valor o real sentido dos 

direitos humanos e a busca pela essência e sentido do ser. A legitimação universal 

dos direitos humanos não deve ser encarada somente de forma teórica e como fator 

determinante para a sua eficácia199.  

A diversidade cultural e de ordenamentos jurídicos, se encontram com o 

embate teórico da possibilidade de a razão humana determinar valores sobre a 

melhor forma de viver. O Estado, por meio da liberdade, deve assegurar a cada 

membro da sociedade, a liberdade de escolha sob o modo que este pretende viver, 

fazendo com que este assuma a responsabilidade consigo mesmo de buscar uma 

vida com o sentido. O Estado deve favorecer a liberdade e produzir condições 

dignas de oportunidades para com o cidadão, sendo responsável pelo “destino” 

atingido pelo cidadão com as igualdades de condição. A igualdade de oportunidades 

 
199 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013. p. 241. 
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e condições são válidas para todas as sociedades. O universalismo mínimo 

reconhece a pluralidade moral de diferentes sistemas, podendo ser avaliados em 

função de valores universais.  

A construção dos argumentos do mínimo universal passa pelo 

reconhecimento de que é possível chegar a características comuns dos seres 

humanos, que fundamentam uma sociedade solidária. Deve ocorrer na sociedade, 

um diálogo intercultural, de quais são as características comuns dos seres humanos 

precisam ser preservadas. O pluralismo cultural não inviabiliza necessidades 

humanas universais. O sentimento de afeição, a necessidade de cooperação, 

encontradas em todas as culturas, a identificação do status de indivíduo na 

comunidade (cidadão político e social) demonstram características comuns ao ser 

humano, que ultrapassam as fronteiras culturais. A satisfação das necessidades faz 

com que o indivíduo alcance o seu “destino”, sua felicidade, seu bem viver e a 

qualidade de vida200 

Os direitos humanos apresentam duas fases: simbólica, libertadora e 

redentora dos seres humanos e outra face de dogmática de tentar abranger, limitar e 

aperfeiçoar a sociedade. A distinção de direitos fundamentais e direitos humanos 

não são caracterizados meramente como reconhecimento pelo Estado. Caso 

contrário, estariam condicionados à vontade do legislador, não sendo possível 

assegurar a essência do ser e a determinada nacionalidade, regida pelo poder 

coercitivo de um Estado especifico, por utilizar direitos humanos como discurso de 

autopromoção, mas sem efetividade201.  

Para conceituar os direitos humanos, o primeiro passo é definir o que são 

Direitos subjetivos. Nino busca definir as espécies de direitos humanos 

fundamentado no direito natural, criticando a teoria positivista de efetividade dos 

direitos humanos a partir das normas. Afirma que um sistema normativo que se 

caracteriza pelos critérios em atos contingentes de reconhecimento dos indivíduos 

são, em sua justificativa, “atos intrínsecos”. O autor compreende que a “consciência 

moral” dos direitos humanos existe mesmo diante da ausência de positivação de tais 

direitos, que não redimem os homens da obrigatoriedade da lei natural, demonstram 

o caráter revolucionário, radical dos direitos humanos e a sua superioridade frente à 

 
200 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013. p. 256. 
201 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013. p. 23. 
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ordem positiva. Os direitos humanos exigem uma consciência moral, que implica o 

compromisso de cumpri-los, mesmo que as leis positivas digam o contrário, sob 

pena de inviabilizar a reivindicação de normatividade de direitos humanos quando 

são ignorados ou violados202. 

É possível hierarquizar os direitos humanos em quatro categorias. Acima do 

direito à vida, se encontram os direitos absolutos: proibição da tortura e de 

tratamento desumanos e degradantes; proibição da escravidão e servidão; proibição 

de obrigar alguém sem seu consentimento quanto à submissão às experiências 

médicas e científicas. Os direitos genéticos são enfrentados como um direito 

humano absoluto, tais enfrentamentos só são realizados no sentido terapêutico, 

devendo os direitos humanos genéticos exigirem do estado condições dignas para 

evolução por meio da Engenharia Genética e da ética. Somente a partir da liberdade 

positiva é possível assegurar os direitos humanos genéticos e o desenvolvimento da 

personalidade por meio da valoração da pessoa humana no sentido amplo, 

biológico, ético e moral. Tais direitos estão acima dos direitos à vida, mesmo que se 

proclamem dependentes da dignidade humana.203 

A partir da concepção ética de direitos humanos, os direitos genéticos são 

tutelados por meio dos direitos fundamentais sociais. Os direitos fundamentais 

sociais são as condições mínimas para assegurar uma vida digna dentro da 

sociedade, pois de nada adianta o cidadão ser livre se não sobreviver para desfrutar 

de sua liberdade.  

Os direitos civis e políticos surgem com o ideal de liberdade diante de um 

estado absolutista que leva aos questionamentos sobre os limites do poder do 

Estado. Ocorre que a primeira geração, ao garantir os ideais de liberdade, o fez de 

forma a assegurar a liberdade a acepção negativa de liberdade, garantindo a 

ausência de restrição ou interferência do Estado. Tais limites ou faculdades 

ofendidas pelo Estado são atributos inerentes à pessoa, oponíveis ao Estado e que, 

ao delimitarem o espaço intransponível da autonomia individual, estabeleceram os 

 
202 NINO, Carlos Santiago. Ética y Derechos Humanos; un ensayo de fundamentación. 2. ed. 
Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma, 2007. p. 2. 
203 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013.. p. 51. 
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limites a serem observados pelo poder público. Seria o direito do cidadão de agir 

sem ser impedido, ou de não agir sem ser obrigado pelo Estado204.  

O surgimento dos direitos sociais não suprimiu nem apagou as conquistas 

referentes aos direitos civis e políticos. Ao contrário, os direitos civis, políticos e 

sociais convergiram e passaram a formar o núcleo da cidadania do Estado 

Democrático de Direito a partir dos direitos humanos. Nesse prisma que se 

identificam os direitos fundamentais atuais como “dimensões” e não mais 

“gerações”, posto que só é possível assegurar um direito fundamental se resguardar 

os direitos anteriores. Os direitos sociais não superaram os direitos de liberdade, e 

sim os complementaram. Por intermédio do Estado de Direito Social, o estado se 

obriga, mediante a retificação na ordem social, a remover as injustiças encontradas 

na sociedade. Os direitos fundamentais necessitam da prestação dos serviços 

públicos para serem garantidos, protegendo condições materiais mínimas 

necessárias para a sua realização, garantidas a partir dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, possibilitando o acesso à dimensão maior de liberdade 

(positiva e negativa)205. 

Além dos valores da igualdade e da liberdade, os direitos sociais encontram 

fundamentos éticos na exigência da justiça, na medida em que são essenciais para 

a promoção da dignidade da pessoa humana (dignidade esta que deve ser realizada 

através da igualdade de oportunidades por parte do Estado e se responsabilizando 

com “destino” do ser) e consolidação do Estado Democrático de Direito206.  

O estado liberal garantia a liberdade de iniciativa e, por trás de sua aparente 

neutralidade, protegia a classe social dos detentores dos meios de produção 

ocasionando crescimento econômico na sociedade como um todo, mas também 

profundas desigualdades sociais. Nesse sentido, é possível compreender a moral 

como instrumento de poder a partir das concepções da genealogia da moral na obra 

de Nietsche207. Os direitos sociais servem como instrumento político e jurídico para 

democratização do sistema econômico e social da sociedade liberal.  Com a 

superação da ética liberal, o conceito de direitos fundamentais deixou de ser inserido 
 

204 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013.. p. 215. 
205 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013.. p. 220. 
206 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013.. p. 221. 
207 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral (tradução de Paulo César de Souza). São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999. 
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ao estado negativo de liberdade e passou a garantir o estado positivo de liberdade, 

compreendendo as exigências, postulações e pretensões do indivíduo perante o 

Estado. O estado positivo de Liberdade obriga o estado a agir, para garantir a 

igualdade de oportunidades, buscando o desenvolvimento do ser e sua qualidade de 

vida. O estado Social de Direitos inclui, além dos direitos civis e políticos, os direitos 

econômicos, sociais e culturais208. 

Os ensinamentos de Vicente de Paulo Barreto evidenciam que existem três 

falácias que tentam inviabilizar a efetividade dos direitos humanos. A primeira falácia 

diz que a Teoria da Reserva do possível e da limitação orçamentária seriam 

empecilhos para a efetivação dos direitos sociais, coletivos, fundamentais, direitos 

humanos e evolução humana. Através dessa falácia, a efetivação dos direitos 

sociais em detrimento da limitação orçamentária, violaria as liberdades individuais e 

a propriedade209. 

A segunda falácia seria a função reparadora dos direitos sociais. Nessa 

mesma falácia, é possível compreender a falácia de que os avanços da 

biotecnologia só poderiam ser utilizados para fins terapêuticos sendo subsidiária aos 

direitos civis e políticos. Essa teoria parte da mesma falácia da teoria da reserva do 

possível, de que teria a impossibilidade objetiva da evolução dos ser. Com base na 

teoria do mínimo necessário, Vicente de Paulo Barreto faz uma análise da teoria do 

mínimo social que tenta resguardar os direitos sociais ao ponto de que, sem o 

mínimo necessário, a existência perderia a condição inicial da liberdade que é a sua 

sobrevivência. Esta sobrevivência deve ser evidenciada como a melhor forma de 

viver na sociedade, podendo incluir a evolução dos avanços da biotecnologia210.  

A terceira falácia é a ausência de normas que efetivem os direitos sociais 

como implementação das liberdades individuais, deixando o direito de enxergar a 

realidade social objetiva. Nessa mesma falácia se encontram as normas que 

legislam sobre bioética. No Brasil, tais ordenamentos são utilizados para barrar os 

avanços e não comprometer o erário, deixando de viabilizar a evolução humana. Os 

direitos sociais são núcleos integradores e legitimadores do bem comum, pois por 

meio deles será possível garantir a segurança, a sustentação e continuidade da 

 
208 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013. p. 219. 
209 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013.. p. 210. 
210 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013.. p. 211. 
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sociedade humana. A presença do poder público na implementação da evolução 

humana independe dos recursos públicos, encontra-se diretamente ligado à função 

principal do Estado na sociedade, que é de assegurar o bem comum211. 

Os Estados a partir das constituições resguardam os direitos civis, políticos, 

sociais, econômicos e culturais, que afirmam a história dos direitos a dignidade, os 

pactos de direitos humanos lhe atribuem lugar de honra. Mesmo positivados, tais 

direitos sofrem com a sua efetivação, acarretando a crise dos valores na pós-

modernidade a partir das obras de Bauman212. A sociedade deve compreender e 

aceitar os valores dos direitos humanos, a partir da sacralização dos direitos 

humanos, tais valores passam a ser aceitos e propagados como uma “crença”, 

conforme uma norma universal. Através dos pensamentos Kantiano213, os entes da 

sociedade devem tratar todos em respeito à sua humanidade, reconhecendo a 

humanidade do outro, assim como reconhece a sua própria humanidade.  

 

4.1 Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

 

A declaração surge no contexto de analisar as questões éticas dos avanços 

na ciência. O biodireito, passa a questionar os fundamentos da ética moderna, a 

declaração irá analisar, a ética do procedimento tecnicista, a relação de tal 

procedimento em relação à sociedade, os benefícios, prejuízos ao meio ambiente e 

a humanidade atual e de futuras gerações. A lei busca observar os procedimentos 

diante das vulnerabilidades humanas e sociais, garantindo a igualdade para os 

avanços do biodireito e o respeito da dignidade humana. Por meio dos 

questionamentos, o biodireito irá refletir sobre os valores da ética moderna diante do 

social, moral, econômico e espiritual. 

A declaração inicia seu preâmbulo refletindo sobre valores, existência 

humana e sobre o ser humano. Valores que levam em consideração o homem 

racional, que consegue refletir sobre a sua existência. A partir da concepção de 

existência, é possível analisar a relação do indivíduo com a natureza e com o 

 
211 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2. ed., 2013. P. 211. 
212 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. Mauro Gama, Cláudia 

Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
213 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Trad.: Guido Antônio de 

Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. 
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próximo. A relação do indivíduo com o meio, com os demais indivíduos da 

sociedade, deve assegurar o cuidado e reciprocidade. No sentido de existência, o 

homem deve ser analisado por meio da sua cultura no aspecto de técnica, política e 

espiritualidade. O objeto de análise da declaração parte do respeito ao meio 

ambiente, e a aceitação das vulnerabilidades humanas.  A cooperação entre os 

entes da sociedade, tem o intuito de evitar injustiças através princípios morais da 

bioética.  

Os princípios éticos assegurados pela Declaração buscam garantir o respeito 

a dignidade da pessoa humana e liberdades fundamentais. A análise de dignidade a 

ser compreendida pela declaração é compreendida na integração ética e moral na 

concepção de dignidade. Nessa percepção, é possível relacionar a proteção da 

declaração a sacralidade humana: o respeito à pessoa humana por meio dos direitos 

humanos, a sacralidade da dignidade, a ofensa à dignidade de um ente da 

sociedade acarreta ofensa à dignidade de todos, não sendo adminitidas condutas 

que violem a pessoa humana, independente da região que se encontra, todos são 

iguais na sua dignidade.  

Os avanços da tecnologia e da pesquisa da bioética asseguraram grandes 

benefícios à humanidade, proporcionando um aumento na expectativa e melhoria da 

qualidade de vida, acarretando o bem-estar social da humanidade. Ao respeitar a 

liberdade dos avanços da biotecnologia, a bioética age com o intuido de sanar a 

vulnerabilidade humana. Os avanços da biotecnologia devem ser realizados com 

respeito à humanidade e limites a partir da dignidade humana. Os limites da 

biotecnologia não ocorrem através da bioética tecnicista, e sim respeitando os 

valores morais, culturais e espirituais. Valores espirituais não se limitam a ligação 

com o divino, sim no sentido do respeito à dignidade, de saber até onde ir com os 

avanços que envolvem a natureza humana e as futuras gerações.   

