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RESUMO 
 
 
 

Aborda-se o desenvolvimento da tecnociência em tempos de globalização transnacional 
e evidencia-se a vulnerabilidade do discurso de progresso social, podendo este ser 
substituído pela evidencia de risco social ante a artificialização da natureza e da 
humanidade, o que demanda respostas ético-jurídicas a partir de acontecimentos que 
impõem a necessidade de um controle ético nas pesquisas biotecnológicas envolvendo 
seres humanos, fazendo emergir a Bioética e o Biodireito enquanto campos do 
conhecimento. Estuda-se o tema a partir de uma perspectiva transdisciplinar, em busca 
de uma dimensão dinâmica na interpretação dos dados da pesquisa religando as 
Ciências Sociais às Ciências Jurídicas (Biodireito) e à Filosofia (Bioética), com vistas a 
obter respostas à problemática formulada. Delimita-se como objetivo examinar as 
interfaces entre o Biodireito e a Bioética, de forma a observar as confluências dessas 
áreas do saber. Considera-se o Biodireito como um novo ramo jurídico oriundo da 
transição paradigmática do Direito e indaga-se como ele se posicionará frente às 
questões decorrentes das transformações sociais provocadas pelo desenvolvimento 
biotecnológico que coloca em risco o ser humano e a sociedade. Conclui-se que a 
relação entre o Biodireito e a Bioética é recursiva e indissociável e contribuiu para o 
“despensar” do modelo jurídico tradicional de visão linear/reducionista permitindo que 
as “certezas” sejam substituídas pelas “possibilidades”, o que vem possibilitar ao 
Biodireito enfrentar as questões provocadas pelo desenvolvimento biotecnológico que 
violam física e moralmente a pessoa humana. Observa-se, assim, que o Biodireito é 
impulsionado e auxiliado pelas reflexões bioéticas e se posiciona frente aos dilemas 
provocados pela biotecnologia criando, interpretando e aplicando normas coercitivas 
que visem proteger o ser humano, sua descendência e a sociedade. 

Palavras-chave: Bioética. Biodireito e Sociedade. Biotecnologia. Ciências Sociais. 
Ciências Jurídicas. 
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ABSTRACT 

 
 
This thesis addresses the development of technoscience in times of transnational 
globalization and highlights the vulnerability of the discourse of social progress, which 
may be replaced by evidence of social risk before the artificiality of nature and 
humanity. That demands an ethical and legal responses to events that impose the 
necessity of an ethical control in biotechnology research involving human beings 
contributing to the rise of Bioethics and Biolaw as fields of knowledge. This theme is 
studied from a multidisciplinary perspective seeking a dynamic dimension in the 
interpretation of research data reconnecting Social Sciences to Legal Sciences (Biolaw) 
and to Philosophy (Bioethics), in order to obtain answers to the problems posed. The 
objective delimited is to examine the interfaces between Biolaw and Bioethics, in order 
to observe the confluence of these areas of knowledge. Biolaw is considered as a new 
legal branch derived from the paradigmatic transition of Law and wonders how it will 
stand before questions resulting of social transformations caused by biotechnological 
development that endangers humans and society. It is concluded that the relationship 
between Bioethics and Biolaw is recursive and inseparable and it contributed to the 
"unthink" of traditional legal model of linear view/reductionist allowing that the 
"certainties" will be replaced by "possibilities", which comes to enable Biolaw to 
confront the issues caused by the development of biotechnology that violates physically 
and morally the human person. It is perceived, therefore, that Biolaw is driven and aided 
by bioethical reflections and it positions itself before the dilemmas caused by 
biotechnology in creating, interpreting and applying coercive rules which aims to 
protect the human being, his offspring and society. 

Keywords: Bioethics. Biolaw and Society. Biotechnology. Social Sciences. Legal 
Sciences 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O progresso científico nas Ciências da vida vem se destacando em razão da sua 

rápida evolução no desenvolvimento de técnicas e procedimentos para a prevenção e 

cura de doenças que afligem o mundo, de forma que inúmeras pesquisas são 

intensificadas para esse fim, sendo cada vez mais frequentes as interações com a 

natureza, de modo que não mais se limitam a observá-la e passam a intervir em toda a 

matéria viva nela existente, incluindo o próprio homem.  

Com o advento da biotecnologia moderna, alicerçada na possibilidade da 

mutação genética, os avanços dela decorrentes ocasionam no mundo várias incertezas, 

que são potencializadas pela globalização, de modo que a sociedade passa a exigir 

respostas diante das profundas e significativas mudanças nela ocorridas. 

O prolongamento da vida humana através dos transplantes de órgãos, os 

experimentos científicos em seres humanos, a reprodução humana assistida e a 

clonagem humana são alguns exemplos de situações que fazem eclodir a necessidade da 

emergência de áreas do saber que problematizem e reflitam essas e outras polêmicas 

questões provenientes dos avanços nas Ciências da vida que são impulsionadas pela 

biotecnologia. 

Se por um lado verificamos a importância dos avanços das pesquisas 

biotecnológicas diante das mais diversas necessidades médico-terapêuticas, por outro, 

nos preocupam os riscos inerentes a esses avanços no tocante à realização de 

procedimentos possam ocasionar prejuízos à integridade física e moral do ser humano.  

Não obstante, para que os avanços da biotecnologia possam realmente 

configurar-se em um progresso humano e social, torna-se necessário que as suas 

pesquisas se realizem de forma a respeitar dignamente o ser humano, o qual, diante dos 

riscos e incertezas desses avanços, mostra-se totalmente vulnerável.  

A biotecnologia moderna suscita, portanto, a emergência de novos campos do 

saber, dentre os quais a Bioética e o Biodireito, cujas interfaces e confluências 

possibilitam encontrar um equilíbrio nos dilemas colocados pelos avanços 

biotecnológicos, visto a impossibilidade de obstá-los. 

Nesse contexto, a Bioética como uma área do conhecimento, através dos seus 

princípios próprios (autonomia, beneficência, justiça e não maleficência) questiona e 
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problematiza os avanços da ciência frente às questões sociais que envolve a vida e, com 

isso, aproxima as técnicas biotecnológicas das humanidades, tudo visando à proteção da 

biodiversidade, em particular, o homem e a sua descendência.  A partir dessas reflexões 

e questionamentos, a Bioética provoca o Direito a se posicionar e dar uma resposta que 

venha a proteger o ser humano e a sua dignidade . 

Entretanto, o Direito tradicional moderno, com visão linear e positivista, 

mostra-se incapaz de atender os reclamos éticos e sociais, de forma que, urge o seu 

“despensar” epistemológico, como sugere Boaventura de Sousa Santos (2009), com 

vistas a romper com as amarras positivistas e fazer como com que “certezas” por ele 

buscadas concedam lugar às “possibilidades” proporcionadas por outro: o Pós-moderno. 

Nesse sentido, fruto da transição paradigmática do Direito, emerge o Biodireito 

como novo ramo jurídico que integra esse Direito Pós-moderno e, assim como este, 

ainda encontra-se em construção e seu futuro é incerto, porquanto, “as transições 

paradigmáticas se estendem por muito tempo, por várias décadas e, às vezes, por mais 

de um século” e “depois de começadas, são indeterminadas, caminham para resultados 

desconhecidos e se abrem para futuros alternativos” (SANTOS, 2009).  

O Biodireito surge, portanto, como um novo campo de atuação jurídica cujo 

foco é disciplinar, através de um conjunto de normas esparsas e específicas, as ações 

decorrentes dos avanços biotecnológicos que coloquem em perigo o ser humano física e 

moralmente. Todavia, em razão de ainda estar se estruturando como disciplina jurídica, 

não se encontrou uma teoria geral que o aborde profundamente enquanto campo do 

saber.  

Por isso é que, Naves (2002, p.129) afirma categoricamente que apesar da sua 

importância didático-cientifica, o Biodireito ainda não ocupou seu devido lugar nem nos 

currículos das faculdades jurídicas nem na própria dogmática porquanto “seu estudo é 

normalmente setorial, não havendo quem procedesse à formulação de uma teoria geral, 

regente dos conceitos, princípios e fundamentos desse ramo jurídico”. 

Nessa perspectiva, partindo-se da premissa de que o Biodireito possui como 

um dos focos principais responder juridicamente os dilemas dos novos tempos 

ocasionados pela biotecnologia nas Ciências da Saúde, o dogmatismo positivista, por 

não privilegiar um olhar epistemológico transdisciplinar, tem prejudicado sobremaneira 

o desenvolvimento do mesmo enquanto disciplina jurídica, mormente no tocante a sua 

teorização. 
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Ademais, para proteger a pessoa humana de possíveis sequelas decorrentes do 

progresso científico, o Biodireito necessita dialogar com outras áreas do saber e a sua 

interseção com a Bioética permite que seja realizada a reflexão hologramática proposta 

por Morin (2010) em que não apenas a parte esteja no todo, mas também o todo esteja 

em cada parte reflexiva, proporcionando, dessa forma, uma melhor análise das questões 

sociais e contemporâneas decorrentes do avanço da ciência.  

Assim, é principalmente através do diálogo com a Bioética que se fomentam as 

discussões e possíveis soluções para os problemas biomédicos contemporâneos, fato 

que auxilia o Biodireito e lhe dá respaldo enquanto campo jurídico em construção.   

Desse modo, o Biodireito enquanto área transdisciplinar, conforme esclarece 

Silva (2008), surgiu para impor limites que devem ser observados nas mais 

diversificadas experiências científicas, cabendo ao Estado à aplicação das punições 

previstas no ordenamento jurídico, em caso de inobservância das normas legais. 

Sem embargo, respostas para as questões provocadas pelo desenvolvimento da 

ciência somente será possível a partir de uma ecologia das ideias que acolha os saberes 

milenares da tradição dos quais se valem numerosas populações do planeta, conforme 

ensinamento de Maria da Conceição de Almeida (2009).  

Para ela (2010), trata-se de abrir disciplinas, fazê-las dialogar entre si e não 

implodir nas especialidades, fazendo com que seja ultrapassado o método da 

simplificação que reduz e disjunta, permitindo a interseção entre os vários domínios que 

constituem um fenômeno, tornando a ligar a cultura científica e humanística, o que 

somente pode ser proporcionado pelo método complexo construído por Edgar Morin.  

Com efeito, foi exatamente no encontro da ética com as ciências da vida, e com 

o progresso da biotecnologia, que surgiu a Bioética enquanto ramo da ética filosófica, 

tendo em um dos seus focos a exigência de se humanizar a medicina e seu 

desenvolvimento científico.  

Assim, a Bioética possui o escopo de proteger o ser humano em toda a sua 

essência contra experimentos científicos que venham a transformá-lo em um mero 

elemento objetivo em prol do desenvolvimento da biomedicina e com isso acarretar-lhe 

sequelas socialmente irreparáveis. 

Todavia, sendo a Bioética uma área do conhecimento filosófica, não possui 

força coercitiva, razão pela qual emerge o Biodireito para a refletir e estabelecer normas 

que regulamentem os avanços tecnocientíficos relacionados à biomedicina. 
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O Biodireito origina-se, portanto, da juridicização da Bioética, ou seja, tem 

como finalidade responder juridicamente às questões bioéticas postas pelas Ciências da 

vida e seus respectivos avanços tecnológicos nos mais variados setores, tais como os da 

reprodução assistida, manipulação do patrimônio genético, cessão temporária do útero, 

transplante de órgãos, entre outros. 