O progresso da biotecnologia contribui com a humanidade de forma universal, 

devendo ser garantidos a todos independente da região ou condições sociais. O 

aspecto econômico não pode ser o empecilio para o acesso aos procedimentos da 

biotecnologia. Ao assegurar o caráter universal da biotecnologia, os países devem 

cooperar entre si para que tais avanços sejam disponibilizados para todos. As 

pesquisas pagas com recursos públicos ou privados devem ser sempre para 

beneficiar a humanidade e não setores específicos da sociedade. O biodireito deve 

reguardar o direito a igualdade de oportunidades para acesso às descobertas e 
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procedimentos da biotecnologia em especial a Engenharia Genética, para garantir 

uma melhor qualidade de vida para humanidade. O respeito e cooperação 

asseguram que os avanços realizados, protejam o meio ambiente e aos animais, 

sendo o homem responsável pela natureza. A atuação do homem no meio ambiente 

não pode ser analisada somente na relação causa e efeito, diminuindo os danos 

causados, deve agir para o benefício ambiental. Os avanços devem proporcionar 

uma qualidade ao meio ambiente da mesma forma que o ambiente, que 

proporcionará uma melhor qualidade de vida a humanidade. 

Os princípios do biodireito devem proporcionar aos Estados signatários uma 

estrutura universal com procedimentos adequados para criação de leis voltadas à 

proteção da dignidade humana, através dos avanços da biotecnologia. O biodireito 

através dos valores universais, respeita  a soberania e cultura de cada Estado, 

devendo esteses incentivar através de leis, a liberdade dos avanços da 

biotecnologia. Conforme a declaração os valores universais firmados nas legistações 

de cada estado, devem garantir o respeito à pessoa humana nos valores éticos, 

políticos, sociais e espirituais. Os valores a serem assegurados nos estados visam 

assegurar o respeito à humanida e a relação de reciprocidade de cada membro da 

sociedade. O respeito à natureza (ambiente) assegura a própria natureza humana e 

proporciona a justiça como equidade e a  igualdade de oportunidades, independete 

do proveito econômico da técnica a ser realizada.  Garanti  

O desenvolvimento científico e tecnológico devem respeitar a biodiversidade 

natual e cultural da humanidade, proporcionando a participação dos benefícios a 

países em desenvolvimento, por meio do compartilhamento de conhecimentos 

provendo o interesse das gerações presentes e futuras, assegurando o bem-estar 

do indivíduo na sociedade. 

A preocupação acerca da causa e efeito, análise racional e utilitária do 

procedimento, quanto à biotecnologia deve assegurar a dignidade humana como 

fim, não podendo a pessoa humana ser utilizado como meio. Mesmo que o 

procedimento biotecnológico possa causar benefícios à humanidade, não pode ser 

realizado com ofensa à liberdade, sem o consentimento da pessoa envolvida. A 

responsabilidade no procedimento não deve beneficiar uma única pessoa, não pode 

prejudicar através de estigmas ou discriminações diante de grupos de pessoas. A 

proteção da humanidade deve ser realizada através da reciprocidade, na troca 

dialogal entre a pessoa individual e sociedade. A troca dialogal realizada no meio em 
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que a pessoa e a técnica a ser realizada são inseridas, através da bioética 

hermenêutica o procedimento a ser realizado deve respeitar o indivíduo em 

particular, e também a coletividade.  A troca dialogal entre os dois não pode 

prejudicar o interesse pessoal e a sociedade, com a proteção do ambiente, da 

bioesfera e da biodiversidade.  

Os comitês de ética devem avaliar os avanços da biotecnologia além dos 

procedimentos realzados ao paciente. A relação que envolve a bioética deve ser 

compreendida como uma nova concepção de ética e moral na sociedade. A bioética, 

por intermédio dos avanços da Engenharia Genética, surge como uma nova análise 

da ética aplicada na sociedade. Refletir sobre os avanços da Engenharia Genética a 

partir da bioética é compreender que os procedimentos envolvem mudança na 

natureza biólogica do indivíduo. Os valores atribuídos a esse indivíduo, por meio das 

pessoas que o planejaram, após o seu nascimento,  são compreendidos, através de 

suas relações com o próximo e com o meio ambiente. A reflexões do ser sobre o 

mundo, através do tempo, e de sua longevidade até término da vida devem ser 

valoradas pela bioética. 

 Além da análise frente ao ser humano como pessoa, os comitês de ética 

refletem sobre as interferêrencias no meio ambiente, na bioesfera e biodiversidade. 

A tecnica e não se imita a manter a sobrevivência da pessoa humana no meio 

ambiente. Os avanços das técnicas da Engenharia Genética irão intervir diretamente 

na vida e saúde do ser humano. Os avanços frente aos alimentos transgênicos, a 

interferência na agricultura, subsistência e intereses econômicos por trás dos 

avanços tecnológicos precisam ser valorados pelos comitês de ética.  

Os avanços da Engenharia Genética interferem na relação com a 

espiritualidade através do respeito à vulnerabilidade humana. O respeito à 

vulnerabilidade impede os avanços da Engenharia Genética, mas se limitam na 

dignidade, para a humanidade não se tornar onipotente. Os avanços da Engenharia 

Genética devem respeitar a natureza humana e ambiental. A espiritualidade oferece 

ao humano os limites através da sacralidade da pessoa. Ao comprar o humano a 

Deus, deve ter em mente que Deus se limitou na sua criação, da mesma forma é 

necessario definir os limites da engenharia genética. Deus se limitada, por amor à 

humanidade, proporcionando o livre arbitrio. A Engenharia Genética deve se limitar 

frente a natureza humana por intermédio da dignidade, ética e moral, de forma 
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integral, garantindo a liberdade e autonomia fundamental para proteção da presente 

e futura geração.   

 

4.2 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Bioética 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana deve possuir aplicabilidade, 

tutelado pelo ordenamento jurídico, evitam contradições nas legislações frente ao 

princípio. A sociedade age conforme as condutas previstas no ordenamento jurídico 

independente de medidas coercitivas, posto que os princípios constitucionais não 

buscam punir, e sim proteger, o homem assegurando a todos o direito a uma vida 

digna. A forma pela qual a sociedade se porta frente à norma diz respeito à sua 

efetividade. Dois fatores devem ser levados em conta: a conduta da sociedade e a 

forma como o Estado exige que a sociedade cumpra esta norma. A exigência do 

Estado pode ser feita de forma coercitiva, impondo uma ação ou uma omissão sob 

pena de ter uma medida punitiva, o que não se aplica aos princípios, dentre eles o 

da dignidade da pessoa humana. Os princípios buscam a otimização do direito do 

bem jurídico da essência, da norma jurídica. 

O antropocentrismo valorativo, expresso no Princípio da Dignidade Humana 

representa a primeira limitação no papel moral, ignorando o reconhecimento da 

senciência animal, assegurando a pessoa humana como sujeito de direitos. Existe 

uma segunda limitação em relação ao plano futuro da humanidade, a 

transcendência tecnológica da condição humana, que seria a utilização da 

tecnologia para “tomar o lugar de Deus”, transcender a espécie humana, criando 

uma nova espécie. Além destes dois limites, também pode se falar em uma terceira 

limitação hipotética, advinda da falta de comunicação com o transcendente, a forma 

de se comunicar com a divindade, se relacionar com o divino. Esta limitação ocorre 

pelo fato de a sociedade ter que se relacionar com os futuros intelectos artificiais, 

que porventura possam ser produzidos pelo avanço da tecnologia.214 

A bioética compreende a dignidade no sentido moderno do termo, acerca do 

respeito a humanidade, através do próximo, não se limita as origens causais. O 

 

214 BOSTROM, Nick. Em defesa da dignidade pós-humana. Tradução de Lucas Machado, Gustavo 
Rosa e Lauro Edison. Disponível em: < http://www.nickbostrom.com/translations /Dignidade.pdf. 
Acessado 10 de Janeiro de 2020. 
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modo de ser e agir da pessoa humana, não é função somente do DNA, mas também 

do contexto social e tecnológico. A natureza humana, no sentido mais amplo, é 

dinâmica, parcialmente feita pelo homem e aprimorável. A dignidade da pessoa 

humana, como princípio norteador do direito, protege a humanidade, que necessitam 

dos avanços da biotecnologia para o aprimoramento de suas vidas. A reflexão crítica 

sobre as práticas da Engenharia Genética acarreta confrontos entre a esperança da 

superação dos limites da vida, o tempo finito de vida, a capacidade intelectual, as 

funcionalidades do corpo, as modalidades sensoriais, as faculdades e sensibilidades 

especiais, nos processos de eugenia e a ética da pesquisa com vidas humana. 

O princípio da igualdade, assegura que todas as pessoas são iguais em 

dignidade, havendo um dever recíproco de cada um em proteger a dignidade alheia. 

Ocorrendo conflitos de valores entre o particular e o coletivo, deve prevalecer o valor 

coletivo. A proteção da dignidade é extrínseca e visa assegurar o máximo de 

eficácia e efetividade.  

A necessidade dos estudos da bioética frente a dignidade, deve garantir os 

direitos fundamentais existentes, a liberdade de oportunidade e decisão, igualdade 

no sentido de equidade. A fraternidade busca a proteção universal dos direitos 

genéticos, através do acesso aos recursos da biotecnologia a todos seres humanos. 

Os avanços em relação ao direito à saúde, direito à longevidade, direito à qualidade 

de vida, devem ser assegurados para efetivar os direitos genéticos de forma 

igualitária aos entes da sociedade.  

Os estudos bioéticos através dos critérios da indispensabilidade, busca pela 

qualidade de vida a partir dos direitos da dignidade. A pessoa humana deve ter o 

direito de buscar o que é melhor para si, a ter uma vida digna. A dignidade não se 

limita ao mínimo fundamental, uma sobrevivência, busca a qualidade de vida, um 

aprimoramento do ser, do individual, para o desenvolvimento da humanidade.  

 

4.3 Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (Decreto nº. 

21/93) 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica foi aprovada 

no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO92. A 

convenção possui três estruturas fundamentais na sua composição: a diversidade 
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biológica, o uso sustentável da biodiversidade e os benefícios provenientes da 

utilização dos recursos genéticos. 

O preâmbulo da Convenção reconhece os valores intrínsecos da diversidade 

biológica, dos valores ecológicos, genéticos, sociais, econômicos, científicos, 

educativos, culturais, recreativos, e estéticos da diversidade biológica. Valora a 

diversidade biológica como responsável pela manutenção dos sistemas de suporte 

da vida, da evolução e da biosfera, resguarda a necessidade de preservação da 

biodiversidade para toda a humanidade. Assegura aos Estados o direito à soberania 

e obrigação de preservação e conservação da diversidade biológica, devendo 

prevenir e combater as causas de redução e perda da diversidade biológica. Aborda 

a necessidade de conservação de ecossistemas e habitats naturais e manutenção e 

recuperação de populações e de espécies no seu meio natural. A preservação 

ocorre por intermédio da cooperação internacional, regional e mundial entre os 

Estados, com investimentos e acessos às novas tecnologias e recursos genéticos. 

Consciente da necessidade alimentar e de saúde frente ao crescimento 

populacional, faz-se necessário a partilha dos recursos genéticos e tecnológicos 

para a utilização sustentável da diversidade biológica.    

O objetivo da Convenção é a conservação da diversidade biológica. A 

convenção postula a partilha justa e equitativa dos benefícios da utilização dos 

recursos genéticos, o acesso adequado aos recursos, transferências apropriadas 

das tecnologias e financiamento adequado provenientes dos recursos a serem 

utilizados. Os direitos humanos genéticos abrangem a conservação da diversidade 

biológica por meio da intervenção da pessoa humana no meio natural e a proteção 

da espécie humana, contribuindo e interagindo com o meio a partir da cultura, 

modificando o meio e sendo modificado pelo meio em uma troca dialogal do homem 

com a natureza. A Engenharia Genética atua para conservação e preservação do 

meio ambiente, através de recursos naturais para alimentação e saúde da 

população, conserva a diversidade biológica preservando o habitat natural das 

espécies e todos os ecossistemas que compõem a biosfera.  

 A Convenção se preocupa em definir a terminologia técnica da biologia a ser 

utilizada, conceituando a biotecnologia, como a aplicação tecnológica que utiliza de 

sistemas biológicos, organismos vivos e seus derivados para a criação, utilização ou 

modificação de produtos ou processos orgânicos para utilização do meio ambiente. 

A terminologia biotecnologia não se limita à comercialização e produção de produtos 
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ou processos orgânicos, e sim com preservação da espécie humana e da biosfera. 

Outra terminologia de grande importância para a Engenharia Genética, são as 

condições in situ, definidas como as condições dos recursos genéticos dentro dos 

ecossistemas e habitat naturais, e nos locais que desenvolvem as espécies 

domésticas ou cultivadas. Tal terminologia é utilizada no estudo da genética 

populacional e dos alimentos transgênicos. A terminologia da diversidade biológica 

aborda a variabilidade entre os seres vivos da biosfera, considerando a diversidade 

entre as espécies, dentro das próprias espécies e no ecossistema como um todo. A 

diversidade biológica é estudada através do genoma humano, da origem da espécie 

humana, das interações genéticas nas diversas populações com o meio ambiente e 

a com a cultura.  

A indústria farmacêutica possui grande interesse nos recursos da 

biodiversidade por meio da biotecnologia. Ela faz uso de metabólicos secundários de 

organismos vegetais e animais para produção de medicamentos, sendo beneficiada 

por técnicas da Engenharia Genética como DNA recombinantes para aumentar a 

produção de metabolismos secundários nos organismos produtores. Entre os 

exemplos de utilização farmacêutica de metabolismos secundários merecem 

destaque os antibióticos e antivirais. Os metabólicos primários são os metabólicos 

responsáveis pela constituição biológica e pelo seu crescimento merecem destaques 

como metabólicos primários o RNA e DNA. Os metabólicos secundários são 

produzidos a partir do metabólico primário atuando como substância tóxica contra 

predadores e parasitas como bactérias, fungos e vírus, além de atuar no processo 

de diferenciação celular, na produção de tecidos com diferentes funções nos 

organismos superiores. Auxiliam também na excreção de produtos indesejáveis e 

fisiologia celular, beneficiando as funções do DNA servindo como substâncias de 

reserva para o metabolismo celular215. 

A Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica aborda o 

princípio da soberania dos estados explorando os seus próprios recursos naturais e 

aplicando políticas ambientais próprias, assegurando que suas atividades não 

prejudiquem o ambiente de outros estados ou áreas situadas fora dos limites da sua 

jurisdição. O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do mundo, 

 
215 DEMAIN, Arnold L. Microbial secondary metabolism: a new theoretical frontier for academia, 

a new opportunity for industry. In: CIBA Foundation Symposium 171. Secondary metabolites: 
their function and evolution. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd., 1992. p. 3. 
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possuindo um imenso potencial de exploração farmacológica. O Brasil detém entre 

15 e 20% do número total de espécies do planeta, número superior a 55 mil 

espécies descritas (22% do total mundial das espécies de flora), ecossistemas ricos 

em espécies vegetais, tais como a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. A 

exploração farmacológica da biodiversidade brasileira depende, além da matéria-

prima, de investimentos em tecnologias. Os medicamentos fitoterápicos representam 

hoje aproximadamente 25% do mercado mundial. Isso evidencia a movimentação 

financeira de produtos derivados de recursos genéticos entre US$500 e 800 bilhões 

anuais216. 

Compete a cada Estado desenvolver estratégias, planos e programas 

nacionais para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica. 

Com o objetivo de coordenar as políticas públicas, o Brasil criou o Comitê Nacional 

de Biotecnologia, composto por dezenove instituições de diversas esferas do 

governo federal, sendo coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria 

e do Comércio Exterior. Integram o Comitê representantes da Casa Civil e de mais 

sete ministérios: Saúde, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Meio Ambiente, 

Educação, Desenvolvimento Agrário e Justiça, além de órgãos ligados ao 

desenvolvimento de pesquisas, como a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa). A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 

instituições que ajudarão a financiar os projetos, como o BNDES e a Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP). Ademais, também fazem parte do Comitê o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). O comitê é 

assessorado pelo Fórum de Competitividade de Biotecnologia que faz a composição 

de ações com o intuito de aperfeiçoar a Política de Desenvolvimento da 

Biotecnologia. Segundo o governo, o Comitê investiu cerca de R$ 10 bilhões em 

biotecnologia no Brasil do ano de 2007 a 2017. Desse total, 60% vieram de recursos 

públicos, tanto do Orçamento Geral da União quanto do Banco Nacional de 

 
216 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Conservação e Promoção do Uso da Diversidade 
Genética. Plantas Para O Futuro. Disponível em: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/ 
conservacao-e-promocao-do-uso-da-diversidade -genetica/plantas-para-o-futuro.html. Acesso em: 10 
dez. 2018. 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/conservacao-e-promocao-do-uso-da-diversidade-genetica.html
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/conservacao-e-promocao-do-uso-da-diversidade-genetica.html
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/%20conservacao-e-promocao-do-uso-da-diversidade%20-genetica/plantas-para-o-futuro.html
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/%20conservacao-e-promocao-do-uso-da-diversidade%20-genetica/plantas-para-o-futuro.html
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Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de fundos destinados aos 

investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia. Prevê-se que os 40% restantes 

sejam de parceiros privados217. 

Cada Estado possui o direito de regulamentar sistemas de áreas protegidas 

para a conservação da diversidade biológica, garantindo a conservação e utilização 

sustentável. Cada Estado signatário deve proteger o ecossistema e habitat natural 

com a manutenção de populações viáveis de espécie no seu meio natural, 

recuperando espécies ameaçadas, controlando os riscos associados à liberação de 

organismos vivos modificados por meio da biotecnologia que possa ter impactos 

ambientais adversos passíveis de afetar a conservação e a utilização sustentável da 

diversidade biológica quanto ao que possa causar riscos à saúde humana.  

Os recursos da biotecnologia, garantem a preservação ambiental e realizam 

melhoramentos na agricultura brasileira. No ano de 2018, o Brasil completou 20 

anos da utilização de produtos transgênicos na agricultura brasileira. A principal 

utilização dos alimentos transgênicos ocorre no plantio de soja, milho e algodão 

geneticamente modificados (GM), acarretando produtividade e rendimento das 

lavouras maiores que o plantio dos alimentos sem modificações genéticas. O lucro 

obtido por hectare da soja transgênica foi 26% superior a soja sem modificações 

genéticas. A safra de milho geneticamente modificada teve um aumento de 64% na 

safra verão e 152% na safra inverno. As sementes de algodão transgênicos tiveram 

um aumento de 12% na safra sem modificações genéticas. A redução de aplicação 

de venenos para o proveito da colheita foi de até 36% para soja, 18% para milho 

verão, 16% para milho inverno e 32% para algodão. A redução dos defensivos 

químicos acarreta redução direta nos insumos e no valor gasto pelo produtor. No 

caso da soja, a redução com esses insumos variou entre R$ 22 e R$ 262 por 

hectare, no algodão, economia de até R$ 427 por hectare. Com a maior produção 

das safras, as sementes transgênicas foram responsáveis produção adicional de 

55,4 milhões de toneladas de grãos, 4,55 milhões de soja; 50,8 milhões de milho e 

46 mil toneladas de algodão. Considerando o preço médio da soja, milho e algodão, 

o aumento da safra resultou uma receita adicional de R$ 25,1 bilhões para os 

produtores ao longo dos últimos 20 anos. As sementes transgênicas hoje no Brasil 

 
217 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto 

nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007. Institui a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, cria o 
Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras providências. 

https://cib.org.br/soja-transgenica/
https://cib.org.br/milho-transgenico/
https://cib.org.br/algodao-transgenico/
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representam a produção das safras nacionais de 92,3% soja; 86,7% para milho 

inverno 74,7% para milho verão e supera os 90% para o algodão. A redução dos 

defensivos contribui diretamente com o meio ambiente acarretando diminuição das 

emissões de CO2 em torno de 26,5 milhões de toneladas durante os vinte anos que 

a agricultura com sementes transgênicas está sendo utilizada218.  

A Convenção reconhece os direitos soberanos de cada Estado para 

determinar o acesso aos recursos genéticos e legislar a respeito. Os Estados devem 

cooperar entre si, não impondo restrições, cabendo aos signatários, ter empenho no 

desenvolvimento de investigações científicas dos recursos genéticos fornecidos, 

compartilhar os resultados obtidos pelos procedimentos, com objetivo de aumentar 

os benefícios derivados da utilização da tecnologia e do proveito econômico e 

comercial dos procedimentos. Os resultados e intercâmbios de informações incluem 

investigações técnicas, científicas e socioeconômicas. Os recursos tecnológicos 

possuem objetivo de conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, 

a utilização de recursos genéticos não podem causar prejuízos significativos ao meio 

ambiente. A convenção trata das relações entre os Estados signatários da 

convenção com a necessidade de apoio mútuo em relação às pesquisas, conselhos 

técnicos e gerência dos recursos a serem custeados, além de definir os 

procedimentos para resolução dos conflitos existentes com a possibilidade de 

arbitragem internacional.  

 

4.4 Declaração Universal sobre o Genoma Humano 

 

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 

realizada na Conferência Geral da UNESCO na 29° sessão do ano de 1997, teve 

como objetivo analisar e se posicionar a cerca de questões polêmicas que envolvem 

a atuação da bioética, em especial dos avanços da Engenharia Genética e sua 

influência nos direitos humanos. Foram tratadas questões como a manipulação do 

genoma humano, a clonagem humana e os transgênicos. Tais questões buscavam 

debater e prevalecer os princípios consagrados na bioética. Nesse aspecto, é 

necessário compreender os dispositivos da Declaração a partir da bioética 

hermenêutica, compreendendo os valores da bioética não somente na sua relação 

 
218 AGROCONSULT. 20 anos de transgênicos no Brasil: impactos ambientais, econômicos e 
sociais. Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB). 2018. 
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de causa e feito, ou no caráter científico do procedimento. A Declaração deve ser 

compreendida no aspecto ético da realização do procedimento e nas consequências 

aos direitos humanos, em especial a dignidade humana.  

A compreensão da Declaração é possível a partir dos diversos atores 

envolvidos no processo de proteção dos direitos humanos genéticos. Os direitos 

humanos genéticos atuam de forma inter e transdisciplinar, envolvendo diversas 

disciplinas e saberes diferentes na sua concepção. A necessidade de um debate 

universal, sem prevalecer qualquer povo ou nação, demonstra a atuação em 

conjunto da declaração e da soberania de cada nação, comprometendo cada nação 

a criar leis internas que protejam os direitos genéticos no âmbito nacional a partir de 

diretrizes universais. No aspecto universal, a declaração deve compreender as 

diversidades, sociais, econômicas e culturais dos pensamentos éticos das diversas 

nações. A declaração não pode ser imposta de forma universal, devendo abordar os 

valores humanos genéticos de forma diatópica, compreendendo os dois prismas: os 

valores universais e principiológicos da declaração e o respeito à cultura, natureza, 

história, tradições e soberania de cada nação.  

A Declaração Universal do Genoma humano não pode ser compreendida 

como um instrumento mandatário. Não possui o intuito de constituir normas, visa 

garantir diretrizes principiológica de âmbito internacional, como aspecto inicial para 

que os países possam legislar dentro do âmbito interno sobre os direitos humanos 

genéticos. A declaração tem o intuito de atuar para implementar princípios bioéticos 

frente à genética e os direitos humanos. A declaração busca acompanhar os 

avanços da Engenharia Genética a partir de debates éticos e morais em proteção 

aos direitos humanos. O intuito da declaração não é simplesmente proibir 

procedimentos, e sim acompanhar e implementar a proteção aos preceitos éticos e 

morais acerca da Engenharia Genética e a sacralização dos direitos humanos.  

A necessidade da declaração surgiu com os avanços da Engenharia Genética 

e os procedimentos técnicos e científicos, que acarretam dilemas éticos na busca 

pelo bem viver. A declaração possui o intuito de atuar de forma operacional e não 

somente fenomenológica. As mudanças e os avanços exigem uma atuação urgente, 

comprometida com os dilemas éticos dos procedimentos.  

No ano de 1999, dois anos após a criação Declaração Universal do Genoma 

Humano, em sua 30° sessão, a Conferência Geral da UNESCO criou as “Diretrizes 

para a Implementação da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os 
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Direitos Humanos” elaboradas pelo Comitê Internacional de Bioética e aprovadas 

pelo Comitê Intergovernamental de Bioética. O intuito das diretrizes foi reforçar os 

compromissos dos Estados membros na efetivação dos direitos consagrados na 

declaração. A necessidade de reflexão ética frente aos procedimentos genéticos 

ocorre por ainda não possuir uma resposta definitiva dos procedimentos que podem 

acarretar mudanças no destino da humanidade. As mutações genéticas precisam 

ser valoradas pois podem ocasionar interferência no processo evolutivo.  

A 29° sessão a conferência Geral da UNESCO, no ano de 1999, responsável 

por consagrar a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos 

Humanos recordou o Preâmbulo da Constituição da UNESCO, princípios basilares 

democráticos da dignidade, da igualdade e do respeito mútuo e rejeitou qualquer 

doutrina que estabeleça a desigualdade entre os homens, proclamando que a paz 

deve fundamentar-se na solidariedade intelectual e moral da humanidade. Por meio 

dos dizeres do preâmbulo, a Declaração dos direitos humanos219  assegura o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de 

seus direitos iguais e inalienáveis através do fundamento da liberdade, da justiça e 

da paz no mundo.  

A proteção a dignidade compreende o sentido amplo da palavra, utilizando 

dos valores éticos que compõem cada pessoa humana e sua interação com o meio 

Ambiente. A dignidade humana deve ser garantida a todos os seres humanos de 

forma igualitária, só sendo possível assegurar a igualdade por meio da igualdade de 

oportunidade e respeito à liberdade. A dignidade através da sacralização dos direitos 

humanos, garante a liberdade, o livre arbítrio e o amor ao próximo, a partir do 

respeito à pessoa, ao meio social, à cultura e à tradição. Por intermédio do respeito 

e da igualdade, é possível assegurar a igualdade e solidariedade intelectual para 

compartilhar as descobertas e respeitar os limites da humanidade. Tais limites 

ocorrem por respeito ao próximo, a si mesmo e humanidade. As descobertas 

compartilhadas entre as nações asseguram que os avanços n]ao serão utilizados 

somente para fins econômicos, respeitando a diversidade genética, garantindo 

direitos iguais e inalienáveis a todos os seres humanos.    

 
219 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada pela resolução 

217 A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 
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A pandemia global do coronavírus, utiliza da decodificação do genoma e 

mapeamento genético do vírus em de ações conjuntas das nações, com o  intuito de 

descobrir formas de tratamento a curto prazo para os enfermos e diminuir o número 

de mortes da pandemia a longo prazo, através das descoberta de vacina para o 

combate ao vírus. A cooperação dos países e acesso aos medicamentos realizadas 

de forma igualitária entre as nações, são necessárias para cumprir os princípios da 

declaração dos direitos humanos. A atuação de cada país no combate à pandemia 

deve ser realizada em respeito a humanidade. A cooperação internacional na busca 

pelo tratamento e através isolamento social, visam evitar a propagação da doença, 

com a intenção de assegurar a saúde, a vida e o respeito aos valores humanos.  