Portanto, evidencia-se mais do que relevante o estudo e a investigação sobre o 

Biodireito e a Bioética, notadamente acerca das confluências e interfaces dessas áreas 

do conhecimento na busca da proteção do ser humano e sua dignidade diante dos 

avanços das Ciências da vida.   

Nessa perspectiva, tendo como lastro conceitual os entendimentos de vários 

autores clássicos e contemporâneos, tais como Marx (1988); Santos (2009); Wolker 

(2012); Sgreccia (2009); Durand (2007); Henri Atlan (2005); Bobbio (2004); Giddens 

(2010); Casabona (2004); Goliszek (2004); Von Zuben (2006); Beck (2011); Potter 

(2002); Sarlet (2010); Shiva (2001) indicamos as ideias daqueles que nos apropriamos 

para embasar nossa problemática. 

Desta feita, partindo-se das premissas de Prigogine (2009), quando afirma que 

somos universo, natureza e vida humana; de Marx (2010), quando aduz que o homem 

vive da natureza e que o seu corpo é parte dela; de Capra (2006), ao argumentar que 

sistemas vivos formam estruturas em múltiplos níveis, cada nível dividido em 

subsistema, sendo um “todo” em relação as suas partes; de Morin (2010), ao asseverar 

que nesse todo estão incluídas as suas partes e as partes igualmente estão inclusas no 

todo, configurando-se uma unidade sistêmica;  tem-se assim que os avanços da 

tecnociência, em particular, da biotecnologia moderna,  interferem nessa unidade 

sistêmica e coloca em risco a pessoa humana, a sua vida, dignidade e descendência 

(BECK, 2011), suscitando questões nunca antes imaginadas, cujas respostas e medidas 

ético-jurídicas são socialmente exigidas.   

Desse modo, considerando que o Biodireito é impulsionado pelas reflexões 

bioéticas para juridicamente responder aos dilemas provocados por esses avanços que 

incidem tanto no ecossistema (corpo inorgânico humano) quanto na estrutura físico-

biológica humana, ocasionando a intervenção também na subjetividade do ser humano, 

é de se indagar: Como e de que modo esse novo campo do saber se posicionará frente 

às questões decorrentes das transformações sociais provocadas pelo desenvolvimento 

biotecnológico, que coloca em risco a pessoa humana e sua descendência?  



13 
 

Assim, partindo dessa problemática, tem-se como objetivo desta investigação 

examinar as interfaces entre a Bioética e o Biodireito, verificando as confluências 

dessas áreas do saber a partir da transição paradigmática do Direito dos novos tempos 

na compreensão da vida humana, com vistas a responder a questão então formulada.  

Ademais, torna-se necessário uma reflexão sobre o sentido atribuído às análises 

e interpretações sociais que vêm sendo elaboradas pelos estudiosos da Ciência jurídica, 

no sentido que efetivamente possibilite a compreensão do seu objeto de estudo em uma 

perspectiva adequada ao cenário social deste início de milênio. 

Com efeito, partindo da constatação de que o desenvolvimento científico 

reflete-se nas várias áreas do conhecimento, propõe-se, nesta investigação, interligar as 

Ciências Sociais, o Biodireito e a Bioética, visando obter respostas para a problemática 

então formulada. 

Para tanto, o método a ser empreendido para se alcançar os objetivos da 

pesquisa terá como marco norteador a visão transdisciplinar da ciência e do 

conhecimento, dando uma dimensão dinâmica à construção dos dados da pesquisa, 

conforme se configura no pensamento dialético defendido por vários pensadores como 

Marx (1988); Morin (2002); Santos, (2009); Hobsbawm (1977); Giddens (2010); Beck 

(2011); Bauman (1999); Capra (2006); Henri Atlan (2005); Ianni (2011); Milton Santos 

(2010); Berlinguer (2004); Von Zuben (2006); Shiva (2001); Bobbio (2004); Wolkmer 

(2012); Durand (2007);  Sgreccia (2009) Barchifontaine (2004); Drane e Pessini (2005); 

Casabona (2004); Sarlet (2010); Lafer (2009); Le Breton (2011); entre outros.  

A estratégia de pesquisa empírica basear-se-á na abordagem metodológica 

proposta por Boaventura de Souza Santos (2009) como sociologia cartográfica ou 

cartografia simbólica, a qual, no campo do direito contribui para a construção de uma 

concepção que conjuga várias técnicas e assuntos de pesquisa, dando possibilidades aos 

estudos no campo do Biodireito e da Bioética.  

Nesse sentido, será desenvolvida uma cartografia das ideias temáticas, a partir 

do itinerário histórico da Bioética, suas origens, seus princípios (autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça), sua função problematizadora e questionadora 

frente ao desenvolvimento biotecnocientífico pertinente à pessoa humana e à sua 

dignidade. Destacar-se-á, igualmente, a juridicização da Bioética e o surgimento do 

Biodireito, a partir da transição paradigmática do Direito, evidenciando as confluências 

e as interfaces dessas áreas do saber.  
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Para isso, o texto dissertativo encontra-se estruturado em quatro capítulos: 1) O 

mundo de incertezas: tecnociências e a sociedade de risco; 2) Biotecnologia moderna: 

progresso científico ou retrocesso social?; 3) Bioética: itinerário histórico, origens e 

princípios e; 4) Biodireito: a vida sob um novo enfoque jurídico. 

No primeiro capítulo, O mundo de incertezas: tecnociências e a sociedade de 

risco, se verificará a desconstrução do pensamento dado pelo senso comum de que a 

tecnociência garantiria progresso e desenvolvimento socioeconômico indistinto para os 

povos. O discurso que envolve o progresso social é substituído pelo risco social advindo 

dessa tecnociência, em particular da biotecnologia, que artificializa a natureza da 

humanidade, e concede espaço ao que Ulrick Beck (2011) denomina de “sociedade de 

risco”.  

Destaca-se ainda que, o mundo de incertezas ocasionado pelos avanços 

biotecnológicos são potencializados pela globalização e faz o agir nas Ciências da vida 

se alterar cada vez mais, de modo que a sociedade passa a exigir respostas ético-

jurídicas a problemas nunca antes vivenciados. 

No segundo capítulo, Biotecnologia moderna: progresso científico ou 

retrocesso social?, discorre-se sobre a biotecnologia como um conhecimento 

tecnocientífico de natureza transdisciplinar de que faz uso o homem para transformar a 

natureza adequando-a em prol das suas necessidades. Nesse sentido, evidenciam-se as 

origens da biotecnologia, seu conceito e espécies (tradicional e moderna), como também 

se constata que a possibilidade de fabricar e mercadorizar as descobertas das pesquisas 

da biotecnologia moderna, faz surgir o interesse socioeconômico cada vez maior nessa 

área por indústrias, visto não somente o seu poder de gerar riqueza, lucro e dinheiro, 

mas principalmente, pela sua possibilidade de transformar a sociedade.   

Analisa-se ainda os avanços biotecnológicos sob a ótica da sociologia das 

ausências de Boaventura de Souza Santos (2010), mais precisamente como elas se 

enquadram na classificação das monoculturas por ele propostas (monocultura do saber; 

do tempo linear; da naturalização das diferenças, da escala dominante e do produtivismo 

capitalista), evidenciando como através desses avanços são construídas ausências 

sociais do ser humano, as quais são combatidas pela Bioética e pelo Biodireito através 

da função protetora da pessoa humana, inerente a essas áreas do conhecimento. 

O terceiro capítulo, Bioética: itinerário histórico, origens e princípios, oferece 

um panorama geral da Bioética, seu caráter interdisciplinar, suas origens, definições 

conceituais e seus princípios clássicos (autonomia, beneficência, não maleficência e 
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justiça). São abordados os acontecimentos que marcaram a sociedade e que impuseram 

a necessidade de um controle ético nas pesquisas e nas aplicações dos procedimentos 

médicos que atualmente fazem uso da biotecnologia. 

No quarto e último capítulo, Biodireito: a vida sob um novo enfoque jurídico, 

discorre-se sobre a crise paradigmática do Direito moderno tradicional frente aos 

dilemas contemporâneos alusivos aos avanços nas Ciências da vida, de modo a se 

concluir o esgotamento, decadência e insuficiência do seu paradigma positivista para a 

solução dessas questões, impondo-se, dessa forma, a necessidade de “despensá-lo” 

epistemologicamente, a fim de que se faça surgir um novo Direito,  o Pós-moderno, e 

com isso poder rearticular a Ciência Jurídica com os anseios da sociedade. Também 

nesse capítulo, destaca-se a emergência do Biodireito como fruto dessa transição 

paradigmática e demonstra-se a sua indissociável correlação com a Bioética, 

evidenciando as interfaces e confluências entre ambos com vistas à proteção da pessoa 

humana contra procedimentos e experimentos médico-científicos que tendem a reificá-

la física e moralmente. 
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2 O MUNDO DE INCERTEZAS: TECNOCIÊNCIAS1 E A SOCIEDADE DE 

RISCO 

 

“Navegar é preciso, viver não é preciso”. A clássica e conhecida assertiva do 

escritor português Fernando Pessoa evidencia-se como um prelúdio do mundo atual. 

Vivemos hoje em um mundo de incertezas onde, apesar dos avanços da tecnologia e da 

ciência, não nos é garantido que o desenvolvimento socioeconômico virá 

indistintamente para todos, nem tampouco que haverá ausência de riscos socialmente 

impostos por esse tão decantado “progresso”. Assim, a exemplo do que ocorreu em 

épocas passadas, quando estudiosos empreenderam interpretar os reflexos sociais 

oriundos do modo de produção capitalista, na denominada “sociedade moderna”, tenta-

se hoje compreender os potenciais riscos trazidos pelos avanços tecnocientíficos que 

ameaçam a vida.  

Para uma melhor contextualização temática, é interessante reportar-se aos 

momentos que levaram a Europa do feudalismo ao capitalismo, processo que decorreu 

de três dimensões: econômica, política e científico-ideológica (HOBSBAWM, 1977). 

A econômica diz respeito à profunda alteração na organização do trabalho, 

visto que surge um novo grupo social formado por pessoas (comerciantes e artesãos 

livres) que já não dependia da terra  e que passa a investir em manufaturas, 

caracterizando as primeiras indústrias, que, aperfeiçoadas através do desenvolvimento 

de novos inventos e técnicas, deram origem à moderna indústria.  

A dimensão política se evidencia com a perda de poder da nobreza feudal para 

a emergente classe burguesa, pois, ao passo que o feudalismo persistia em uma política 

que representava os interesses dos senhores feudais, a burguesia se organiza 

politicamente e faz surgir o Estado moderno.  

Por fim, a dimensão científico-ideológica, que é a responsável por implementar 

na visão de mundo a ideia de enriquecimento e de progresso Através da observação dos 

fatos, o cientista interpreta a natureza e passa a supostamente dominá-la, transformando-

a em novos instrumentos utilitários.  

                                                           
1 Segundo Von Zuben (2006, p. 49), quem introduziu o termo “tecnociência” foi Gilbert Hottois para 
designar a intrínseca ligação, o entrelaçamento, entre técnica e ciência, cujas características são, 
primeiramente, a indissolubilidade desses dois polos, o téorico e o tecno-operatório e, em segundo lugar , 
o primado da técnica sobre a teoria. 
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A partir da Revolução Industrial, ocorrida na metade do Século XVIII, os 

meios de produção, representados pelas máquinas, mudam radicalmente as bases 

econômicas sociais, pois, conforme aduz Giddens (2005), a mecanização tornou-se o 

fator dominante do modo de produção capitalista. É também desse período o 

movimento de aperfeiçoamento tecnológico constante, uma das principais 

características do capitalismo. Assim, o sistema capitalista emerge em sua versão 

industrial, fruto da modernidade e dos anseios de lucro por parte da burguesia. Esse 

modo de produção ocasionou reflexos diretos na sociedade, o que fez despertar a 

necessidade de estudá-lo. 

Em um dos seus estudos do então complexo sistema capitalista, Karl Marx 

(1988) se reporta à chamada “racionalização das forças produtivas”, que nada mais é do 

que o aumento da produção através do emprego da tecnologia existente, ou seja, o 

emprego das máquinas a serviço do aumento da produtividade. Dessa forma, constata-se 

que a aplicação da tecnologia inicialmente na produção em escala industrial passa a 

afetar a vida social, sendo exatamente um dos elementos que caracterizam a chamada 

sociedade moderna.  

Com efeito, a emergência tecnológica é retratada no surgimento e aplicação das 

máquinas nas indústrias, fato que evidencia, desde então, o encanto que a tecnociência 

exercia ante sua utilidade na produção sistematizada, terminando por transformá-la em 

um elemento indispensável em prol da lógica capitalista. Desta feita, a Revolução 

Industrial firma-se com a aplicação da tecnologia na produção, pois a finalidade maior 

era produzir cada vez mais, em um menor tempo possível e, por conseguinte, diminuir 

custos operacionais e aumentar a oferta de bens, tudo isso visando à obtenção de um 

lucro cada vez (MARX, 1988).     

Verifica-se, pois, que o perfil tecnocientífico traçado durante a Revolução 

Industrial era de transformação da natureza. As indústrias, através do seu maquinário, 

retiravam matéria-prima da natureza, modificando-a e transformando-a em bens que 

visavam suprir as mais diversas necessidades humanas.  

Nessa perspectiva, na sociedade moderna, a ideia de enriquecimento e de 

progresso passou a ser, ao longo dos tempos, indissociada da ciência e da tecnologia. A 

ideia condutora era o de que, por intermédio delas, fosse possível obter o acúmulo de 

capital e, por conseguinte, o desenvolvimento de uma nação. Portanto, “no plano do 

senso comum, ciência e tecnologia são vinculadas naturalmente à ideia de progresso 
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que, por sua vez, está sempre qualificado como melhoria ou mudança para um estado 

melhor, presente na ideia de desenvolvimento” (VON ZUBEN, 2006, p.51). 

Entretanto, cessada a euforia das suas descobertas, tem-se verificado que os 

avanços tecnocientíficos, a par dos benefícios socioeconômicos trazidos, têm, 

paradoxalmente causado temor em razão dos riscos por eles produzidos. Von Zuben 

(2006) afirma que afora a inequívoca melhora nas condições de vida cada vez maior dos 

indivíduos, são igualmente creditados àqueles avanços, sérios problemas e riscos para a 

saúde humana e para o meio ambiente. 

Essa concepção é preconizada por Beck (2011), quando assevera que a 

produção social de riqueza na atual sociedade é acompanhada sistematicamente pela 

produção social de riscos, o que, consequentemente, faria os problemas e conflitos 

surgidos a partir dos riscos científico-tecnologicamente então gerados sobreporem-se 

aos problemas e conflitos da sociedade da escassez. Noutras palavras, na medida em 

que as descobertas e as produções oriundas da tecnociência ocorrem, trazem consigo 

não somente o acúmulo de riqueza e desenvolvimento, mas também produção de riscos. 

Todavia, segundo Giddens (2010), foi somente nos séculos XVI e XVII que a 

ideia de risco parece ter se estabelecido e foi adotada por exploradores ao partirem para 

suas viagens pelo mundo, possuindo, pois, originalmente uma orientação espacial. 

Posteriormente, passou a ser transferida para o tempo e mais tarde, para designar 

situações de incertezas. Esclarece ele que o conceito de risco inexistia em face da 

ausência de necessidade por parte das culturas tradicionais, de modo que a palavra 

“risco” somente passou a ser amplamente utilizada em sociedades orientadas para o 

futuro, que veem o futuro precisamente como um território a ser conquistado ou 

colonizado. Nesse contexto, difere o “risco” do “infortúnio”, porquanto risco se refere a 

infortúnios ativamente avaliados em relação a possibilidades futuras, ou seja, a ideia de 

risco está estreitamente vinculada à possibilidade de cálculo (GIDDENS, 2010).  

Destaca, ainda, duas espécies de riscos: o externo e o fabricado.  Para ele, o 

risco externo é o risco experimentado como vindo de fora, das fixidades da tradição ou 

da natureza; já o risco fabricado, relaciona-se ao risco criado pelo próprio impacto do 

crescente conhecimento humano sobre o mundo; diz respeito a situações em cujo 

confronto tem-se pouca experiência e são diretamente influenciados pela globalização, 

tais como os riscos ambientais, especialmente os que se referem ao aquecimento global 

(GIDDENS, 2010). 
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Assim, em tempos de avanços tecnocientíficos, é de constatar que o atual 

tecido social é marcado por essa visão colonizadora do futuro, de modo que a ideia de 

risco passa a ter uma relevância ainda maior em face do alcance promovido pelo 

processo de globalização, o qual amplia a percepção de espaço, desconstruindo os 

limites entre aquilo que é local e o que não é.   

Nesse sentido, podemos afirmar que globalização é a “intensificação das 

relações sociais mundiais que unem localidades distantes de tal modo que os 

acontecimentos são condicionados por eventos que ocorrem a muitas milhas de 

distância e vice-versa”, de modo que ela “refere-se ao fato de que vivemos cada vez 

mais em um ‘mundo único’, onde nossas ações têm consequências para os outros e os 

problemas do mundo tem consequências para nós” (GIDDENS, 2005, p.61 e 79).  

Portanto, diante de um mundo globalizado, como evidencia-se o atual, não 

podemos mais ter a concepção de uma sociedade enquanto sistema fechado, de modo 

que os riscos sociais produzidos pelos avanços da tecnociência em um determinado 

local têm os seus efeitos ressoados em toda esfera terrena. 

Esse fato difere os riscos atuais daqueles verificados no medievo, vistos que 

estes eram pessoais ou grupais, enquanto que os hodiernos são globais, como bem 

observado por Beck (2011), que afirma serem os riscos e ameaças atuais diferentes dos 

seus equivalentes medievais por conta da globalidade de seu alcance, bem como por 

escapar inteiramente à capacidade perceptiva humana imediata. 

Por essa razão, podemos considerar que atualmente vivemos em um mundo de 

incertezas e de descontrole, fato esse que pode ser confirmado pela ideia daquilo que 

retrata a globalização, como bem contextualizada por Bauman (1999, p.67 – 68), ao 

asseverar que: 

 
O significado mais profundo transmitindo pela ideia da globalização é 
o do caráter indeterminado, indisciplinado e autopropulsão dos 
assuntos mundiais; a ausência de um centro, de um painel de controle, 
de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo. A 
globalização é a “nova desordem mundial” [...] 
[...] A “globalização” não diz respeito ao que nós, ou pelo menos os 
mais talentosos e empreendedores, desejamos ou esperamos fazer. Diz 
respeito ao que está acontecendo a todos nós. A ideia de 
“globalização” refere-se explicitamente às “formas anônimas” de von 
Wright operando na vasta “terra de ninguém” – nebulosa e lamacenta, 
intransitável e indomável – que se estende para além do alcance da 
capacidade de desígnio e ação de quem quer que seja o particular.. 
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Tudo isso torna-se claro pelas próprias características do processo de 

globalização. No entendimento de Ianni (2011), não se trata ele de um processo 

tranquilo, mas problemático, na medida em que impulsiona a homogeneização, 

equalização ou integração, provoca fragmentações, rupturas, contradições e faz 

multiplicar desencontros de todos os tipos, em âmbito local, nacional e mundial, 

envolvendo relações, estruturas e processos sociais, econômicos, políticos e culturais.  

Veja-se, pois, que o quadro ideológico esboçado pelo pensamento hegemônico 

de que globalização traria indistintamente progresso socioeconômico para a humanidade 

– assim como as tecnociências –  passa a ser desconstruído em razão não somente das 

suas incertezas e do seu descontrole, mas principalmente da perversidade que lhe é 

atribuída, como bem certifica Milton Santos (2010, p.19): 

 
 
De fato, para a maior parte da humanidade a globalização está se 
impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente 
torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em 
qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o 
desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas 
enfermidades como a SIDA se instalam e velhas doenças, 
supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. A mortalidade 
infantil permanece, a despeito dos progressos médicos e da 
informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. 
Alastram-se e aprofundam-se males espirituais e morais, como os 
egoísmos, os cinismos, a corrupção. 
A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da 
humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos 
comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações 
hegemônicas. Todas essas mazelas são direta ou indiretamente 
imputáveis ao presente processo de globalização. 
 

 

No tocante à tecnociência, ainda segundo o mesmo autor, o uso dela é 

condicionado pelo mercado, vale dizer, passa a ser por ela produzido aquilo que 

interessa ao econômico e não ao humano em geral, de modo que o progresso técnico e 

científico nem sempre é um progresso moral. Assim, conclui que a globalização mata a 

noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si e 

reduz a um quase nada as noções morais, sejam elas públicas ou privadas (SANTOS, 

2010).  

Ademais, muitas doenças de origem ambiental são oriundas da globalização de 

produções e consumos insalubres, bem como de fatores patogênicos introduzidos pelos 

países centrais nos países periféricos, muitas vezes transferidos deliberadamente sob a 
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forma de indústrias nocivas e de resíduos tóxicos (BERLINGUER, 2004). A ruptura dos 

limites territoriais dos Estados pelo mercado, a quebra das barreiras espaciais pelos 

atuais meios de comunicação, a ausência de distinção entre aquilo que é local e o que 

global, somente foram possíveis graças ao processo de globalização que, a par dessas 

citadas consequências, ocasionam o aumento da desigualdade entre países centrais e 

periféricos, como também fazem aqueles mais ricos às custas da exploração destes 

últimos por parte das empresas tecnocientíficas transnacionais, tornando-os cada vez 

mais pobres e aumentando a desigualdade social. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Ianni (2010) é categórico ao afirmar que “as 

maravilhas da ciência e da técnica não se traduzem necessariamente na redução ou 

eliminação das desigualdades sociais entre grupo, classes, coletividades ou povos. Ao 

contrário, em geral preservam, recriam ou aprofundam as desigualdades”.   

Sem embargo, analisando o pensamento de  Reeves (1986) e Moraze (1979 

apud FOUREZ, 1995, p.165), constata-se que o uso da tecnociência na atualidade não 

se coaduna com o indistinto progresso social então prometido com a globalização. Para 

eles, 

 
O limite da gestão do mundo pelo técnico-científico se torna patente 
quando se considera a incapacidade do progresso em resolver os 
problemas sociais do mundo – e, em particular, a sua capacidade de 
suprimir as dominações humanas, principalmente aquelas criadas pela 
indústria e pela exploração do Terceiro Mundo (dois produtos da 
sociedade burguesa).  Parece que a ciência não é de modo algum 
eficaz para resolver as grandes questões éticas e sociopolíticas da 
humanidade (Reeves, 1986).  Mais ainda, alguns lhe atribuem um 
papel no estabelecimento das desigualdades mundiais. 
 