A Declaração propõe promover, realizar estudos sobre a ética, as 

consequências do progresso científico, tecnológico nos campos da biologia, da 

genética a partir do respeito aos direitos e das liberdades fundamentais dos seres 

humanos. As resoluções anteriores da UNESCO220 reconheceram que a pesquisa 

sobre o genoma humano, suas aplicações possuem perspectivas para o progresso, 

através de melhoria na saúde de indivíduos e da humanidade como um todo. 

Enfatiza que as pesquisas devem respeitar inteiramente a dignidade, a liberdade, os 

direitos humanos e proibi todas as formas de discriminação baseadas em 

características genéticas.  

Os princípios decorrentes da Declaração são: a preocupação com a 

liberdade, dignidade e respeito à humanidade. Os procedimentos das pesquisas 

sobre o Genoma humano buscam os avanços tecnicistas da bioética, através de 

preocupação ética das consequências dos avanços e a repercussão que pode 

ocasionar na sociedade. Por proibir todas as formas de discriminação baseadas nas 

características genéticas, a declaração se preocupa com a relação entre os seres, 

objetos do estudo genético, evitando processos de seleção de espécies que utilizam 

técnicas eugênicas e de manipulação genética assegurando a evolução da espécie 

humana com respeito à dignidade e a humanidade,  

O primeiro artigo da declaração assegura o genoma humano como patrimônio 

da humanidade, como base fundamental dos seres humanos por meio da 

diversidade e dignidade. A valoração do artigo faz menção à importância da 

dignidade, considerando os direitos humanos sob um viés genético e base 

 
220 Resolução 22 C/13.1. a Resolução 23 C/13.1 e a Resolução 24 C/13.1, a Resolução 25 C/5.2 e 
7.3, a Resolução 27 C/5.15 e as Resoluções 28 C/0.12, 28 C/2.1 e 28 C/2.2 
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fundamental da diversidade humana. O respeito ao genoma humano independente 

da cultura no aspecto instrumental (tecnicista), social (moral) e religiosa (ética) é 

consagrado através da sacralização dos direitos humanos. O genoma humano deve 

ser respeitado como base fundamental da dignidade e dos direitos humanos. O 

respeito ao genoma humano como patrimônio da humanidade compreende a 

igualdade de acesso aos estudos e a liberdade a partir da autonomia. O primeiro 

artigo da declaração tem o intuito de consagrar os princípios da liberdade e 

igualdade por meio do respeito ao genoma e da diversidade.   

O segundo artigo tutela o respeito ao próximo, todos devem ter garantidos a 

autonomia independente das suas caraterísticas genéticas. O artigo aborda o 

imperativo de tratar o outro como a si mesmo, respeitando à dignidade no aspecto 

ético. O respeito a dignidade do genoma humano é realizado através da 

individualidade e singularidade das características genéticas de cada população 

humana. Com base nos ensinamentos de Luigi Luca Cavalli Sforza221 acerca da 

teoria da genética das populações, é possível produzir uma “árvore genealógica” da 

humanidade. O racismo seria um antigo flagelo da humanidade. Responsável por 

liderar o Projeto Diversidade do Genoma Humano, Luigi Luca Cavalli Sforza 

afirmava que a raça humana é única, não podendo existir distinções raciais entre os 

seres humanos. O autor afirma que os grupos que compõem as diferentes 

populações humanas possuem uma sequência genética semelhante entre si, sendo 

homogêneos geneticamente, a variabilidade genética dos indivíduos ocorreria dentro 

da própria população, a cultura seria o que diferenciam as populações. O homem 

tem predisposição genética de aprendizado e de comunicação, como consequência 

da sua evolução cultural. A genética como patrimônio da humanidade tem o intuito 

de garantir o genoma como um bem da humanidade, o respeito à igualdade entre os 

seres humanos, não sendo possível falar em distinção entre raças, mas sim respeito 

à raça humana.  

O artigo terceiro da Declaração tutela a mutação do genoma humano. Com 

base na evolução natural ocorrem mutações que modificam o sujeito, conforme o 

meio no qual está inserido, sendo o ser humano mutável a partir de sua cultura, 

alimentação, saúde e educação. É possível compreender a genética populacional a 

partir das mutações genéticas dos indivíduos de uma determinada região que 

 
221 CAVALLI-SFORZA. Quem Somos? - História da Diversidade Humana. São Paulo: Editora 
Unesp, 2002. 

http://www.editora.unesp.br/
http://www.editora.unesp.br/
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convivem com a mesma cultura. A raça humana é uma só, mas o genoma está em 

constantes modificações de acordo com o meio e a cultura. O respeito ao patrimônio 

genético, como bem da humanidade garante a característica da inalienabilidade do 

genoma humano. O quarto artigo assegura que o genoma não será objeto de 

alienação devendo prover o acesso a todos e não somente às indústrias e 

medicamentos. Os avanços nas pesquisas com genoma humano devem assegurar 

uma vida digna a toda humanidade.  

Do artigo quinto ao nono, são trabalhados os direitos individuais da pesquisa 

com genoma humano, devendo analisar os riscos e benefícios do procedimento, 

evitando procedimentos desnecessários e que possam acarretar ofensas à 

humanidade. Como exemplo ao debate desse artigo é possível analisar as críticas 

feitas ao geneticista He Jiankui, que criou as primeiras crianças geneticamente 

modificadas a partir da injeção de reagentes CRISPR no embrião para inibir o gene 

CCR5 com objetivo de modificar o gene que o HIV utiliza como porta para entrar no 

sistema imunológico humano. As gêmeas Nana e Lulu seriam as primeiras crianças 

geneticamente modificadas imunes ao vírus do HIV. As críticas ao procedimento 

dizem respeito à necessidade (causa) e efeito a longo prazo que tais mutações 

podem acarretar nas crianças, posto que manipulou um embrião “saudável” para 

evitar uma contaminação que já é possível ser evitada sem a manipulação genética. 

A necessidade de uma análise rigorosa do procedimento deve ser feita tanto no 

ordenamento jurídico do país a ser realizado o procedimento quanto no cenário 

internacional, tendo em vista que o genoma é um patrimônio da humanidade. Os 

procedimentos devem ser valorados por especialistas, a partir de comissões para 

decidir a necessidade e os riscos dos procedimentos, tanto no aspecto biológico 

quanto no aspecto ético.  

Dentre os valores individuais são garantidos, a liberdade e a autonomia por 

meio do conhecimento prévio, livre e esclarecido sobre os procedimentos a serem 

realizados e os riscos dos procedimentos. Os dispositivos abordam o respeito 

integral sob a autonomia do sujeito, prevalecendo seu melhor interesse, devendo a 

legislação de cada país analisar o consentimento e a capacidade de discernimento 

do sujeito assegurado em cada legislação. A pessoa capaz de interagir na 

sociedade deve garantir o melhor para os incapazes, independente do período de 

vida em que se encontre o indivíduo. Os resultados das pesquisas e análises 
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genéticas proporcionam a autonomia do sujeito proveniente de tal procedimento, 

tendo liberdade de ser ou não informado sobre tais resultados e riscos.  

As pesquisas realizadas com o genoma humano têm o intuito de proteger os 

direitos individuais dos pacientes, a melhora a saúde humana e evitar expor a 

humanidade a riscos desnecessários. As pesquisas não devem tratar os seres 

humanos de forma distinta, não podendo prevalecer características genéticas que os 

discriminem. Os dados genéticos identificáveis precisam ser preservados e cada 

legislação deve garantir a autonomia sobre a confidencialidade, com respeito a 

vontade de quem realizou o procedimento. A legislação nacional assegura o direito à 

indenização dos danos causados direta e indiretamente na intervenção sob o 

genoma humano, acarretando o dever de reparar os danos físicos, patrimoniais e 

morais do procedimento.  

A interdisciplinaridade nos procedimentos acarreta no direito distintas 

proteções quanto ao genoma: ao garantir que não terá distinção genética, não pode 

utilizar as características genéticas para vantagens ou proveitos nas relações. A 

declaração, ao assegurar a não distinção, protege os direitos trabalhistas frente a 

contratação de pessoas com predisposições genéticas provenientes do cargo. Ao 

garantir que o genoma é patrimônio da humanidade, busca-se precaver as relações 

de registro e patentes com o intuito de comércio, evitando que o ser humano seja 

tratado como um meio e sim como um fim, os procedimentos devem proteger o 

desenvolvimento da vida humana. Ao asseverar o direito de indenização, garante a 

responsabilidade objetiva diante dos procedimentos, independente da culpa, nos 

danos causados no procedimento. A Declaração assegura princípios e diretrizes que 

criam direitos a serem positivados legislações nacionais vigentes.  

A declaração garante que a técnica da medicina e da bioética, não prevaleça 

aos direitos humanos, liberdades e dignidade do indivíduo ou do grupo, população, 

diversidade humana. Práticas como a clonagem humana são vetadas por normas a 

serem criadas no âmbito nacional e internacional. Os benefícios dos avanços 

genéticos e médicos devem ser garantidos a todos, com respeito ao patrimônio 

genético humano e direito à igualdade de oportunidade para que todos possam 

desfrutar dos avanços da engenharia genética em busca da qualidade de vida e do 

bem viver. A liberdade de pesquisa deve servir para beneficiar a qualidade de vida e 

o bem viver, qualidade no sentido de alívio ao sofrimento, melhorias na saúde e na 

forma de desfrutar a vida em sociedade.  
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A responsabilidade da pesquisa precisa ser realizada com honestidade e 

integridade dos pesquisadores, na divulgação e utilização das descobertas, pois 

acarretam implicações éticas. O acesso às pesquisas deve ser realizado em parceria 

pública e privada, tendo ambos a responsabilidade pela integridade da pesquisa e 

dos procedimentos. Os Estados devem proporcionar oportunidades para os avanços 

nas pesquisas com genoma, devendo investir e fiscalizar as implicações éticas, 

sociais e econômicas dos procedimentos, favorecendo a igualdade de oportunidades 

a todos os setores da sociedade evitando o preconceito e a discriminação. Cabe aos 

Estados fiscalizarem os resultados das pesquisas com fins voltados a proteção da 

paz evitando utilização para proveito em guerras, criando comitês interdisciplinares 

de pesquisas para análise das questões éticas, legais e sociais. 

O respeito à genética como direito humano, tem o intuito de prover a 

solidariedade diante da humanidade, oferecendo tratamentos a pessoas ou grupos 

populacionais afetados por doenças ou deficiências de caráter genético. Os direitos 

humanos genéticos possuem o intuito de estimular pesquisas, identificar, prevenir e 

tratar doenças causadas ou influenciadas por fatores genéticos, doenças raras e 

endêmicas que afetam a humanidade, no sentido que qualquer doença que afeta o 

genoma humano acarrete uma afronta a toda a humanidade.  

A proteção ao genoma humano ocorre de forma solidária, todos os países se 

unem através de pesquisas e procedimentos. com o intuito de prevenir e tratar as 

doenças e más-formações congênitas que afligem a humanidade. Os países e 

Organizações Internacionais devem incentivar economicamente, socialmente 

pesquisas e avanços do projeto genoma humano. para impulsionar a cooperação 

científica e cultural, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em 

desenvolvimento. As pesquisas devem ser realizadas com intercâmbios de 

conhecimentos, cada país de proporcionar o desenvolvimento na área da biologia, e 

genética humana, analisando os riscos e benefícios dos procedimentos, evitando os 

abusos para benefícios das pesquisas científicas e tecnológicas, proporcionando o 

progresso social e econômico das nações e dos seres humanos.  

A divulgação dos princípios estabelecidos na Declaração, deve ocorrer 

através da educação, da interdisciplinaridade dos estudos da bioética, promovendo 

a conscientização da sociedade sob a responsabilidade da defesa da dignidade. 

Proporcionar por meio das pesquisas em biologia, genética e medicina debates 

internacional com livres manifestações de opiniões religiosos, filosóficos e 
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socioculturais. Cada Estado signatário deve prover a implementação dos princípios 

da declaração, realizar intercâmbios de conhecimento e legislações para assegurar 

os princípios, criando comitês de éticas submetidos ao comitê Internacional de 

Bioética da Unesco.  

A Declaração Universal do Genoma humano possui o intuito de estabelecer 

princípios básicos sobre o genoma humano. O projeto Genoma Humano, além das 

pesquisas técnicas, reserva orçamento para divulgação e debates sobre as técnicas 

descobertas da engenharia genética, a análise da ética dos procedimentos e a moral 

da sociedade.  

A declaração ao criar princípios oriundos da bioética, mais especificamente da 

bioética hermenêutica, possui o intuito de analisar os princípios em uma troca 

dialogal dos procedimentos com a sociedade. Os valores da declaração se 

harmonizam de forma inter e transdisciplinar, analisando o procedimento técnico da 

engenharia genética, a ética deontológica, a liberdade do paciente em relação ao 

procedimento com respeito à sua autonomia, os valores éticos diante da raça 

humana e a aplicação de tais valores na sociedade a partir da moral. A ofensa a um 

desses valores acarreta ofensa a toda a humanidade, a pesquisa com genoma 

humano ao respeitar os direitos humanos, assegura a liberdade e a dignidade 

tornando possível falar em direitos humanos genéticos que influenciam a moral da 

sociedade.  

A declaração, ao analisar os princípios, deve ser utilizada como parâmetro 

para a elaboração de normas no âmbito interno de cada nação, devendo as nações 

agirem em conjunto com a declaração internacional. As nações devem englobar o 

aspecto interno dos valores da genética humana, externados a partir das 

declarações e da carta de direitos humanos públicos, incentivando a pesquisa e a 

divulgação dos valores. As empresas privadas interessadas nos avanços da 

biotecnologia, devem garantir o acesso a toda a humanidade independente de raça, 

religião, localização demográfica ou cultura.   