 

Ademais, enquanto o acúmulo de riqueza decorrente dos avanços 

tecnocientíficos fica restrita aos detentores do capital –  patrocinadores das pesquisas –  

os riscos sociais, tais como destruição do ecossistema terrestre, produção de gases que 

ocasionam o chamado “efeito estufa”, entre outros, todos provenientes dessas pesquisas, 

são partilhados solidariamente pelo mundo. 

Com efeito, a produção em série desses riscos e seus malefícios, cada vez mais 

crescente a favor de uma lógica capitalista, termina por ricochetear na própria sociedade 

de risco que os produzem. Como assevera Beck (1997, p. 19), “no autoconceito da 

sociedade de risco, a sociedade torna-se reflexiva (no sentido mais estrito da palavra), o 

que significa dizer que ela se torna um tema e um problema para ela própria”. Beck 
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(2011) ainda distingue a época moderna em dois períodos: a modernidade clássica, que 

corresponde ao período de industrialização e da crença no progresso técnico e a 

modernidade reflexiva, que equivale ao período atual, na qual as consequências dessa 

industrialização e os avanços tecnocientíficos passam a ser vistos como problemas.  

Para ele, a sociedade moderna está acabando com a suas formações de classe, 

camadas sociais, ocupação, agricultura, como também os pré-requisitos e as formas 

contínuas do progresso técnico e econômico. Afirma que esse novo estágio no qual o 

progresso pode se transformar em autodestruição, em que um tipo de modernização 

destrói o outro e o modifica, trata-se do que denomina modernização reflexiva (BECK, 

1997). Noutras palavras, a modernização reflexiva nada mais é do que um processo de 

autodestruição da sociedade de risco2 pelos efeitos diretos e colaterais por ela 

produzidos, ou,  nas próprias palavras de  Beck (1997, p.12), “modernização reflexiva 

significa a possibilidade de uma (auto) destruição criativa para toda uma era: aquela da 

sociedade industrial. O sujeito dessa destruição criativa não é a revolução, não é a crise, 

mas a vitória da modernização ocidental”.  

Entretanto, os avanços tecnocientíficos, quando mal empregados, são 

responsáveis, em grande parte, pela difusão de riscos na atual sociedade. Tanto é assim 

que, podemos tomar como exemplo a descoberta da estrutura do átomo (1911), a qual, 

apesar de ser um marco para a Física, igualmente, assinalou a ocasião em que a 

tecnologia e a ciência iniciam sua ameaça à existência dos seres vivos. 

Todavia, o desenvolvimento nas pesquisas tecnocientíficas, mormente na seara 

biológica, conforme veremos, traz consigo novos elementos, dentre eles, a descoberta 

do ácido desoxirribonucleico (DNA) e a possibilidade do seu mapeamento e 

sequenciamento, culminando na ascensão da biologia molecular. Capra (2006), 

analisando a questão da decifração do código genético, afirma que este procedimento 

permitiu revelar as características de todos os organismos vivos, das bactérias aos seres 

humanos, evidenciando o alfabeto de uma linguagem realmente universal da vida. 

Assim, apesar de a Revolução Industrial se firmar como um dos marcos 

históricos do surgimento da modernidade, passa ela a ser ofuscada por uma nova 

revolução, cuja tecnologia não se trata mais de simples maquinários utilizados na 

                                                           
2 Ulrich Beck esclarece que “a sociedade de risco não é uma opção que se pode escolher ou rejeitar no 
decorrer de disputas políticas. Ela surge na continuidade dos processos de modernização autônoma, que 
são cegos e surdos a seus próprios efeitos e ameaças. De maneira cumulativa e latente, estes últimos 
produzem ameaças que questionam e finalmente destroem as bases da sociedade industrial (BECK, 1997, 
p. 16). 
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produção industrial, e sim de uma tecnologia mais poderosa na obtenção dos seus 

produtos. Trata-se do que denominaremos aqui de revolução biotecnológica, em 

conformidade com o pensamento de Von Zuben (2006). 

Com efeito, se na Revolução Industrial o homem transformava a matéria-prima 

encontrada na natureza para a obtenção de produtos em seu benefício, na revolução 

biotecnológica, ele não se limita a transformar a matéria, mas passa a modificar a 

estrutura genética dos seres vivos, alterando, por conseguinte, a sua composição 

biológica, obtendo organismos vivos até então inexistentes. 

O pensamento acima exposto é corroborado por Lisboa (2009, p.25): 

 

 
É, portanto, o novo poder da tecnologia atual em alterar a natureza 
que, aliado a uma cultura produtivista, consumista e narcísica, cuja 
racionalidade detém-se apenas nos meios para incrementar e baratear 
a produção, nos conduz à catástrofe ambiental e à desorganização 
moral, ao promover uma sociedade de características completamente 
distintas daquela que conhecemos em outras épocas da história 
humana. 
 

 

Diante desse contexto, se, em uma visão despretensiosa, a mercadoria seria o 

objeto oriundo da transformação da natureza pela indústria, em Marx (1988), esse 

conceito perpassa por uma análise crítico-social e é visto em um sentido mais amplo, 

alcançando o labor dispendido pelos trabalhadores no processo industrial de 

transformação da natureza. 

Nessa perspectiva, na Revolução Industrial considerava-se a força de trabalho 

humana como mercadoria, na revolução biotecnológica – ante seu poder de intervir no 

código genético dos organismos vivos, modificando-os estruturalmente – toda a 

biodiversidade, bem como os elementos que a compõem passam a ser considerados 

mercadoria, o que, por conseguinte, termina por incluir o homem em si e não somente 

sua força de trabalho, mas serão objeto de mercancia, seus genes, seus órgãos, enfim, o 

seu próprio corpo e tudo o que dele faz parte.  

Com efeito, Shiva (2001) destaca que o capital agora tem que procurar novas 

colônias para serem invadidas e exploradas, para dar continuidade ao seu processo de 

acumulação, esclarecendo que tais colônias constituem os espaços internos dos corpos 

de plantas, animais e, inclusive, os seres humanos.  
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O corpo humano então, nas palavras de Le Breton (2011), deixa de ser uma 

identidade de si, destino de pessoa, para se tornar um kit, uma soma de partes 

eventualmente destacáveis à disposição de um indivíduo apreendido em uma 

manipulação de si e para quem justamente o corpo é a peça principal da afirmação 

pessoal.  

Karl Marx, nos Manuscritos econômicos e filosóficos (MARX, 2010, p.84), 

nos dá a concepção do corpo humano quando aduz: “A natureza é o corpo inorgânico do 

homem, a saber, a natureza enquanto ela mesma não é corpo humano. O homem vive da 

natureza, significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo 

contínuo para não morrer”. 

Partindo desse ponto, podemos aferir que, para Marx, o corpo humano é a 

própria natureza, ou seja, para ele inexiste fronteiras entre a estrutura física humana 

(corpo) e a biodiversidade (natureza), tanto que é categórico ao afirmar acerca do 

homem que “a natureza é o seu corpo”.  

Tal assertiva é corroborada por Foster (2005, p.223), que assim preleciona: 

 
Grande parte da discussão de Marx sobre a relação metabólica entre 
os seres humanos e a natureza pode ser considerada um 
desenvolvimento das tentativas mais diretamente filosóficas do jovem 
Marx de esclarecer a complexa interdependência entre os seres 
humanos e a natureza.  Em 1844, nos Manuscritos econômicos e 
filosóficos, Marx havia explicado que “O homem vive da natureza, isto 
é, a natureza é seu corpo, e ele precisa manter com ela um diálogo 
continuado para não morrer. Dizer que a vida física e mental do 
homem está vinculada à natureza significa simplesmente que a 
natureza está vinculada a si mesma, pois o homem é parte da natureza. 
 

 

Portanto, quando a biodiversidade é vislumbrada como mercadoria, todos os 

organismos vivos, incluindo o ser humano passam também a sê-lo. Especificamente 

quanto ao ser humano, por ocasião da Revolução Industrial, este teve seu trabalho 

substituído por máquinas e sua força de trabalho transformada. Quer dizer, comprava-se 

e vendia-se, como ainda hoje, vende-se e compra-se, a capacidade laboral humana. 

Entretanto, com o advento da biotecnologia, não é mais o trabalho humano que 

é substituído, mas diversas funções biológicas dadas pela natureza ao homem, dentre as 

quais podemos citar a reprodutiva, pois, assim como hoje é possível a fertilização in 

vitro, a ectogênese passa a ser uma possibilidade futura e real em alguns anos, como 

bem explica Henri Atlan (2005), asseverando que ela – a ectogênese – implica na 
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possibilidade de gestação desde o início até ao seu término, numa espécie de incubadora 

que funciona como um útero artificial.  

Nesse mesmo sentido, essa revolução biotecnológica possibilita o 

“melhoramento” dos seres vivos, que, como afirma Shiva (2001), fez com que a 

biodiversidade quando alterada fosse redefinida como “invenções biotecnológicas” 

como meio de tornar o patenteamento das formas de vida aparentemente menos 

controvertido. Por isso, trançando severas críticas ao patenteamento da vida por parte da 

lógica capitalista, Shiva (2001) constata que, embora a engenharia genética e a 

biotecnologia apenas mudem de lugar genes existentes em vez de criar novos genes, 

essa habilidade de mudar de lugar e separar é traduzida pelas indústrias biotecnológicas 

como direito de propriedade, de forma que o poder de possuir uma parte passa, então, a 

significar o controle do organismo inteiro.  

Desta feita, face às várias possibilidades de interferência na vida, a 

biotecnologia passa a ser impulsionada por diversos fatores: científicos, sociais, 

jurídicos e, principalmente, econômicos. 

A busca por longevidade, por uma melhor qualidade de vida, pelo diagnóstico 

e cura de doenças, até mesmo, por uma procriação customizada levantaram o argumento 

de que o progresso científico biotecnológico seria o único instrumento capaz de resolver 

todos os problemas sócio-bio-físicos humanos, de modo que surgem vários discursos 

que defendem o seu irrestrito e ilimitado avanço, notadamente no campo da medicina. 

Entretanto, Dupas (2006) destaca que o enorme avanço técnico da 

contemporaneidade da área da saúde gerou um grande déficit ético, no qual o homem se 

vê condenado a ser um consumidor de produtos sociais normalizados, no qual a saúde é 

transformada em um desses objetos de consumo e o paciente, em cliente.  

Frente a essa realidade, o autor denuncia a desumanidade dos laboratórios 

internacionais que transformaram regiões pobres de grandes países como o Brasil em 

verdadeiros campos de experimentação, como exemplo, cita o caso dos moradores de 

uma comunidade localizada no Amapá em que, mediante o pagamento de doze reais, 

submetiam seus braços ou pernas a picadas dos mosquitos pesquisados, como forma de 

alimentá-los.   

Esse fato, por si só, evidencia a necessidade de limites, notadamente éticos e 

jurídicos, nas pesquisas biotecnológicas, posto que muitas estão ligadas ao lucro de 

indústrias e não poupam esforços para verem atingidos seus objetivos, mesmo que para 

isso tenham que interferir em toda  biodiversidade, praticando atrocidades nos seus 
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experimentos e violando as mais variadas espécies de vidas existentes, incluindo a 

humana e a sua dignidade. 

Figueiredo (2010) traz em sua obra Frankestein, o prometeu moderno uma 

reinterpretação da obra de Mary Shelley, que poderá retratar o quadro que pretendemos 

esboçar acerca da biotecnologia. Conforme o autor, Victor Frankenstein quer ajudar a 

humanidade a vencer tanto a morte, como as doenças, e persegue incansavelmente a 

solução para o que acredita ser a salvação da humanidade.   

Assim, para alcançar seu intento, o personagem acreditava que não bastava 

simplesmente observar a natureza e através dessa observação retirar os ensinamentos, 

necessitava interferir, pois era preciso ter o controle da vida e da morte. Atualmente, 

assim como Victor Frankenstein, os cientistas não mais se limitam a observar a 

biodiversidade e dela retirar os seus ensinamentos, mas intervêm na sua estrutura mais 

interna, de modo a alterá-la e com isso recriar outros seres vivos distintos daqueles dos 

originários do ciclo vital da natureza. Dessa forma, a natureza que antes seguia seu 

percurso cíclico se vê interrompida por aqueles que, de maneira sorrateira, não somente 

descortinam os seus segredos, mas podem violar e acabar com a sua pureza. 

Essa interferência da ciência na natureza, como bem aponta Helga Nowotny 

(2008), ocorre de forma astuciosa, empregando experiências inteligentes e utilizando o 

ardil em vez de força, são proporcionados pelos avanços da biotecnologia moderna que 

transformam e modificam organismos vivos. 

A construção social da natureza como um ente feminino passivo, segundo 

Mellor (apud FIGUEIREDO, 2010), acarreta o rompimento do delicado equilíbrio 

ecológico entre a humanidade e a natureza, pois esta, desvitalizada e mecanizada, torna-

se matéria inerte e passiva que é submetida à empreitada dominadora e masculina dos 

cientistas que vão subjugá-la e explorá-la.  

Com efeito, a exploração e alteração dos entes que compõem a natureza pelos 

cientistas de forma desmedida e indiscriminada podem trazer sérias consequências para 

todo o ecossistema do planeta, pois como esclarece Pelt (1998), o ambiente não é 

neutro: suporte da nossa existência, ele deverá manter-se o cordão umbilical que nos 

liga a essa natureza que vivemos e que nos contém, de modo que, esquecê-lo será 

expor-se aos mais graves perigos.   

Desse modo, compreende o autor em tela que, a interferência na natureza pela 

ciência que permite a criação de novos objetos epistêmicos possui vários preços a serem 
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pagos, dentre os quais se pode citar o descontrole do resultado da pesquisa por parte da 

ciência, que passa a ser um risco imanente. 

Dando prosseguimento à sua reflexão, afirma ainda Pelt (1998) que ao 

contrário dos objetos inanimados, todos os seres que compõem a biodiversidade 

interagem em si e entre si, bem como possuem uma história própria no desenvolvimento 

das suas vidas, de forma que todas as características que lhes são específicas não podem 

ser ignoradas por ocasião de um possível experimento científico, notadamente quando o 

produto dessa intervenção pode ser diverso daquele que se pretendia obter, colocando 

em risco toda a sociedade. 

Nesse influxo, Beck (2011) afirma que o núcleo da consciência do risco não 

está no presente, e sim no futuro. Para ele, na sociedade de risco, o passado deixa de ter 

força determinante em relação ao presente. Em seu lugar, entra o futuro construído e 

fictício como “causa” da vivência e da atuação do presente.  

Assim, em um mundo de incertezas ocasionado pelos avanços biotecnológicos 

que são potencializados pela globalização, o agir nas Ciências da vida vem se alterando 

cada vez mais, de modo que a sociedade passa exigir respostas ético-jurídicas a 

problemas antes inimagináveis. 

O prolongamento da vida humana através dos transplantes de órgãos, os 

experimentos biotecnológicos em seres humanos, a reprodução humana assistida e a  

clonagem humana são alguns exemplos de situações que fazem eclodir a necessidade da 

emergência de áreas do saber que trabalhem na busca de respostas as mais diversas e 

polêmicas questões provenientes dos avanços nas Ciências da vida. 

O Biodireito e a Bioética emergem, assim, com a finalidade de trabalhar essas 

questões, notadamente, para problematizar, questionar, limitar e coibir determinadas 

situações que venham acarretar a violação do ser humano e a sua dignidade no futuro 

construído pela tecnociência, em especial pela biotecnologia. 

Nesse sentido, evidenciaremos no presente trabalho as interfaces e confluências 

dessas áreas do conhecimento, que juntas, buscam a proteção da vida humana e sua 

dignidade frente ao progresso da biotecnologia moderna.  

Portanto, cabe-nos contextualizar em nossa abordagem o que seria essa 

biotecnologia, quais suas dimensões e potencialidades e questionar se, diante dos seus 

avanços na sociedade, consistiria ela um progresso científico ou um retrocesso social. É 

o que faremos a seguir. 
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3 BIOTECNOLOGIA MODERNA: PROGRESSO CIENTÍFICO OU 

RETROCESSO SOCIAL?  

 

Desde os primórdios, o homem busca na natureza os mais diversos meios para 

atender às suas necessidades básicas. Assim, passa ele a coletar frutos e caçar com 

inicial propósito de subsistir a si e aos seus pares. Posteriormente, passou a cultivar 

plantas e criar animais, com o propósito de não ficar a mercê da sazonalidade da caça e 

da incerteza do surgimento dos frutos.  

Com o decorrer do tempo, o homem, utilizando-se do conhecimento 

acumulado e repassado pelos seus ancestrais, bem como através da sua inteligência, 

passa a interagir com a natureza de forma mais intensa, não se restringindo ao preparo 

da terra para posterior extração de frutos e hortaliças provenientes desse cultivo. 

Igualmente não se quedou à caça e a criação de animais para abate, pois, dentro da sua 

inquietude criativa, estava ele determinado não somente a observar a natureza e retirar 

dela o seu sustento, mas intervir nos elementos nela contidos. 

Assim, tem início o uso da biotecnologia na humanidade, cuja utilização pelos 

povos egípcios e babilônicos ocorre antes da era cristã e, de forma empírica e 

rudimentar, era realizada através da utilização de processos fermentativos na produção 

de bebidas alcoólicas e na fabricação de pães, conforme observa Del Nero (2008, p.60):  

 
 
[...] sem a pretensão de desfazer, ou até mesmo destruir qualquer 
ilusão ou encantamento, é preciso deixar claro que por mais fantástica 
ou fantasiosa que seja a biotecnologia e suas inúmeras possibilidades 
de produção, esta é uma atividade criativa e inventiva bem antiga. 
Nesse sentido, vale destacar, por exemplo, algumas experiências, 
como a elaboração de bebidas fermentadas a partir de cereais 
realizadas no Egito e na Babilônia, que remonta ao período 
compreendido de 8.000 a 6.000 a.C. A produção de pão, com a 
utilização de fermento que remonta  aos idos 4.000 a.C.  
 

 

Verifica-se, portanto, que a biotecnologia, cujo nome apesar de se reportar a 

um aspecto futurista, trata-se de um fenômeno histórico antigo, porquanto vem sendo 

utilizada há muitos séculos.  

 No entanto, cabe esclarecer que, apesar do vasto uso da biotecnologia na 

Antiguidade, para a fabricação de bebidas, pães e alimentos derivados da fermentação 

láctea, os resultados desses fenômenos eram atribuídos a supostas reações químicas, 
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porquanto não se conhecia os agentes responsáveis por eles, o que veio a ocorrer no 

século XVII.  

Somente com a teoria microbiana formulada pelo químico Louis Pasteur no 

final do Século XIX, foi comprovada que as reações ocorridas nas fermentações não 

decorriam de reações químicas, mas de agentes biológicos. 

Nesse sentido, inicia-se o desenvolvimento da biotecnologia, que, segundo o 

Santiago Grisolía (2002), divide-se em cinco períodos principais, conforme adiante 

descrito. 

O primeiro período corresponde ao século XIX e coincide com a importante 

descoberta do químico Loius Pasteur o qual comprovou que as fermentações decorriam 

da ação bacteriológica e não química, tendo a partir desse feito a seleção de organismos 

de origem microbiana, que foi estudado e largamente empregado para processos de 

fermentação. 

O segundo período corresponde aos anos de 1940 a 1950, e ocorre 

concomitante à Segunda Guerra Mundial, tendo como foco a busca pela produção de 

antibióticos que se inicia com o trabalho de Chain Florey como uma continuidade do 

descobrimento da penicilina por Fleming. 

O terceiro período possui como marco a década de 1950, é nele em que 

ocorrem grandes avanços na Bioquímica, em especial, o esclarecimento de processos 

que levaram à compreensão do metabolismo intermediário.  

Na década de 1960, registra-se o quarto período, o qual é marcado pelos 

avanços da genética molecular e, por fim, sucede na década seguinte (1970) o quinto 

período da biotecnologia, onde ocorre a descoberta das enzimas de restrição por Arder, 

Smith e Nathans, como também o descobrimento de ligases para unir fragmentos de 

DNA. 

Esse breve traçado histórico-evolucionista da biotecnologia demonstra-nos que 

ao longo do seu percurso temporal ela se firmou como um dos temas de maior enfoque 

nas pesquisas atuais, visto que a sua utilização sobre os seres vivos e o meio ambiente 

repercute nos interesses econômicos, políticos e sociais, ocasionando a perda 

hegemônica da Física enquanto foco das investigações nas ciências.   

A Física teve seu apogeu nas pesquisas científicas em meados século XIX e 

durante parte do século XX, e seu ápice ocorreu com a descoberta e a manipulação do 

átomo. Todavia, no século XXI, os avanços científicos voltaram-se para as ciências 

biológicas, sobretudo após a descoberta do DNA e a possibilidade do seu mapeamento.  
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Del Nero (2008) destaca que as conquistas atribuídas à biotecnologia tiveram 

como marco inicial as observações de Gregor Mendel, um monge que, estando isolado 

em um mosteiro, realizou, no ano de 1866, um cruzamento de ervilhas e a partir dele 

verificou a existência dos chamados “fatores de hereditariedade”, passando, tempos 

após, a ser referenciado como o “pai da genética”. 

Em 1953, o biológo norte-americano James Watson e o físico inglês Francis 

Crick descrevem uma hélice dupla, uma molécula em formato de “escada torcida” – 

DNA (ácido desoxirribonucleico). Os “degraus” dessa teriam pares de bases 

nitrogenadas de quatro tipos: Adenina (A); Timina (T); Citosina (C) e Guanina (G), 

sendo que a geometria dessas bases só permitiria formar duas espécies de pares, 

Adenina (A) com Timina (T) e Citosina (C) com Guanina (G), (Del Nero, 2008, p. 62).  

O próprio Watson descreve com precisão as características da sua descoberta 

com Crick (2005, p.65): 

 
[...] As duas cadeias eram mantidas coesas por fortes ligações de 
hidrogênio entre os pares de base adenina-timina e guanina-citosina.  
As inferências de Crick no ano anterior, baseadas nas pesquisas de 
Chargaff, mostraram-se corretas.  De fato a adenina se liga à timina e 
a guanina se liga à citosina, mas não em superfícies planas para 
formar “sanduíches” moleculares. Quando Crick chegou, assimilou 
tudo rapidamente e deu sua anuência ao modelo de bases 
emparelhadas.  Ele compreendeu de imediato que isso faria com que 
as duas fitas da dupla-hélice avançassem em direções opostas. 