 

4.5 Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos 

 

A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos aprovada no 

dia 16 de outubro de 2004, na 32 sessão da Conferência Geral da Unesco 

prolongando a Declaração Universal sobre Genoma Humano e os Direitos 
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Humanos. O objetivo da declaração é proteger a liberdade, dignidade e os direitos 

humanos no processo de recolhimento, tratamento, utilização e conservação dos 

dados genéticos humanos em respeito à igualdade, justiça e solidariedade. A 

declaração surge com a preocupação ética dos diferentes sistemas médicos, 

jurídicos e de pensamentos que não estavam preparados para as novas questões 

formuladas com a revolução genética. A declaração tem o intuito de definir princípios 

basilares para que os Estados possam criar normas para proteção dos direitos 

genéticos a partir das mudanças providas pela revolução genética.  

O preâmbulo da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos 

Humanos reconhece as predisposições genéticas dos indivíduos, os indicativos 

passam a ser valorados de forma mais ampla que os realizados no momento da 

coleta dos dados genéticos. Os dados coletados podem ocasionar impactos 

significativos nas gerações humanas e conter informações ainda desconhecidas, 

além de possuírem importância cultural para pessoas ou grupos de pessoas a longo 

prazo. Por intermédio do preâmbulo da declaração, é possível assegurar a 

confidencialidade e respeito do genoma como bem humano universal, sendo 

necessário o desenvolvimento de todas as nações no domínio da genética e a 

proteção dos dados genéticos humanos a respeito do poderio econômico e 

comercial. 

A recolha, tratamento, coleta, utilização e conservação dos dados genéticos 

contribuem para os avanços médicos e genéticos, devendo protegê-los para evitar 

utilização meramente comercial ou com domínio econômico. O uso comercial dos 

dados acarreta riscos à liberdade, dignidade e direitos humanos, devendo prevalecer 

os princípios resguardados pela Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 

os Direitos Humanos. A declaração busca assegurar a igualdade, justiça, 

solidariedade e responsabilidade da coleta e armazenamento dos dados genéticos, 

prevalecendo a vida, a segurança e o bem-estar do indivíduo aceca dos interesses 

da sociedade e da investigação.  

Os princípios da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos 

Humanos devem assegurar a igualdade, justiça e solidariedade a partir da liberdade 

de investigação, pensamento e de expressão orientando os Estados na formulação 

da legislação e políticas para proteção dos dados genéticos. Cabe a cada Estado 

assegurar os direitos humanos genéticos, devendo a coleta, recolha, tratamento, 

utilização e conservação respeitarem o direito internacional relativo ao direito 
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humano. A proteção dos dados genéticos como respaldo dos direitos humanos 

genéticos deve atuar de forma interdisciplinar abordando os procedimentos éticos, 

com respeito à autonomia, liberdade, igualdade e solidariedade. A 

interdisciplinaridade da proteção dos dados genéticos atua nas diversas áreas do 

direito: direito desde a investigação, detecção e julgamentos no direito penal, testes 

de paternidade e reprodução assistida no direito civil, proibição de discriminação 

com base em dados genéticos nas relações trabalhistas, processos de manipulação 

e seleção genética por meio da reprodução humana, atuando quanto aos processos 

eugênicos e a proteção das patentes de produtos na indústria cosmética e 

farmacêutica.  

O segundo artigo da declaração define os termos técnicos a serem utilizados, 

abordando o caráter biológico do procedimento até o respeito à liberdade e 

autonomia. Assevera valores do consentimento e do respeito aos valores sociais, ao 

analisar os estudos genéticos de populações, com o intuito de evitar condutas 

racistas e preconceituosos, resguardando o princípio da solidariedade e respeito ao 

próximo. O dispositivo busca responsabilizar as condutas do indivíduo na atuação no 

meio ambiental e social, por intermédio da análise dos estudos genéticos 

comportamentais.  

A identidade da pessoa, na Declaração, utiliza a concepção de pessoa não 

somente no aspecto biológico, como os genes que constituem as características 

genéticas de cada indivíduo, mas também os fatores externos ambiental, como a 

cultura que implicam os elementos da liberdade de cada pessoa. O aspecto 

biológico do indivíduo, garante as especificidades dos genes humanos, que derivam 

das predisposições genéticas, podendo ter impacto nas futuras gerações, na cultura 

e na evolução da raça humana, devendo preservar e conservar os dados genéticos.   

Os dados genéticos são recolhidos, tratados, utilizados e conservados para 

fins de diagnósticos e cuidados com a saúde. A medicina legal ou procedimentos 

legais, investigação médica ou científica para estudos epidemiológicos, a partir da 

genética de população, devem ser utilizadas para a proteção e prevenção de 

doenças que podem afligir a raça humana, sendo todas as nações solidárias entre si 

no processo de investigação para curas de doenças que afligem a humanidade. 

Todas as nações devem participar das pesquisas e disponibilizarem os resultados 

obtidos em respeito ao genoma como patrimônio da humanidade.   
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A coleta de dados por estado é de fundamental importância para definir os 

procedimentos adotados para o combate à propagação da doença e mapeamento 

genético dos vírus que afligem a sociedade. A pandemia do coronavírus é um 

exemplo, pois a coleta de dados é de responsabilidade de cada estado, ou seja, a 

realização de exames para diagnósticos dos pacientes, coleta de dados, número de 

mortos e divulgação de informações sobre a busca de tratamento. As 

subnotificações, os dados mascarados e a não realização de exames diagnósticos 

contribuem com o avanço da pandemia e retardam as pesquisas para tratamento e 

combate à doença. 

Os estados devem prover a participação da sociedade nos procedimentos de 

forma transparente e eticamente aceitável, por meio de decisões sobre a política de 

recolha, coleta, tratamento, utilização, conservação dos dados genéticos e 

proteómicos222 e avaliação dos estudos da genética das populações, garantindo a 

liberdade da pesquisa, da informação e de pontos de vistas frente aos 

procedimentos. Os Estados serão responsáveis pela criação de comitês de ética 

para fiscalização dos procedimentos a serem realizados, devendo se posicionar 

acerca da ausência de normas internas entre os países envolvidos. Como forma de 

assegurar a liberdade e o consentimento, é indispensável que sejam fornecidas 

informações claras, objetivas, adequadas a quem solicitou consentimento prévio, 

livre, informado e expresso. Devendo informar a necessidade, utilidade, riscos e 

consequências do procedimento a ser realizado, sendo possível ser retirado o 

consentimento a qualquer momento e o Estado se responsabilizar pelas 

consequências que o procedimento possa ocasionar. 

O consentimento prévio deve ser livre, sem interferência ou persuasão por 

ganho pecuniário ou vantagens pessoais, independentemente de ser realizados por 

instituições públicas ou privadas. Caso a pessoa não tenha capacidade para o 

consentimento, este deve ser realizado pelo seu responsável legal, sempre para o 

proveito e melhor interesse do indivíduo que teve seus dados coletados. A opinião 

da pessoa que não tem capacidade deverá ser levada em conta pelo grau de 

incapacidade que apresenta. Critérios etários de transtornos psíquicos devem ser 

levados em consideração, bem como a retirada do consentimento pode ser realizada 

 
222 área da Biologia Molecular, Biologia Celular, Genética e Bioquímica, responsável análise global e 

em larga escala dos Proteomas, conjunto de proteínas e suas isoformas expressas em uma amostra 
biológica. Bernhard Kuster; Mallick, Parag (2010-07). Proteomics: a pragmatic perspective. Nature 
Biotechnology. 695–709. ISSN 1546-1696. 

https://www.nature.com/articles/nbt.1658
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/1546-1696
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a qualquer momento, sem que cause prejuízos a quem teve os dados coletados. O 

consentimento deve evidenciar os resultados da análise dos dados. A pessoa deve 

ter respeitado o seu direito de saber ou não sobre os resultados dos dados 

coletados, podendo tais direitos serem extensivos aos familiares que possam ser 

afetados com o resultado do procedimento.  

Os resultados dos exames e dados coletados podem ser de interesse 

individual ou coletivo. Um exemplo que pode ser citado é o caso envolvendo os 

resultados de exames do presidente da república sobre o teste de coronavírus. O 

Desembargador André Nabarrete do Tribunal Regional Federal da 3ª Região afirmou 

que, “dada a importância do cargo que ocupa para todos os brasileiros e das 

consequências que contatos pessoais podem provocar, é de sumo interesse público 

que os cidadãos conheçam as condições médicas do presidente”223. Por intermédio 

do posicionamento do Desembargador, o interesse coletivo dos resultados dos 

exames afastou o direito à intimidade e privacidade do ocupante ao cargo público. 

Os Estados deverão proteger a vida privada dos indivíduos e a 

confidencialidade dos dados genéticos associados ao indivíduo, família ou grupo de 

pessoas, não podendo tornar os dados acessíveis a terceiros, principalmente 

empregadores, companhias de seguros, estabelecimentos de ensino, se não for 

para interesse público, previsto nas legislações nacionais e internacionais em 

respeito aos direitos humanos. Caso ocorra a informação dos dados, devem ser 

realizados a partir do livre consentimento prévio, informado e expresso. Os 

processos de armazenamento e a conservação dos dados devem ser específicos, 

não podendo ser conservados ou utilizados para pesquisas ou análises sem o 

devido consentimento. O principal intuito é evitar que tais dados possam ser objetos 

de utilização discriminatórias e seletivas pela sociedade, atribuindo seleção de 

pessoas por meio dos dados genéticos ou proteómicos.   

A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos deve impedir 

a discriminação e estigmatização da coleta, armazenamento, tratamento e utilização 

dos dados genéticos e proteómicos que possuam o intuito infringir os direitos 

humanos, liberdade e dignidade do indivíduo, de sua família ou de grupos da 

comunidade, devendo tomar cuidado com as conclusões frente aos estudos da 

genética populacional e comportamental. Os Estados devem interagir e realizar 

 
223 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 40.574. São Paulo. Relator MIN. Ricardo 

Lewandowski. 13 de maio de 2020.  
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intercâmbios de informações, evitar pesquisas e coletas de dados com fins de 

discriminações e preconceitos, respeitando a raça humana e os direitos humanos 

genéticos.     

 

4.6 Igualdade de Condições, Teoria da Reserva do Possível, Mínimo necessário 

e a Efetivação dos Direitos a Genética Humana 

 

Os valores sociais da liberdade, oportunidade, renda, riqueza, autorrespeito 

devem ser distribuídos de forma igualitária. Só é aceitável a desigualdade na 

distribuição de valores sociais, se esta desigualdade evidenciar resultados 

vantajosos para toda a sociedade. A igualdade deve ser compreendida na 

perspectiva de atenuar a influência das contingências sociais e do acaso natural. Um 

exemplo seria a busca por uma educação igualitária, tanto pública quanto privada, 

sem distinções de qualidade de ensino pelo aspecto econômico. A distribuição de 

renda, não necessariamente precisa ser de forma igualitária, exemplo a distribuição 

pela meritocracia, do cargo ocupado, situações em que a maior renda acarreta 

expectativas e resulte em ganho para os menos afortunados. Quanto maior a 

riqueza, maior deve ser o compromisso com os menos favorecidos. As 

desigualdades sociais e econômicas devem ser combatidas, proporcionando o 

máximo benefício esperado para os menos favorecidos, vinculando cargos e 

posições em condições de igualdade equitativa de oportunidade”.224 

A consideração pelo destino dos membros da sociedade deve ser realizada 

pelo estado. Dworkin ao dizer que as pessoas devem assumir a responsabilidade 

pelo seu Destino, não isenta o Estado de responsabilidade pelos membros da 

sociedade. As pessoas só podem ser responsáveis quando fazem escolhas, levando 

em conta o quanto tais escolhas irão custar para os demais indivíduos da sociedade. 

Deve ser feita por meio da igualdade de oportunidade e consideração por todos.225 A 

liberdade deve estar embutida em uma moral política. Cada cidadão tem as mesmas 

igualdades de condições, que vão muito além do voto, da liberdade partidária, 

significa que cada cidadão tem a mesma voz e possui o mesmo interesse nos 

resultados obtidos.  

 
224 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Jussara Simões. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. p. 376. 
225 DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of 
Harvard University, 2011. p. 335. 
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A Democracia protege os direitos individuais da mesma forma que a Justiça e 

a Liberdade. O Estado Democrático, o indivíduo deve ser livre e garantido a justiça 

por intermédio da igualdade de condições, responsabilidade pessoal e consideração 

perante o resultado. Os direitos humanos são utilizados como garantia da busca 

pela qualidade de vida, do sentido do ser. A efetividade dos direitos humanos é 

responsabilidade dos Estados, estando ou não tais direitos positivados em sua 

Constituição. Os direitos humanos universais e os direitos fundamentais, não se 

limitam a consagração do ordenamento nacional, tal limitação, foge da essência dos 

direitos humanos.  

O Estado tem a responsabilidade de garantir condições plenas para o 

cidadão. Os direitos humanos devem ser assegurados a todos indivíduos, 

independente da sua nacionalidade. Cabe ao Estado promover tais condições 

independente do setor privado. Os direitos humanos genéticos devem ser garantidos 

pelo Estado com condições para uma vida digna, com qualidade, buscando o bem 

viver e alcançando o caminho para a felicidade. 

A Administração Pública encontra dificuldades em solucionar os problemas da 

sociedade, pois a procura é maior que a demanda, com déficit de verba 

orçamentária. Chega-se a falar em Reserva do possível, teoria oriunda da 

Alemanha, que possui condições econômicas e sociais distintas do Brasil. A teoria 

da reserva do possível partiu de uma Decisão do Tribunal Constitucional Alemão, no 

qual pleiteava-se o acesso irrestrito ao ensino superior em relação aos cursos de 

elevada procura cuja fundamentação era baseada em Lei Fundamental germânica. 

O Tribunal decidiu que a garantia de vagas a todos os interessados levaria ao 

sacrifício de outros serviços públicos em decorrência da onerosidade excessiva e da 

escassez de recursos, em parte decorrente do período pós-guerra.  

A teoria da reserva do possível tem sido interpretada como limitação à 

efetivação de direitos fundamentais sociais em face da incapacidade jurídica do 

Estado em dispor de recursos para a efetivação do direito. A reserva do possível não 

pode fundamentar o descaso com a saúde e servir como barreira para a não 

realização dos direitos e prestações sociais. Não pode ser utilizada para a omissão 

estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais. A reserva do possível é 

utilizada como justificativa para negação de direitos que demandam uma diminuição 

do erário público, isto é, a negação do Estado a determinadas exigências ao 

cumprimento dos direitos sociais. Os direitos sociais, segundo a ótica da reserva do 



161 
 

possível, somente poderão ser aptos ao cumprimento imediato quando houver 

recursos financeiros públicos suficientes para tanto. É o que ocorre, por exemplo, 

nos casos de recusa do Poder Público no fornecimento de medicamentos 

excepcionais ou de alto custo226.   

O alto custo orçamentário dos direitos sociais, da Engenharia Genética e da 

efetividade dos direitos humanos não podem ser motivos para a não efetivação da 

igualdade de oportunidade. Deve-se procurar estabelecer, como nos direitos civil e 

políticos, uma fundamentação ética e racional que possa justificar e legitimar o 

investimento público na proteção de dignidades humanas vulneráveis e fracas227. 

Para compreensão da teoria da reserva do possível, é necessário levar em 

conta duas análises: a primeira, se todos os direitos possuem um custo e os 

recursos são escassos, naturalmente, estariam submetidos à limitação da 

denominada reserva do possível. Essa limitação não significa a inexigibilidade do 

direito e não pode ser usada como argumento contra a sua efetividade. O direito à 

saúde deve ser concretizado de forma progressiva, até completa efetividade. 

Segundo análise: o critério da verba empregada. A destinação de verbas a setores 

que não são fundamentais como, por exemplo, a publicidade e benefícios, bônus 

cedidos a empregados públicos. Nessa vertente se leva em conta a prioridade 

econômica do governo com os gastos públicos228. A reserva do possível é uma 

tentativa de blindar o erário público da interferência do Poder Judiciário, a fim de não 

disponibilizar recursos entendidos desnecessários, ou seja, a efetividade dos direitos 

a prestações estaria sob a reserva de capacidades financeiras do Estado229.  

Contrariando a esfera pública que justifica com a reserva do possível para 

não investir nos avanços da engenharia genética, empresários do setor privado têm 

investido em pesquisas com o intuito de garantir uma maior longevidade de vida. 

Larry Ellison CTO da Oracle foi um dos primeiros grandes empresários a investir em 

 
226 “[...] art. 2º, inciso XXII da Lei Estadual n. 14.254, de 04 de dezembro de 2003, que são direitos 
dos usuários dos serviços de saúde no Estado do Paraná “receber medicamentos básicos e também 
medicamentos e equipamentos de alto custo e de qualidade, que mantenham a vida e a saúde”. 
227 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre, 
Livraria do Advogado, 2013. Parte III.  Capítulo 3. p. 215. 
228 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. 2. ed. Porto 
Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 215. 
229 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo 

existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano 

Benetti (org.). Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2008. p. 29.  
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empresas de biotecnologia (investiu mais de 600 milhões na Ellison Foundation), 

buscando a longevidade da vida e pesquisas sobre imortalidade. Sergey Brin, 

cofundador do Google, possui investimentos em empresa de biotecnologia (Calico) 

com o intuito de entender o processo de envelhecimento e exterminar as doenças 

relacionadas à idade, pesquisas estas realizadas por Ray Kurzweil, considerado 

pesquisador nas ciências futuristas e Transumanismo. Dmitry Itskov, presidente da 

New Media Stars, possui investimento em empresas de biotecnologia que buscam a 

regeneração de um corpo debilitado de suas funções vitais. Peter Thiel Criador do 

PayPal, patrocina os estudos do biólogo inglês Audrey de Grey, que buscam a partir 

de técnicas como a da nanotecnologia, consertar células e repor órgãos e tecidos 

antes que os mesmos envelheçam.  

Os avanços da engenharia genética são uma realidade na sociedade atual. A 

bioética, ao tentar barrar tais avanços, criaria distinções entre os setores da 

sociedade. Os padrões de doença, a longevidade e qualidade de vida da população 

variam de acordo com as classes sociais. Os indivíduos que possuem uma maior 

quantidade de renda, apresentam uma longevidade superior, maior acesso aos 

medicamentos e as técnicas que garante uma melhor qualidade de vida e a busca 

por um bem viver230. Já os indivíduos inseridos nas classes sociais de menor renda 

apresenta uma menor longevidade de vida e buscam somente a sua sobrevivência 

em um ambiente de desigualdades. Só é possível garantir os direitos humanos e da 

dignidade com o incentivo à pesquisa, por parte do governo federal, bem como a 

participação da sociedade e quebra de paradigmas religiosos.  

O mínimo existencial é considerado um direito às condições mínimas de 

existência humana digna que exige prestações positivas por parte do Estado. A 

dignidade humana é o alicerce e o ponto de partida para a efetivação dos direitos 

fundamentais. Pela teoria do mínimo necessário, o Estado deverá garantir o direito a 

um nível de vida adequado com a condição humana respeitando os princípios 

fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais, 

erradicando-se a pobreza e a marginalização, reduzindo, portanto, as desigualdades 

sociais. 

 
230 Bem viver. Teoria adotada a partir das reformas da Constituição do Equador, em 2008, e da 
Bolívia, em 2009, que buscam a interdependência dos seres vivos, pautadas no valor da harmonia e 
princípios da reciprocidade e da complementariedade. 
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A teoria do mínimo necessário, utilizada como garantia de vida digna ao ser 

humano, não deve ser considerada suficiente. O Estado não deve garantir somente 

o mínimo e sim uma qualidade de vida. Ao garantir somente o mínimo, o Estado 

proporciona somente a sobrevivência criando, distinção entre os setores da 

sociedade. Os setores com mais riqueza na sociedade possuem uma maior 

longevidade de vida que os com menos riquezas. A longevidade está interligada 

pelo tratamento adequado ao direito à saúde, segurança e habitação. Deve o Estado 

assegurar os avanços de técnicas da biotecnologia para garantir uma maior 

longevidade e uma vida como dignidade. O conceito de dignidade deve interagir com 

a sociedade, o conceito inserido hoje não deve ser somente de sobrevivência, mas 

sim de qualidade de vida.    

A efetividade dos direitos genéticos deve ser realizada por meio de parcerias 

entre o poder público e o privado. O campo de atuação dos valores públicos e 

privados deixou de ser projetado em linhas horizontais e verticais (separadas entre 

si), passando a atuar de forma interligada, setores que antes eram públicos passam 

a ter atuação do setor privado. A relação pública e privada deve andar em sintonia 

para a busca dos direitos humanos genéticos, não devendo existir distinções de 

espaços e direitos destinados ao público ou privado.  Os direitos genéticos devem 

ser destinados ao ser humano e interagir entre o público e o privado, buscando a 

qualidade de vida humana. 

Os Direitos genéticos como direitos sociais devem ser assegurados pela 

Constituição Federal. Os direitos sociais vinculam a administração pública, que tem 

o dever de implementá-los por meio da criação de políticas públicas, planos, 

diretrizes práticas e orçamentárias. Os direitos genéticos não possuem critérios 

absolutos. Com isso, para que sejam efetivados devem ter como parâmetros os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O critério da razoabilidade utilizada 

na reserva do possível, deve englobar a exigibilidade dos direitos sociais perante o 

Estado, a identificação dos fenômenos econômicos e a limitação dos recursos 

disponíveis diante da necessidade da sociedade. A reserva do possível aborda a 

inviolabilidade e a tutela da autodeterminação individual, através do dever de 

promover as condições de efetivação da prestação estatal e preservação dos 

direitos humanos. 
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CONCLUSÃO  

 

A investigação apresentada buscou aprofundar a problemática da bioética 

quanto aos direitos humanos, em especial, a genética humana como fundamento 

para a criação dos direitos humanos genéticos. A tese teve o intuito de analisar os 

direitos genéticos, que ao identificar no genoma humano a unidade fundamental da 

dignidade, originou uma nova concepção de direitos humanos. Nos quatro capítulos, 

cada um com a sua especificidade, foram salientadas a problematização dos valores 

da ética, por meio da genealogia da ética e da moral, para compreensão dos valores 

da dignidade da pessoa humana (Capítulo I), ora os fundamentos e concepções da 

pessoa humana foram debatidos com o intuito de compreender qual pessoa é 

protegida pela bioética e qual o papel dessa pessoa em relação aos entes da 

sociedade e ao ambiente que é inserida (Capítulo II), para depois serem analisadas 

as vertentes da bioética, como o estudo dos valores da ética nos procedimentos 

técnicos da bioética casuística e a valoração dos direitos humanos a partir da 

bioética hermenêutica (Capítulo III) e, finalmente, foi realizado o estudo dos direitos 

humanos no tocante à universalidade e respeito à cultura de cada signatário, as 

legislações esparsas sobre direitos genéticos e necessidade de proteção dos 

direitos humanos (Capítulo IV). 

Neste momento, à guisa de conclusão, no sentido de efetuar um contributo 

para a proteção dos direitos humanos genéticos, parte-se da análise da 

problematização dos valores éticos a partir da bioética, e a necessidade de 

valoração por meio do direito da evolução dos procedimentos genéticos. Foram 

analisados os conceitos de pessoa humana, valorando o ser humano como ator e 

modificador do meio no qual é inserido. A análise sobre o conceito de pessoa teve o 

intuito de compreender os direitos e sentidos proporcionado à vida da pessoa na 

ética, moral e na sua inserção no mundo. Após a compreensão dos valores da 

pessoa humana, a tese passou a compreender e a analisar a bioética de forma 

valorativa, atribuindo a valoração da ética, em especial dos direitos humanos, para a 

concepção de uma nova forma de valoração da bioética, a chamada bioética 

hermenêutica. A análise genealógica dos valores da ética foram a base para a 

construção dos direitos humanos, que precisam ser valorados e aceitos pela 

sociedade. Os Direitos humanos não podem ser compreendidos meramente como 

um discurso teórico, utópico, e sim como forma de garantir virtudes éticas a cada 
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indivíduo, beneficiando a busca pelo sentido desse indivíduo na sociedade. Os 

direitos humanos genéticos buscam garantir uma melhor qualidade de vida para a 

humanidade, tem a responsabilidade de buscar uma vida digna e feliz, cabendo ao 

estado, como garantidor dos direitos humanos, a responsabilidade de promover 

condições dignas para alcançar a felicidade, este bem viver a partir dos direitos 

humanos. Para tanto, torna-se essencial tecer algumas conclusões que buscam dar 

uma perspectiva global e integrada ao trabalho realizado. 

A tese se propôs a investigar de que forma os direitos genéticos são 

originários de uma nova concepção de dignidade? Para a compreensão de direito 

humanos genético, é necessário compreender a dignidade como a integração da 

ética e da moral. Um dos aspectos que marcaram este trabalho foi a genealogia dos 

valores da ética por meio das civilizações antigas, em especial a ética grega com a 

problemática da valoração entre o bem e o mal e a ética eudemonista de Aristóteles. 

A valoração do justo meio entre os extremos e a virtude por intermédio do justo 

meio, na busca pela felicidade, foram a base para elaboração de uma ética de 

alcance da dignidade, caracterizando a dignidade como o princípio norteador dos 

direitos humanos e garantidor dos direitos genéticos. Baseada nas contribuições de 

Aristóteles, de Immanuel Kant e de Ronald Dworkin, foi possível compreender a 

ética como busca pela dignidade por meio dos direitos humanos. A sacralidade da 

pessoa humana, de Hans Joas, foi a base utilizada para a defesa da bioética 

hermenêutica por José Roque Junges, modificando a valoração da bioética e sendo 

possível compreender os avanços da Engenharia Genética sob uma nova 

perspectiva proveniente da criação dos direitos humanos genéticos. Esta 

investigação fez uso da pesquisa sociojurídica para compreender as incoerências do 

sistema jurídico na proteção a dignidade humana, por meio de suas limitações, 

relacionando-o a outros sistemas de saberes, tais como, a bioética, biotecnologia e 

Engenharia Genética. 

A ética como ciência questiona quais seriam os fenômenos éticos, e analisa 

os resultados visando o caráter utilitarista do propósito para o ser humano. Sendo 

assim, Friedrich Nietzsche questiona a quem seria direcionada essa utilidade. Para 

responder aos questionamentos do autor, a tese propôs uma análise da valoração 

da pessoa humana. Na compreensão dos direitos humanos genéticos, o fenômeno 

ético passou a ser valorado a respeito da dignidade da pessoa humana, sendo que 

os avanços dos procedimentos genéticos devem pertencer a toda a humanidade, 
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não se limitando às vantagens econômicas dos procedimentos. Os questionamentos 

da ética passaram a contribuir e a valorar os direitos humanos genéticos atribuindo 

uma proteção e alcance a toda a humanidade. Os embates éticos acerca da vida 

humana devem ser compreendidos com valores e condições econômicas diferentes. 

Os avanços tecnológicos não são disponíveis para todos, devendo ser analisadas as 

situações de desigualdades. Mesmo que as pessoas não possuam uma visão ética 

comum, a cultura e a ciência contribuem para moldar o comportamento e valores da 

sociedade. As diferentes concepções dos valores devem debater de forma pacífica 

as políticas públicas necessárias para garantir a assistência à saúde de todos os 

indivíduos. A igualdade de oportunidades é essencial para a conquista da liberdade, 

a bioética deve compreender as capacidades mínimas (econômicas, sociais e 

culturais) dos membros da sociedade, para compreender as suas escolhas.  