 

No artigo publicado por eles na revista Nature, editada em 25 de abril de 1953, 

Watson e Crick fazem uma análise da estrutura de uma imagem que hoje se tornou 

sinônimo de DNA, e assim a descrevem: 

 
[...] Essa estrutura tem duas cadeias helicoidais enroladas em torno do 
mesmo eixo [...] as bases estão na parte de dentro da hélice e os 
fosfatos, na parte de fora [...]. O detalhe inovador da estrutura é a 
maneira pela qual as duas cadeias são mantidas juntas [...]. Vê-se que 
somente pares específicos de bases podem se ligar. Esses pares são 
adenina com timina, e guanina com citosina [...]. Não nos escapou que 
o pareamento específico que postulamos sugere imediatamente um 
possível mecanismo de cópia para o material genético (apud 
TEIXEIRA, 2000, p. 13).  
 

Descobria-se, assim, a estrutura do helicoidal do DNA, que passa a ser um 

marco para a genética, porquanto a sequência entre esses dois pares de bases (Adenina 

com Timina e Guanina com Citosina) trazem consigo o código que permite a 
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transmissão de caracteres hereditários, abrindo, dessa forma, a possibilidade para 

manipulações genéticas experimentais por parte dos estudiosos na área. 

Com efeito, o poder de intervir sobre a vida passa a se concretizar na década de 

1970, quando o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento dos genes por Gilbert 

e Sanger permitiu o nascimento da engenharia genética (SILVA, 2000). 

Segundo Victorino (2000) a origem da engenharia genética deu-se a partir da 

descoberta não somente de uma, mas de várias técnicas que proporcionaram o seu 

surgimento, dentre elas: I) sequenciamento de DNA: método que permite determinar a 

sequência de bases orgânicas em qualquer trecho do DNA; II) DNA recombinante: 

permite a transferência de genes de um local para o outro; III) Síntese química do DNA 

em qualquer sequência desejada e IV) a Polymerase Chain Reaction (PCR): descoberta 

em 1988, que permite a duplicação de uma sequência genética específica. 

Nesse contexto, a possibilidade de criar e recriar espécimes do mundo animal e 

vegetal, fez com que a Biologia passasse a ser considerada a mais poderosa das ciências, 

qualidade essa obtida graças à biotecnologia, que, em face da sua repercussão 

econômico-social, conquista atualmente o papel de protagonista no mundo globalizado.   

Verifica-se, portanto, que o prestígio de que hoje goza as Ciências Biológicas 

deve-se aos avanços tecnológicos que proporcionaram o surgimento de uma nova e 

avançada biotecnologia, completamente distinta daquela conhecida pelos homens na 

Antiguidade. Mas, afinal, o que viria a ser biotecnologia? Quais as suas dimensões, 

objetos, importância e aplicações no contexto hodierno?  

Segundo Trigueiro (2002), a biotecnologia pode ser definida como técnica de 

utilização de organismos na obtenção de produtos e processos, voltados à aplicação na 

alimentação, na saúde, no meio ambiente e na produção econômica.  

Del Nero (2008) conceitua biotecnologia como o uso dos conhecimentos e 

experiências relativas à biologia para a produção mediata ou imediata de bens e 

serviços, destacando ser ela uma modalidade de tecnologia transformadora da natureza e 

que tem nesta sua matéria-prima. Acrescenta ainda que a biotecnologia, além de ser 

uma modalidade tecnológica transformadora, revela-se um eficaz agente acelerador, 

visto que é por seu intermédio que o homem consegue resultados imediatos em 

condições laboratoriais.   

Para Salles Filho (apud TRIGUEIRO, 2002), a biotecnologia trata de um 

conjunto de conhecimentos e técnicas específicas, que visam ao estudo da vida e ao 

controle de determinados processos biológicos.  
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Joshua Lederberg, prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina de 1958, define 

biotecnologia como a aplicação de princípios cientificamente estruturados para o 

processamento de materiais por agentes biológicos com a finalidade de propiciar bons 

serviços (DRUMON, 2007). 

Com efeito, a biotecnologia corresponde à união de vários segmentos 

científicos que transforma a natureza visando atender às mais diversas necessidades 

humanas, que vão desde o processo de produção de alimentos até a busca de cura de 

doenças consideradas irreversíveis.  

Face a todas essas leituras, poderíamos conceituar biotecnologia como um 

conhecimento técnico-científico, de natureza transdisciplinar, de que faz uso o homem 

para transformar a natureza adequando-a em prol das suas necessidades. 

Conforme constatou-se, a biotecnologia não é um fenômeno recente, mas que, 

em virtude do desenvolvimento dos seus métodos proporcionados pelo progresso das 

investigações científicas tornou-se o centro das atenções, exatamente pelo seu 

revolucionário potencial de modificar a biodiversidade existente.   

Assim, resta clara a distinção entre a biotecnologia que hoje se tem 

conhecimento e aquela praticada nos primórdios da humanidade; desse modo, temos 

duas modalidades conhecidas de biotecnologia, uma que faz uso de técnicas avançadas 

de pesquisa, denominada biotecnologia moderna; e outra cujos mecanismos de atuação 

são simples, calcados em procedimentos rudimentares, denominada biotecnologia 

tradicional.  

Nesse sentido, Trigueiro (2002) evidencia o aspecto distintivo entre a 

biotecnologia tradicional e a moderna, dá-se pelo fato de que esta última abrange vários 

campos do conhecimento e especializações, mediante a integração e a articulação entre 

metodologia e enfoque teóricos, ao passo que a tradicional depende da seleção para 

obter os traços desejados, constituindo-se em uma lógica de pesquisa disciplinar e 

calcada em campos específicos e estanques do desenvolvimento científico-tecnológico. 

Discorrendo ainda sobre a distinção entre a biotecnologia tradicional e a 

moderna, esclarece o autor que, enquanto a tradicional apoia-se em alguma 

especialidade que a sustenta, segue um curso quase inteiramente linear em termos de 

suas etapas, a biotecnologia moderna é essencialmente interdisciplinar e 

transdisciplinar, perpassando e se apoiando em diferentes áreas do conhecimento que se 

condicionam reciprocamente, em termos de método, técnicas e recursos de pesquisa.  
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Finalizando a distinção entre ambas, arremata argumentando que na 

biotecnologia moderna, a ideia de etapas lineares da pesquisa, deixa de ter sentido, uma 

vez que todos esses momentos estão mais e mais interligados e dependentes desses e 

outros resultados, diferentemente da biotecnologia tradicional.  

Como o próprio nome as define, ambas têm como objeto a manipulação da 

matéria orgânica viva, ou seja, trata-se de procedimentos realizados em organismos 

vivos visando a sua alteração, com vistas à obtenção de determinado resultado 

almejado. Esta seria, em termos simples a semelhança entre ambas.  

No que pertine à diferença entre elas, poderíamos pontuar que na tradicional o 

processo de modificação ocorre de maneira linear nas suas etapas, sem interferir no 

processo natural de transformação da matéria, ao passo que na biotecnologia moderna – 

também denominada nova biotecnologia – interfere-se no código genético do organismo 

através de técnicas específicas, modificando-o e direcionando para que seja obtido o 

resultado almejado. 

Corroborando com o ponto de vista acima, Trigueiro (2002) tomando como 

exemplo a indústria agropecuária, aduz que inicialmente, tanto em uma situação quanto 

em outra, tem-se cinco etapas principais: 1) descobrir ou criar variações genéticas para 

traços desejados, como o rendimento, resistência a pestes e doenças e tolerância ao solo; 

2) selecionar, dessas variações, aquelas que mais bem expressam os traços desejados; 3) 

incorporar os traços desejados em conveniente experiência agronômica; 4) testar as 

novas variedades em ampla diversidade de habitats e estações experimentais; e 5) 

publicar os resultados das pesquisas. O modo tradicional e as novas biotecnologias 

diferem, fundamentalmente, nos dois primeiros passos. O modo tradicional utiliza a 

reprodução sexual para manipular variabilidades; já a nova biotecnologia, como se 

destacou anteriormente, focaliza e procura interferir diretamente no nível celular e 

molecular. Em outras palavras, as novas biotecnologias diferem do modo convencional 

de produção de novas variedades, em termos da utilização da manipulação genética 

nessa produção.  

Desta feita, o referido autor exemplifica a distinção entre ambas biotecnologias 

tomando como parâmetro a adequação de um vegetal a um solo específico, pois 

enquanto na tradicional espera-se naturalmente que determinado traço genético apareça 

(maior resistência a condições adversas ao solo em determinadas plantas) mediante 

processo aleatório mais ou menos dirigido, na nova biotecnologia há uma intervenção 

genética no vegetal para que este se adapte a um tipo de solo particular.  
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Verifica-se, pois, que o divisor de águas entre essas biotecnologias ocorre com 

o mapeamento do DNA e a posterior possibilidade de sua manipulação, visto que, ao 

contrário da tradicional, a biotecnologia moderna transforma e modifica geneticamente 

organismos vivos visando obter um resultado previamente planejado. Ou seja, a 

biotecnologia moderna intervém e altera a composição genética dos seres vivos com 

vistas a alcançar determinados resultados, transpondo os limites até então impostos pela 

natureza. Na tradicional isso não sucede, porquanto a intervenção se limita ao 

fornecimento de condições físicas e químicas apropriadas para que ocorram 

naturalmente transformações biológicas, conforme ocorre na feitura de bebidas e 

alimentos obtidos através do processo de fermentação. 

Nesse sentido, as várias possibilidades proporcionadas pela biotecnologia 

moderna, antes inimagináveis, acabam por torná-la uma fonte de poder e de dominação, 

inebriando o mundo em face da revolução que ora proporciona a tecnociência e sua 

aplicação em diversos setores das Ciências da vida.  

Ademais, Trigueiro (2002) destaca duas dimensões da biotecnologia moderna: 

uma científica e outra tecnológica. Para a dimensão científica, a biotecnologia moderna 

consistiria em um conjunto articulado de programas pesquisas básicas desenvolvidos 

nas Universidades, envolvendo a Bioquímica, a Biologia Molecular e a Genética, ao 

passo que para a dimensão tecnológica, os resultados obtidos a partir dessas pesquisas 

seriam produzidos em indústrias para comercialização.  

Noutras palavras, os avanços da biotecnologia moderna ocorrem a partir de 

pesquisas básicas de caráter experimental realizadas em Universidades e, após a 

descoberta dos seus resultados através dessas investigações, passariam eles a ser 

reproduzidos em escala industrial para fins de comercialização. 

Diante dessa constatação, ante a possibilidade de fabricar e mercadorizar as 

descobertas das pesquisas da biotecnologia moderna, justifica-se o interesse 

socioeconômico cada vez maior nessa área por indústrias, visto não somente o seu poder 

de gerar riqueza, lucro e dinheiro, mas principalmente, pela sua possibilidade de 

transformação da sociedade.   

No campo da saúde humana, faz-se referência aos bons resultados da aplicação 

da biotecnologia, tais como descobertas de vacinas, drogas terapêuticas e novas formas 

de diagnóstico que proporcionam inúmeras perspectivas para a cura de doenças até 

então incuráveis, tais como o câncer e a síndrome da imunodeficiência adquirida - AIDS 

(TRIGUEIRO, 2002). 
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A aplicação da biotecnologia moderna nas Ciências da vida trouxe esperança 

para as novas gerações, quer proporcionando uma maior expectativa dela, quando 

previne doenças, quer permitindo uma melhor qualidade. 

Veja-se, pois, que a biotecnologia moderna reverbera seus efeitos nos mais 

variados setores da sociedade. Pontuamos alguns aspectos em que suas conquistas e 

avanços corresponderiam a uma possível solução aos mais diversos problemas 

socialmente enfrentados pelo homem na sua vida e sobrevida. Eis o seu progresso 

científico.  Eis algumas das benesses dos seus avanços.  

Todavia, cabe-nos questionar se esses avanços estão consentâneos com o 

progresso social do homem e a sua dignidade. Em um mundo em descontrole, em uma 

sociedade global, cujos riscos trazidos pela tecnociência são muitos – conforme 

anteriormente visto – os avanços da biotecnologia moderna proporcionariam a redução 

das desigualdades econômico-sociais entre as pessoas? As benesses acima descritas 

seriam gozadas por todos indistintamente? Socialmente a transformação e mutação da 

biodiversidade acarretaria algum possível efeito maléfico para o ser humano?  

Em se tratando de avanços tecnocientíficos, sempre se transmitiu um discurso 

tranquilizador e ao mesmo tempo onipotente, no sentido de que tudo estaria sob 

controle. O fascínio das descobertas biotecnológicas nos convida a sermos tomados por 

um torpor mental. Inebriados pelo seu envolvente discurso progressista, nossas 

reflexões paralisam-se quase que instantaneamente. 

Esse é o pensamento hegemônico que nos é imposto e que nos obsta a 

identificar determinadas ausências socialmente construídas pelos avanços 

biotecnológicos.  Essas ausências retratam o lado obscuro desses avanços e é a partir 

dos ensinamentos de Boaventura de Sousa Santos (2010) que passamos a perquirir 

acerca dos modos de produção das ausências produzidas pela biotecnologia moderna e 

seus avanços. Para esse autor, as monoculturas hegemônicas promovem processos de 

produção de não existência. Através da sua Sociologia das ausências, Boaventura 

denuncia que o pensamento hegemônico inibe, bloqueia, obstaculiza a manifestação de 

outros pensamentos, tornando-os incrédulos enquanto instrumento esclarecedor da 

realidade. 

Com efeito, como bem o assevera, a Sociologia das ausências trata-se de uma 

investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, ativamente 

produzido como não existente, ou seja, como uma alternativa não credível ao que existe. 

Assim, destaca ele que o objetivo da Sociologia das ausências é tornar presente as 
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experiências socialmente produzidas como ausentes, tornando-as, pois, alternativas 

contra-hegemônicas, e, desse modo, evitar seu desperdício (SANTOS, 2010). 

Segundo Boaventura de Sousa Santos, são cinco os modos de produção de 

ausências em nossa racionalidade ocidental que nossas ciências sociais compartem: I) a 

monocultura do saber e do rigor do saber; II) a monocultura da naturalização das 

diferenças; III) a monocultura do tempo linear; IV) a monocultura da escala dominante; 

e por fim, V) a monocultura do produtivismo capitalista. 

A monocultura do saber e do rigor científico parte do pensamento de que o 

único saber válido é aquele oriundo das Ciências, isso faz com que outros saberes, 

outras práticas sociais baseadas no conhecimento popular e tradicional tornem-se 

inválidos e desacreditados.  

A biotecnologia moderna, através das indústrias transnacionais, detentoras do 

capital e do conhecimento biotecnocientífico, bem como fazendo uso da bioprospecção, 

apropria-se dos saberes dos nativos no que se refere à biodiversidade existente nos 

países em que vivem, para logo a seguir, tornar esses saberes populares desacreditados e 

obstados, pois, pelo pensamento dominante impositivo, somente é considerado válido o 

conhecimento oriundo das pesquisas científicas realizadas e submetidas em laboratório. 

Nesse aspecto, Vandana Shiva (2001, p.100) assim nos situa: 

 
 
O conceito de agregar valor por meio da bioprospecção esconde a 
remoção e destruição do valor de plantas e conhecimento nativos. À 
medida que os genes de uma determinada planta ganham valor, a 
planta em si torna-se dispensável, especialmente se os genes puderem 
ser replicados in vitro. À medida que características úteis são 
identificadas por comunidades nativas, as próprias comunidades – 
juntamente com seus modos de vida e sistemas de conhecimento – 
tornam-se dispensáveis.  
 
 

Em outras palavras, na medida em que os saberes da tradição são absorvidos e 

captados pelas indústrias biotecnológicas transacionais, são eles descredenciados e 

desconsiderados, admitidos, pois, ignorantes. Eis aqui a forma de produção de 

inexistência por parte dessa racionalidade: a ignorância.  

Convém destacar que é exatamente partindo do resultado da produção dessa 

inexistência – a ignorância – que os pesquisadores, valendo-se do conhecimento 

científico que possuem, fazem uso de suas pesquisas em grupos de pessoas 

hipossuficientes, vale dizer, pessoas cientificamente menos esclarecidas ou que não 
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tenham qualquer grau de discernimento ante sua condição etária (idosos e crianças), ou 

ainda, ante alguma enfermidade que comprometa as suas faculdades mentais.  

Esse pensamento hegemônico faz socialmente se crer que os cientistas são 

“onipotentes donos do saber”, de forma que tudo aquilo proferido por eles deve ser 

considerado uma “verdade absoluta”, restando aos “ignorantes” submeterem seus 

corpos, sua saúde e suas vidas à exploração das pesquisas científicas, pouco importando 

as consequências maléficas advindas dos experimentos nessas pessoas. 

Sob esse influxo, conclui-se que, fazendo uso desse pensamento dominante, a 

vontade dos pseudos “detentores do saber” é imposta de forma sutil e sorrateira para 

aqueles seres humanos hipossuficientes considerados “ignorantes” que, sem se dar 

conta, são reificados, utilizados como cobaias humanas nos experimentos e, 

posteriormente, descartados.  

Quanto ao uso de cobaias humanas, dentre os vários relatos descritos por 

Goliszek (2004), podem-se citar os experimentos realizados em recém-nascidos no 

Departamento de Pediatria da Universidade da Califórnia. Segundo o autor, em um 

estudo publicado no Pediatrics em 1963, cento e trinta e três recém-nascidos foram 

usados para medir alterações na pressão arterial e fluxo sanguíneo. O procedimento 

consistia na inserção, sem medicação, de um cateter via a artéria umbilical até a aorta. 

Os pés da criança eram então imersos em água com gelo e a pressão aórtica registrada. 

Outros cinquenta bebês foram presos por correias em tábua de circuncisão e inclinados 

sobre a borda de uma mesa para que o sangue corresse para suas cabeças antes que o 

fluxo sanguíneo e a pressão arterial fossem medidos.  

Diante desse cenário, constata-se, sem maiores esforços silogísticos, que na 

forma como esboçada acima, o avanço da tecnociência ao descredenciar saberes locais e 

enaltecer conhecimento científico, e com fundamento nele transformar seres humanos 

em cobaias, ocasiona um verdadeiro retrocesso social. 

Entretanto, não é somente esse pensamento hegemônico (rigor científico) que 

fundamenta as pesquisas em seres humanos, a monocultura da naturalização das 

diferenças também contribui e enseja a violação da dignidade e liberdade humana em 

nome da Ciência. Essa monocultura consiste na distribuição das populações por 

categorias que naturalizam diferenças e, na esteira desse pensamento, a não existência é 

produzida sob a forma de inferioridade insuperável, em razão de ser essa suposta 

inferioridade ínsita ao indivíduo (SANTOS, 2010).  
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Nessa racionalidade permeia-se a ideia do sexo masculino ser “naturalmente” 

superior ao sexo feminino; o homem branco ser “naturalmente” superior ao negro; dos 

nascidos nos países do Norte e serem “naturalmente” superiores aqueles nascidos nos 

países do Sul; das pessoas sadias serem “naturalmente” mais superiores do que as 

enfermas. Em suma, a essência da não existência, consiste no “inferiorizar”. 

No tocante à projeção desse pensamento hegemônico nos avanços da 

biotecnologia, o produto dessa racionalidade (o inferior) tem uma estreita relação com o 

resultado da racionalidade do rigor científico anteriormente tratada (o ignorante), pois 

muitas vezes o ignorante é deliberadamente tratado como inferior. Noutras palavras, 

pessoas são injustamente descredenciadas no seu saber, ou seja, consideradas 

“ignorantes” exatamente por lhe atribuírem uma ínsita natureza inferior. Nesse aspecto, 

podem-se dar como exemplo os negros, bem como os nativos dos países do Sul. Assim, 

esses grupos menos favorecidos, por serem “naturalmente inferiores”, estão mais do que 

aptos para servirem em prol do “progresso da ciência”, pois sua “inferioridade” 

justificaria seu uso como “cobaias humanas” nos experimentos realizados.    

Como forma de ilustrar esses experimentos, convém relembrarmos uma 

denúncia realizada por Dupas (2006) descrita no capítulo anterior. Segundo o autor, 

pesquisadores ligados à Universidade da Flórida usaram os moradores de São 

Raimundo do Pirativa, comunidade quilombola localizada no Amapá, como cobaias 

mediante o pagamento da quantia de doze reais para ficarem expostos em turnos de seis 

horas e meia, durante nove noites seguidas, a picadas de mosquitos, para com isso 

alimentá-los. 

Outro relato envolvendo pessoas “naturalmente inferiores” como cobaias nos é 

dado por Goliszek (2004), o qual descreve o experimento realizado em Porto Rico pelo 

Instituto Rockfeller de Nova York (1901). O Estudo consistia na pesquisa sobre câncer 

usando cidadãos porto-riquenhos saudáveis. Segundo o autor, o médico Cornelius 

Rhoades foi patrocinado pelo referido instituto e, durante a pesquisa, deliberadamente 

injetou células cancerosas nos nativos involuntários, com o escopo de verificar se o 

câncer se desenvolveria. Dessas pessoas, treze desenvolveram a doença e vieram a 

óbito. Goliszek descreve ainda que o médico, ao ser questionado por que escolheu Porto 

Rico para realizar as pesquisas, secamente respondeu: “Os porto-riquenhos são a raça de 

homens mais suja, mais preguiçosa, mas degenerada e mais ladra que já habitou esta 

esfera”. 
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Apesar das fortes declarações de cunho ostensivamente racista, como também 

da crueldade cometida em desfavor de seres humanos, o médico Rhoades foi elogiado 

pelos esforços de pesquisa e louvado como um homem da Ciência. 

Assim, é flagrante que a racionalidade hegemônica que naturaliza as diferenças 

é um pensamento que permite a prática de atrocidades em nome da Ciência, porquanto 

os negros, bem como os nativos e selvagens, são considerados seres inferiores, de modo 

que se justificaria a participação desses grupos como “elementos” de pesquisa, ainda 

que sem o consentimento livre e esclarecido.  

Nesse diapasão, Boaventura de Sousa Santos (2005) ressalta que um dos 

acontecimentos de maior destaque dos séculos XVIII e XIX foi a invenção do homem 

selvagem como ser inferior e a imposição da ideia de progresso científico e tecnológico 

como imperativo para atingir o estádio supremo do desenvolvimento. 

No tocante à monocultura do tempo linear, para Santos (2010), ela parte da 

ideia de que a história tem um sentido e de que os países desenvolvidos estão na 

dianteira. Assim, tudo aquilo que é oriundo dos países desenvolvidos é mais evoluído 

do que naqueles que estão a se desenvolver. Eis aqui a forma de ausência produzida por 

essa monocultura: a residual. 

Em se tratando dos avanços biotecnológicos, percebe-se a presença dessa 

monocultura na medida em que é imposto um pensamento hegemônico de que as ideias 

e propostas dos países centrais que fomentam a biotecnologia são superiores àquelas 

advindas dos países periféricos e semiperiféricos, pois estes são supostamente 

considerados atrasados ou residuais, o que, para essa racionalidade, somente serviriam 

como meios de experimentos laboratoriais. Desse modo, afora as paisagens selvagens 

que fomentam o turismo, bem como a biodiversidade a ser explorada pela 

bioprospecção para matéria-prima, seria impossível imaginar que essas regiões e as 

pessoas que nela vivem tenham outra coisa a oferecer. 