O Capítulo II, por outro lado, surge como uma necessidade para a 

compreensão dos valores atribuídos à pessoa humana. Considerou-se a dificuldade 

de conceituação da pessoa humana, em razão do fato de que os inúmeros conceitos 

sobre o ser humano e sobre a pessoa humana tenham admitido inúmeras definições 

que seriam compatíveis entre si. Nesse sentido, foram analisadas as matrizes 

teórico conceituais, os fundamentos teóricos do início da vida humana, da proteção 

da vida humana frente aos direitos humanos. Para tanto, tornou-se indispensável 

articular os valores da ética, em especial os valores da ética eudemonista, as teorias 

do bem viver de Dworkin, a ética deontologia de Kant e o construtivismo moral de 

Nietzsche, trabalhados no Capítulo I e, posteriormente, no Capítulo III a partir da 

valoração da bioética hermenêutica defendida por José Roque Junges, assim como 

a valoração dos direitos humanos universais e o respeito de cada cultura dos países 

signatários, além das legislações de direitos humanos e genéticos apresentadas no 

Capítulo IV.  

A valoração da ética e a problematização da liquidez dos valores da ética pós-

moderna motivou uma busca pela valoração dos direitos humanos, que devem ser 

compreendidos pela concepção dos valores da pessoa humana. Para a concepção 

dos valores da pessoa, a tese respondeu aos questionamentos apresentados no 

segundo Capítulo analisando quem é a pessoa humana a ser protegida, quando se 

inicia a pessoa humana por meio da análise da pessoa biológica e da pessoa 

valorativa. Com base nas diferentes conceituações examinadas, a dificuldade de 

conceituação entre a pessoa de fato e de valor faz com que o direito tente elaborar 
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uma codificação que aborde o fato biológico e terapêutico. A pessoa, para o direito, 

possui o sentido ético e judicial. O direito, ao analisar a bioética somente no caráter 

tecnicista, a partir do biologismo, deixaria de analisar os valores atribuídos com a 

ética e o valor. O indivíduo biológico, o sujeito psíquico e a personalidade são três 

modalidades distintas que existem na pessoa humana. A natureza biológica é 

evolutiva, está em constante transformação. O homem psíquico não se relaciona 

somente com sua natureza biológica, e sim com o seu meio, com a sua história se 

revelando a cada ato que realiza na sociedade e interage na pessoa a partir da sua 

personalidade.  

A concepção de ser humano proposta por Lucien Séve analisa o início da vida 

humana, questionando se a teoria concepcionista não seria um sofismo, passando a 

questionar quais seriam as características decisivas dos seres humanos, questão 

norteadora para os estudos da bioética. As referidas características foram a base 

para a conceituação da pessoa humana. Partindo, aliás, da necessidade e 

dificuldade de conceituação da pessoa humana, a tese abordou que a pessoa 

humana deve ser compreendida como espiritualidade (liberdade), reciprocidade 

(responsabilidade) e singularidade (historicidade), características que determinam o 

significado da dignidade humana. O posicionamento teórico da pessoa no sentido 

incondicional denota conceitos éticos e espirituais de forma integrada. A pessoa é 

dotada de liberdade e integridade entre os valores, como na religião: o divino que é 

deus pai, espírito e o filho, ao mesmo tempo, seria um ser racional, que transcende 

a natureza, ou seja, todos estes conceitos são condições dotadas na pessoa a partir 

da dignidade que seria a integridade entre os valores.  

A análise da pessoa absoluta seria no sentido de significado, não existe uma 

relação direta de significado e significante em relação a pessoa, ou seja, a pessoa 

não é pessoa pelo seu simples aspecto de ser, de natureza, e sim na integralidade 

dos conceitos que irão compor as condições para sua sacralidade. No aspecto da 

universalidade frente à cultura, é possível analisar os diversos critérios da atribuição 

da cultura humana, tais como a instrumentalidade, ligada ao caráter tecnicista e 

tecnológico da pessoa humana, caráter político da sobrevivência na natureza a partir 

do convívio na sociedade, na comunidade e na espiritualidade na convivência com a 

busca pelo divino, pelo sagrado, por intermédio da sacralidade da dignidade humana 

O terceiro capítulo, ao analisar o ser biocultural, passou a atribuir valores ao estudo 

da vida humana. A bioética como ciência passou a se preocupar com os 
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procedimento que afligem a saúde e vida da pessoa humana. A análise de conteúdo 

da pesquisa empírica permitiu verificar que, na categoria formação para o trabalho, a 

bioética atual limita a engenharia genética, autorizando somente caráter terapêutico 

da manipulação genética. A tese se propos a investigar os limites propostos pela 

bioética aos avanços da engenharia genética. O intuito da tese foi comprovar que os 

direitos genéticos assegurados somente de forma terapêutica, não garantem a 

dignidade. Deve ser compreendido os direitos genéticos como uma concepção dos 

direitos humanos, só assim será possível garantir a qualidade da vida humana. 

A bioética hermenêutica refleti sobre a limitação da engenharia genética, e a 

valoração da sacralidade humana, através do valor de dignidade, pela integralidade  

ética e moral, estabelecida pelo bem viver. A dignidade deve ser o limite, mas, ao 

mesmo tempo, o início da garantia do direito humano genético. Dessa forma, a 

manipulação genética não pode ser limitada ao caráter terapêutico, mas tambem ser 

assegurada no tocante ao direito humano futuro de aperfeiçoamento da vida 

humana. A concepção meramente racional da bioética não irá alcançar os valores 

da pessoa de fato e muito menos a pessoa de valor (aspectos éticos), devendo 

compreender a bioética de forma hermenêutica na busca pelo sagrado e pela ética a 

partir da dignidade. A sacralidade da pessoa, a dignidade, a busca pela felicidade, 

pelo bem viver e a qualidade de vida, só serão possíveis se determinar sentido e o 

alcance da pessoa humana. Para a alcançar o seu objetivo deve compreender tanto 

os aspectos individuais e sociais que integram essa pessoa no mundo. Os valores 

éticos devem ser compreendidos, e oportunizados pelo Estado, para que todos 

possam alcançar o bem viver. A compreensão do conceito de pessoa é essencial 

para a valoração da bioética hermenêutica. 

No que se refere ao caráter tecnicista da bioética, este se limita à análise 

somente no estudo do caso, acerca da causa e consequências do procedimento. Os 

valores principiológicos da declaração de Belmont, criada baseada inicialmente por 

uma bioética casuística, deixaram de valorar a dignidade por meio da bioética. As 

jurisprudências sobre bioéticas, tais como clonagem terapêuticas, experimentos 

humanos, patenteação dos genes, devem ser valoradas a partir das concepções de 

dignidade humana. A dignidade humana denota respeito, transferindo de uma ordem 

de fato para uma ordem de valor. A bioética não pode ser analisada somente no 

sentido tecnicista do processo biológico, deve se desenvolver no seio da sociedade. 
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Os avanços tecnológicos e científicos interferem diretamente na saúde e na vida 

humana. A ausência de princípios na pré-concepção torna impossível a valoração da 

bioética, devendo interpretar as pré-concepções que influenciam as decisões dos 

casos análogos dos usos da medicina, da biotecnologia e das intervenções no 

ambiente natural. Tais pré-concepções podem ser pressupostos éticos, 

antropológicos ou socioculturais.  

Caso a bioética deixe de fazer reflexões críticas, deixaria de ser uma ética 

crítica dos costumes. Com isso, em relação ao agir reflexivo, a bioética assume um 

papel de crítica sociocultural. A bioética sem agir de forma crítica seria nada mais 

que uma bioética passiva preocupada somente em moderar os efeitos por ela 

causados a partir dos progressos científicos. A bioética casuística possui a sua 

importância quanto aos casos clínicos, que precisam de uma resposta urgente, 

devendo agir com ponderação frente aos risco, danos e benefícios dos 

procedimentos. A bioético casuística não pode ser tomada como a única forma de 

compreender a bioética, pois a bioética hermenêutica se preocupa com o dinamismo 

cultural, sem o dinamismo cultural a bioética ao se limitar ao estudo do caso 

concreto, age de forma passiva, somente moderando os interesses do mercado ou 

das ciências.  

Com o intuito de demonstrar a distinção da concepção de bioética casuística 

e bioética hermenêutica, a tese propôs a análise de casos abordados na literatura, 

na arte cinematográfica e na realidade dos procedimentos da biotecnologia. Dentre 

os casos propostos, foi apresentado o caso salientado por José Roque Junges 

quando questionou se é possível respeitar o direito de escolha do pai que, por 

questões de discriminação racial, desautorizou a doação de órgão de seu filho que 

havia falecido, a um paciente negro que se encontrava na primeira posição da fila. 

Por meio dos valores da bioética casuística, no caso, seria possível valorar a 

importância do órgão e do procedimento. Já a bioética hermenêutica deve 

prevalecer na análise do caso, assim como leva em conta que o caráter 

discriminatório causa mais ofensa à humanidade que a perca do órgão. Dessa 

forma, é preferível perder o órgão que autorizar causas de ofensas à dignidade da 

pessoa humana. 

O segundo o caso narrado na tese, por sua vez, diz respeito a um episódio de 

uma série da televisão norte-americana “House of Card” na qual o presidente dos 

Estados Unidos, precisando de um órgão para transplante, solicita que o coloquem 
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em primeiro da fila. Com isso, a tese questiona o valor da vida do presidente em 

relação ao valor da vida de quem está no primeiro da fila. A análise da bioética 

casuística vai se preocupar com a viabilidade do procedimento, e dos critérios 

técnicos, do respeito à fila quanto ao procedimento a ser realizado. A bioética 

hermenêutica vai valorar, além disso, a função a ser desempenhada pelo presidente 

e a valoração da sua vida diante da sociedade, bem como o respeito à valoração 

moral da sociedade no local específico e no período que ocupa o cargo, frente à 

valoração da vida humana. No aspecto moral, seria possível valorar que a vida do 

presidente deveria ser resguardada quanto ao interesse da sociedade em salvar a 

vida do seu representando. O terceiro caso aborda o filme “Um Ato de Coragem”, 

quando um pai em sofrimento, por não ter recursos para realizar um procedimento 

de transplante de coração, sequestra a equipe médica do hospital e os obriga a 

realizar o procedimento cirúrgico em seu filho. Novamente, ocorre nesse caso o 

debate sobre o caráter tecnicista do procedimento e respeito à fila de transplante da 

bioética casuística quanto à valoração social da bioética hermenêutica. Por 

intermédio das concepções da bioética hermenêutica, ao autorizar o procedimento 

frente ao crime cometido contra o Estado, estaria autorizando que pessoas 

cometessem crimes com o intuito de burlar a fila de transplante. A partir da 

valoração da bioética hermenêutica, a busca pela dignidade deve ser compreendida 

de forma universal ou coletiva e não frente ao caráter intrínseco da dignidade. Dessa 

forma, para o Estado, seria preferível perder o órgão e não aceitar negociar que 

causar um risco à segurança ao autorizar a negociação.  

O quarto caso aborda o filme brasileiro “Sob Pressão”, questionou o aspecto 

técnico do dever profissional, da bioética casuística, e a valoração da ética 

deontológica acerca da pressão de escolha da vida a ser salva envolvendo três 

pacientes: um policial, um traficante e uma criança. A bioética casuística, nesse 

caso, defenderia o caráter técnico do procedimento, afirmando que deveria ser salvo 

a vida mais viável, fazendo uma valoração meramente técnica da viabilidade da 

vida. A bioética hermenêutica passaria a valorar, além da viabilidade da vida, o valor 

dessa vida na sociedade, colocando a vida da criança em primeiro lugar, tendo em 

vista esta ser um inocente, que deve ser protegido pelo Estado. A vida do policial em 

segundo lugar, posto que ele é um representando do Estado está atuando em 

cumprimento de sua função e a vida do traficante em terceiro lugar, posto que esse 

é um infrator dos valores reconhecidos e aceitos pela sociedade, assim como em 
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razão do traficante ter originado o ferimento ao reagir atirando nos policiais que 

estavam no cumprimento de suas funções.  

O quinto caso reflete sobre os avanços da Engenharia Genética a partir da 

inseminação artificial. Foi utilizada a técnica de manipulação genética (mutação 

genética) para a criação de dois bebês imunes ao vírus da AIDS. O geneticista 

utilizou a técnica da edição de genes CRISPR para modificar um gene e tornar as 

gêmeas resistentes contra o vírus que causa a AIDS. O embate ético a ser 

enfrentado nesse procedimento diz respeito à necessidade do procedimento, tendo 

em vista que já exista um procedimento que não envolve manipulação genética para 

evitar o contágio do vírus de pais para filhos. Além da necessidade, a bioética 

hermenêutica deve se preocupar com evolução genética e a criação de um novo ser 

humano, com características genéticas diferente dos demais seres. A análise da 

bioética hermenêutica deve abordar o benefício do procedimento frente à 

humanidade e, além disso, a viabilidade do procedimento quanto aos demais entes 

da sociedade. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos surgiu 

para estabelecer princípios éticos e normas do Biodireito para garantir a criação de 

estruturas universais de princípios e procedimentos que possam orientar os Estados 

signatários da declaração na formulação de suas legislações e políticas. Objetiva-se, 

com isso, assegurar que os direitos bioéticos cheguem até a população respeitando 

as liberdades individuais e a igualdade de todos os seres humanos de forma justa e 

equitativa.  

O último caso, não menos importante, aborda a crise causada pela pandemia 

do COVID-19, responsável pela transmissão do coronavírus. A contaminação global 

e busca pela vacina leva ao questionamento acerca do medicamento, ou seja, se 

deve ser provido somente em benefício dos países que custearam as pesquisas, ou 

do setor privado que investiu capital próprio para descobrir a vacina. Pelo estudo da 

bioética hermenêutica, os avanços da Engenharia Genética são de propriedade de 

toda a humanidade, devendo ser viabilizados a todos os Estados, independente de 

quem patrocinou ou não as pesquisas. Pelo princípio da solidariedade e pela 

empatia com os demais seres humanos, todos os infectados possuem o direito ao 

medicamento e ao tratamento, não sendo possível distinção e discriminação por 

questões econômicas, sendo de responsabilidade de cada Estado e de todos seres 

humanos em combate ao vírus. No âmbito individual, cada ente da sociedade deve 

evitar a propagação do vírus por respeito ao ser humano, utilizando a empatia ao 

https://brasil.elpais.com/tag/crispr
https://brasil.elpais.com/tag/sida
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próximo, usando máscaras, evitando aglomeração, tendo em vista que o vírus se 

propaga no ar e sua contaminação é realizada por meio das vias respiratórias. A 

empatia e respeito ao próximo, para evitar o contágio do vírus, é uma forma de 

assegurar e garantir os direitos humanos, proporcionando a cada ente da sociedade 

uma vida digna, a partir do bem viver, mesmo que, para isso, tenha que abrir mão de 

direitos individuais em prol de direitos coletivos.             

Os casos abordados foram utilizados como análise da valoração do ser 

humano a partir das concepções éticas e dos valores da sociedade frente ao valor 

da vida humana. Além da valoração da vida humana, a bioética é responsável por 

valorar a vida de cada ser no meio ambiente. O humano não se limita a se adaptar 

ao meio no qual ele é inserido, mas se apropria do meio, interiorizando as 

capacidades sociais, tais relações surgem na interação do ser humano com o 

mundo, que seria a sua verdadeira base, tornando o homem um misto de 

naturalidade e de socialidade, sendo a primeira uma condição da segunda e a 

segunda uma forma de transformação da primeira.  

O ser humano possui responsabilidades diante do meio no qual está inserido. 

Por isso, quanto mais o ser humano assume o controle da natureza, maior é a sua 

responsabilidade sob as intervenções da realidade. Assim, a partir das ciências e 

das técnicas a humanidade assume o controle da sua evolução devendo agir com 

responsabilidade quanto ao conhecimento. A bioética, no sentido hermenêutico, não 

pode ficar restrita à análise clínica do caso a caso, e sim compreender o caráter 

simbólico das ações biotecnológicas. 

A proteção do direito humano genético tem como principal fundamento os 

avanços da biotecnologia a uma dimensão de igualdade entre os seres na busca 

pela qualidade de vida, o bem viver, o reconhecimento pelo direito para o 

aprimoramento da espécie humana garantindo, assim, a união dos seres para a 

busca pela dignidade humana. A dignidade, no sentido moderno do termo, consiste 

naquilo que somos e quanto ao que temos o potencial de nos tornar, e não na nossa 

genealogia ou em nossas origens causais. O que somos não é uma função somente 

do nosso DNA, mas também do nosso contexto social e tecnológico. A natureza 

humana, no sentido mais amplo, é dinâmica, parcialmente feita pelo homem e 

aprimorável. 

Tais reflexões, com base na pesquisa teórica e empírica, manifestam a 

necessidade de uma reflexão dos valores éticos dos direitos humanos, na utilização 
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da genealogia ética para compreender os valores dos direitos humanos diante de 

quem somos e o que podemos nos tornar. A análise a ser feita quanto aos valores 

dos direitos humanos foi trabalhada no quarto capítulo da tese. A valoração dos 

direitos humanos deve passar pelo processo da sacralização, como forma de 

aceitação dos valores propostos, da mesma forma que a sacralização das religiões, 

que tem como valor norteador a fé nos valores assegurados, os direitos humanos 

devem possuir sua aceitação na sociedade.  

Os direitos humanos seriam a continuidade dos valores cristãos, continuidade 

no sentido de superação. A crença na humanidade superaria a crença no 

cristianismo. Com isso, a religião não estaria ligada à concepção de fé em um ente 

sagrado, em um sobrenatural e sim por uma crença em comum dos membros dessa 

religião. A sacralidade dos direitos humanos busca uma nova concepção de mundo, 

de autocompreensão de quem a presenciou. As mudanças propostas devem ser 

transmitidas para as novas gerações, fazendo acreditar (crença) que tais valores são 

os melhores para o ser humano.  

Os dilemas éticos, até então não imagináveis, com os avanços da engenharia 

genética, precisam ser valorados no âmbito internacional e positivados nas 

legislações internas de cada país signatário. Os Direitos Genéticos positivados no 

âmbito internacional (Declaração Universal sobre o Genoma Humano, Declaração 

Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos) devem ser assegurados por 

meio dos direitos humanos e nas legislações de cada nação (o Brasil se posicionou 

sobre os avanços dos direitos genéticos a partir da Lei nº 11.105/05, lei de 

biossegurança). Além das leis já existentes, é necessário um maior aprofundamento 

frente aos estudos dos direitos genéticos, a proteção dos direitos humanos 

genéticos interfere nas diversas áreas do saber jurídico, podendo destacar, no 

âmbito constitucional, a proteção à vida, à saúde, à liberdade, igualdade, dignidade 

(a proteção aos direitos fundamentais), a proteção à intimidade. No direito civil, a 

responsabilidade civil pelos erros dos diagnósticos, a responsabilização por ações 

danosas ou de risco; no direito trabalhista, é possível destacar a proteção ao 

trabalhador ou ao candidato ao emprego diante das características de manipulação 

genética ou de seleção de fenótipos. No âmbito criminal, a análise das investigações 

genéticas, o aborto eugênico, a eugenia e a esterilização, a criminologia frente ao 

retorno das caraterísticas biológicas para o perfil do criminoso, a imputabilidade e 

culpabilidade; Na análise do biodireito, análise da reprodução assistida e da seleção 
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e manipulação genética; a terapia genica, os diagnósticos genéticos, a proteção 

jurídica das descobertas genéticas, a proteção integral do nascituro, o estatuto do 

nascituro, a clonagem de órgãos. A proteção Ambiental da biodiversidade, os 

alimentos transgênicos a proteção dos animais, a pesquisa com animais, a 

clonagem. A proteção aos direitos humanos genéticos ao ser assegurado pelo 

direito, deve compreender toda a área do conhecimento jurídico, formando uma 

nova concepção de direitos humanos. 

A tese, ao valorizar os direitos humanos genéticos, preocupa-se em 

responder questionamentos quanto aos avanços da Engenharia Genética e os 

novos dilemas a serem enfrentados, tais como: a percepção do indivíduo e da 

sociedade a partir da informação genética. As legislações internacionais devem ser 

utilizadas como forma de garantir a proteção dos direitos humanos aos direitos 

genéticos, não somente a partir de legislações esparsas, e sim como garantia dos 

direitos genéticos dentro do rol dos direitos humanos e nas legislações internas de 

cada país signatário, como proteção de direitos fundamentais.  

Declarações como a Declaração Universal do Genoma humano possui o 

intuito de estabelecer princípios básicos da pesquisa com o genoma humano. O 

projeto Genoma Humano, além das pesquisas técnicas, reserva orçamentos para 

divulgação e debates sobre as técnicas descobertas a partir da Engenharia Genética 

e a análise da ética dos procedimentos na sociedade. A declaração, ao criar 

princípios oriundos da bioética, mais especificamente da bioética hermenêutica, 

possui o intuito de analisar uma troca dialogal dos procedimentos e com a 

sociedade, devendo agir em harmonia de forma inter e transdisciplinar, analisando o 

procedimento técnico da engenharia genética, a ética deontológica no procedimento, 

a liberdade do paciente, o respeito, a autonomia e os valores éticos frente a raça 

humana e a aplicação dos valores genéticos na sociedade a partir da moral.  A 

ofensa a um desses valores acarreta a ofensa a toda a humanidade, motivo que faz 

com que a pesquisa com genoma humano, assegure a liberdade e a dignidade, 

sendo possível falar em direitos humanos genéticos e a sua influência na sociedade. 

A tese ao identificar genoma humano a unidade fundamental da dignidade, 

passou a investigar se os direitos genéticos originaram uma nova concepção de 

direitos humanos. Os direitos genéticos, como originários da concepção de direitos 

humanos, possuem características, de valores individuais (identidade genética, livre 

consentimento), coletivos (genoma humano, genoma nas plantações e preservação 
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do meio ambiente) e fundamentais sociais (valores da liberdade, igualdade e 

promoção da dignidade da pessoa humana). A pratica dos direitos genéticos leva 

em conta tanto os interesses individuais, quanto exige a imparcialidade para garantir 

o interesse coletivo, necessitando de uma participação coletiva para criação de seus 

valores. Os direitos genéticos são originários, pois não são valores preestabelecidos 

e sim necessita de um processo de criação, através de um legislador universal, para 

assegurar os valores a toda humanidade. São direitos personalismos, por serem 

absolutos, imporem o respeito a coletividade, possui a característica da generalidade 

por ser outorgado a toda a humanidade, são imprescritíveis, não exigem um prazo 

determinado para serem exercidos, impenhoráveis e vitalícios acompanham a 

pessoa desde o período de nascituro até a sua morte.  

Os direitos genéticos como direito originário dos direitos humanos, são 

universais, devem ser assegurados a toda humanidade, mas também podem ser 

exercidos através da individualidade, exemplo respeito ao livre consentimento e a 

identidade genética, são imprescritíveis,  podem ser exercidos a qualquer momento, 

possui a característica da complementariedade e da interdependência, devendo ser 

valorado em conjunto com os demais direitos humanos, são invioláveis, devendo ser 

assegurado a dignidade como a finalidade dos direitos genéticos, mas também o 

próprio direito genético em sí, através do genoma como unidade fundamental da 

dignidade, podendo dessa forma serem limitados pela própria dignidade. Possui a 

característica da indisponibilidade, pois não pode ser renunciado, exemplo a 

identidade genética, por mais que as pesquisas possam ser financiadas pelo 

particular são direitos inalienáveis, devendo ser disponibilizados para toda a 

humanidade. São inalienáveis, o artigo quarto da declaração do genoma humano, 

assegura que o genoma não será objeto de alienação devendo prover o acesso a 

todos e não somente às indústrias e medicamentos. São irrenunciáveis não possível 

abrir mão do genoma humana e da sua identidade genética. O projeto do genoma 

humano constituiu a base da unidade fundamental de toda a humanidade. Possui 

como característica a inter-relacionalidade devendo cada país signatário 

desenvolver pesquisas para os avanços da engenharia genética, exemplo a busca 

pela vacina do vírus COVID19. Possui como característica a historicidade, foi 

desenvolvido através da genealogia dos valores éticos e morais. Os avanços do 

projeto genoma humana, assegurou como característica a vedação ao retrocesso, 

sendo assegurado somente os avanços na pesquisa dos genomas com o intuito de 
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melhorias na qualidade de vida humana. Precisam ser efetivados através de cada 

país signatário, criar leis especificar e dentro de seus ordenamentos jurídicos para 

assegurarem os avanços dos direitos genéticos e a proteção do genoma humano.  

Congruente com a literatura, observa-se a importância do tema pesquisado, 

diante da necessidade de atuação do direito quanto à valoração dos procedimentos 

genéticos. Os avanços da Engenhária Genetica permitiram solucionar problemas 

que antes afligiam a humanidade, possibilitaram uma maior longevidade de vida, 

melhorias na saúde, combate às doenças, modificação no processo gestacional, 

mudanças na produção de alimentos e atuação do ser humano no meio ambiente. 

Os avanços conquistados com a decodificação do genoma humano modificaram o 

conhecimento do homem. A atuação do homem por meio da engenharia genética 

não pode ser compreendida a partir de preconceitos ou dogmas religiosos, e sim 

como uma forma de melhorias na qualidade de vida humana, sempre sendo 

valorada pelo justo meio do procedimento, evitando excessos e sempre como o 

ponto de equilíbrio, a adignidade da pessoa humana.  

Em suma, a proposta de atuação da tese teve o intuito de analisar se os 

direitos genéticos seriam ou não originários de uma nova concepção de direitos 

humanos. A hipotese da tese foi observada através da valoração da dignidade 

humana, através da integração entre os valores éticos e morais. A valoração da 

bioética através da bioética hermenêutica e a sacralização da pessoa humana. Os 

limites da bioética ao compreenderem os direitos genéticos somente de forma 

terapeutica, não permite valorar os direitos genéticos como originários de uma nova 

concepção de direitos humanos. Os direitos genéticos valorados no ambito 

internacional por leis esparsas, garantem os valores principiológicos da bioética 

hermenêutica, mas para se tornar uma nova concepção de direitos humanos, tais 

direitos precisam ser reconhecido como pertencente ao rool de direito humanos. A 

consagração dos direitos genéticos como direitos humanos forçariam o 

reconhecimento dos direitos em cada país signatário e garantiria um maior acesso 

as pesquisas e maior autonomia aos direitos humanos genéticos.  

A consagração dos direitos genéticos como direitos humanos, precisa de 

atuação em conjunta, das ciencias jurídicas com os profissionais das ciencias 

biológicas. A tese apresenta aos juristas a compreensão dos fundamentos da 

Biologia Molecular, do ADN (ácido desoxirribonucleico) responsável pelo registro do 

processo da evolução humana, dos fundamentos da engenharia genética e suas 



177 
 

intervenções no corpo humano. Para os profissionais da saúde, a tese propôs a 

análise da valoração da pessoa humana como ente da sociedade, o corpo humano 

como forma de expressão da pessoa na sociedade, apresentando a valoração ética 

dos procedimentos, atribuindo a dignidade da pessoa humana como princípio 

norteador. A atuação conjunta dos juristas e profissionais da saúde torna possível a 

atuação dos profissionais de forma integrada favorecendo a efetividade e eficácia 

dos direitos humanos genéticos. A valoração ética dos direitos humanos, por meio 

da bioética hermeneutica e a conceituação de pessoa como espiritualidade 

(liberdade), reciprocidade (responsabilidade) e singularidade (historicidade), 

asseveram a sacralidade da pessoa humana por intermédio dos direitos humanos. A 

sacralidade da pessoa humana só é possível com a evolução dos direitos humanos, 

assim como a busca pela qualidade de vida, pelo bem viver deve ser desenvolvida a 

partir dos direitos humanos genéticos. A valoração dos direitos humanos genéticos 

não busca somente a sobrevivência do ser humano, e sim a busca pela melhor 

qualidade de vida humana e o respeito na atuação do ser humano com o meio 

ambiente. 
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