Especificadamente no tocante às relações sociais envolvendo o ser humano e 

os avanços da biotecnologia, poderíamos fazer uma releitura do raciocínio desenvolvido 

por Santos (2010) nessa monocultura (do tempo linear) e partir da premissa de que as 

pessoas economicamente mais abastadas estariam na dianteira de ser mais favorecidas 

pelas benesses dos avanços biotecnológicos do que aquelas economicamente parcas.  

Com relação à quarta monocultura, a denominada monocultura da escala 

dominante, esclarece Santos (2010) que essa consiste na adoção como primordial de 

uma escala, o que determinaria a irrelevância de todas outras possivelmente existentes. 
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Assim, o global passa a se sobrepor aquilo que é local, ou seja, a realidade local torna-se 

totalmente irrelevante e desacreditada frente a uma realidade global. 

Partindo do contexto dessa racionalidade, o saber local estaria desacreditado 

frente ao universal, ao global. Ou seja, o saber científico, decorrente dos laboratórios 

biotecnológicos, em razão do seu reconhecimento global, passa a ter mais crédito do 

que o saber local, ante o empirismo deste último. 

Outro aspecto em que se revela essa monocultura - a da escala dominante - em 

se tratando dos efeitos da biotecnologia moderna, pode ser constatado no caso dos 

chamados direitos de propriedade intelectual, os quais, segundo Shiva (2001), são a 

prescrição para a monocultura do conhecimento, porquanto esses direitos utilizados para 

universalizar o regime de patentes norte-americano por todo o mundo, levando 

inevitavelmente a um empobrecimento intelectual, sufocando outras maneiras de saber, 

outros objetivos para a criação, ou seja, sobrepujando o global ante o local. 

Forçosamente, a “criatividade” norte-americana é universalizada, legitimada e tomada 

como uma escala, um parâmetro dominante, para todos os demais locais do globo, e 

qualquer outro parâmetro de criação passa a ser desacreditado, inexistente e ausente.    

Por outro lado, partindo da premissa de que essa monocultura estabelece a 

adoção de uma escala, de um parâmetro como primordial, desprezando todos os demais, 

verifica-se, diante dos diversos experimentos praticados em desfavor à pessoa humana, 

descrito alhures, que, em se tratando de avanço biotecnológico, tomou-se ao longo dos 

tempos como parâmetro primordial o desenvolvimento científico em detrimento da 

dignidade da pessoa humana. 

Em outros termos, priorizou-se o avanço da Ciência e seu poderio econômico e 

olvidou-se do ser humano, tornando-o ausente na participação desse progresso, fato que 

tornou sem visibilidade social a pessoa humana e a sua dignidade, o que, por 

conseguinte, retrata um retrocesso na sociedade no tocante à proteção dos indivíduos.  

Por fim, a quinta monocultura apontada por Santos (2010) corresponde à 

monocultura do produtivismo capitalista. Conforme seu ensinamento, funda-se na ideia 

de que o crescimento econômico e a produtividade mensurada em um certo ciclo de 

produção determinam a produtividade do trabalho humano. Para essa racionalidade, 

tudo aquilo que não é produtivo é desqualificado, porquanto é estéril.  

Nesse contexto, em se tratando dos efeitos da biotecnologia moderna, essa 

monocultura se faz presente na medida em que somente se atribui valor à biodiversidade 
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enquanto esta for fonte de matéria-prima para pesquisas biotecnológicas e de engenharia 

genética. Fora desse contexto não teria ela qualquer utilidade.  

Assim, a biodiversidade de determinado local só ganharia status de produtiva 

enquanto estivesse alimentando os laboratórios tecnocientíficos com informações 

necessárias à criação de novos objetos epistêmicos, com o DNA dos seres vivos nela 

existentes para experimentos. Não logrando êxito nesse intento, estaria ela 

desqualificada, pois restaria caracterizada por essa racionalidade como improdutiva.  

Desta feita, após uma análise pormenorizada das diversas formas de produção 

de ausências extraídas dos ensinamentos da sociologia das ausências proposta por 

Boaventura Santos (2010), bem como após a projeção de cada uma delas no contexto 

dos efeitos da biotecnologia moderna, constata-se que não se pode atribuir a ela somente 

o progresso, pois como bem evidenciamos, muitas vezes ela é responsável por diversas 

formas de ausência que são socialmente construídas pelo pensamento hegemônico, 

configurando certamente em um retrocesso social.  

Para configurar mudança nessa realidade, Boaventura Santos (2007, p.32) 

assevera o seguinte: 

 
Se queremos inverter essa situação – por meio da Sociologia das 
Ausências – temos de fazer que o que está ausente esteja presente, que 
as experiências que já existem mas são invisíveis e não críveis estejam 
disponíveis; ou seja, transformar objetos ausentes em objetos 
presentes. Nossa sociologia não está preparada para isso, não sabemos 
trabalhar com objetos ausentes, trabalhamos com objetos presentes; 
essa é a herança do positivismo. Estou propondo, pois, uma 
Sociologia insurgente. 

 
Diante do exposto, constatamos que a biotecnologia moderna não somente se 

configura como um progresso científico, pois, em muitos dos casos de sua aplicação 

pode acarretar um retrocesso social, mormente, quando não respeita a biodiversidade e 

em especial o homem e a sua dignidade. 

Ademais, o desenvolvimento da biotecnologia moderna e dos seus 

experimentos em tempos de globalização transnacional evidencia não somente a 

vulnerabilidade humana, mas também social, ante as incertezas dos seus efeitos, 

concedendo espaço ao que Ulrick Beck (2011) denomina “sociedade de risco”, temática 

abordada no capítulo anterior. 

De fato, surgem vários dilemas envolvendo o homem e a sua descendência que 

reclamam um diálogo entre as técnicas biotecnológicas e as humanidades, ou seja, entre 
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as culturas científica e humanística com vistas a tutelar o ser humano em sua integridade 

física e moral.  

Não obstante, sabendo-se da inevitabilidade de se obstar o avanço da 

biotecnologia, é de questionar como e de qual forma se daria o critério de equilíbrio 

desse avanço na prevenção da reificação física e moral do ser humano, de forma a 

protegê-lo em sua liberdade e dignidade.  

Nessa perspectiva, este trabalho procura relacionar esse critério de equilíbrio 

através das interfaces e das confluências da Bioética e do Biodireito, visto que essas 

áreas do conhecimento se interligam e se complementam na tutela do ser humano, como 

também na busca de uma sociedade mais equânime e mais justa. 

Mas então o que seria a Bioética? Como ela surgiu? Qual o seu objetivo, 

abordagem e campo de estudo? Partindo dessas indagações, procederemos a seguir a 

análise dessa área do conhecimento, sua origem e seu caráter protetivo, para em seguida 

discorremos sobre o Biodireito, uma nova disciplina jurídica, ainda em construção que 

surge no lastro da Bioética, e a partir da Crise paradigmática da Ciência Jurídica.  
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4 BIOÉTICA: ITINERÁRIO HISTÓRICO, ORIGENS E PRINCÍPIOS  

 

Consoante declinado anteriormente, vivemos hoje em uma sociedade cuja 

produção de riscos em série encontra-se cada vez mais crescente, fato esse que nos leva 

a um mundo de incertezas. O surgimento da biotecnologia moderna e a possibilidade de 

intervenção e mutação da natureza faz suscitar novos questionamentos não somente em 

face dos interesses econômicos, políticos e sociais, mas também pela potencialidade dos 

seus riscos. 

Sob o manto de um discurso promissor de uma melhor qualidade de vida para 

as pessoas, bem como sob o pretexto de buscar a cura e prevenção de doenças 

irremediáveis, a tecnociência avança na seara das Ciências Biomédicas. Fazendo uso 

dos seus experimentos em seres vivos e transpondo os limites até então impostos pela 

natureza, passa ela a provocar novas reflexões sociais e éticas.  

Nesse contexto, surge a Bioética, uma área do conhecimento transdisciplinar 

que possui como escopo questionar e problematizar os avanços da ciência no que 

pertine à vida existente e aproximar as técnicas biotecnológicas das humanidades, tudo 

com vistas à proteção da biodiversidade, em particular, o homem e a sua descendência. 

Assim, passamos a discorrer sobre suas origens, itinerário histórico, sua 

importância na sociedade, no que se baseiam seus discursos, seus princípios e valores, e, 

finalmente, como através dela podemos obter um critério de prudência e 

responsabilidade para a aceitação das novas e modernas intervenções sobre a 

biodiversidade e o ser humano.  

O termo “bioética” foi ineditamente usado em 1970 pelo médico oncologista 

norte-americano Van Rensselaer Potter, em seu artigo intitulado Bioethics, the Science 

of Survival, sendo por ele posteriormente retomado em seu livro Bioethics: Bridge to 

the future (DURAND, 2007). O uso metafórico da Bioética como ponte por Potter 

corresponderia à comunicação entre duas culturas que, no seu sentir, seriam 

aparentemente inconciliáveis: a da ciência e das humanidades.   Para ele, o futuro da 

humanidade não seria construído isoladamente nem pela ciência, nem pelas 

humanidades, pois somente com a união dessas duas culturas é que poderia ser possível 

a construção de um caminho para o futuro (SOARES e PIÑEIRO, 2006). 

O próprio Potter (2002) esclarece o uso da bioética como “ponte” na união 

necessária entre essas duas culturas (científica e humana) e, dessa forma, fazer com que 
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a humanidade alcançasse o futuro e não um fim catastrófico. Igualmente explicita o 

caráter transdisciplinar dessa nova área do conhecimento. Vejamos: 

 
A palavra “ponte” é usada porque a bioética era vista como uma nova 
disciplina que construiria uma ponte entre a ciência e humanidades, ou 
mais explicitamente, uma ponte entre a ciência biológica e a ética, 
portanto – bioética. Essa ponte era somente um meio para um fim. O 
fim, ou o objetivo, ou a visão primeira, era construir a bioética como 
outra ponte, como ponte para o futuro. De fato, Bioética, como ponte 
para o futuro foi o título de meu primeiro livro sobre o assunto em 
1971. Penso a bioética ponte desta maneira: 1. Função primordial: 
bioética como uma ponte para o futuro; 2. Função capacitadora: 
bioética como uma ponte entre as várias disciplinas (POTTER, 2002, 
p. 337-347).  

 

Nessa perspectiva, Potter sugere a criação de uma nova ciência – a da 

sobrevivência – baseada na aliança do saber biológico (bio) com os valores humanos 

(ética). Argumenta que se a geração atual é marcada pela preocupação com a 

sobrevivência3 isso se deve ao fato da separação existente entre as duas culturas, a 

científica e a clássica (das humanidades), pois ambas se desenvolveram separadamente 

sem se influenciar, de forma que urge a união entre elas (bio-ética) (DURAND, 2007).  

Na realidade, quando Potter (2002) concebe essa nova área do conhecimento 

na qual o progresso da ciência está interligado com os valores humanos, o fez 

exatamente em razão de ter identificado o perigo para a sobrevivência de todo o 

ecossistema em face do impacto das novas tecnologias que surge a cada dia e 

vislumbrou que somente através da união dessas culturas – cientifica e humanística – 

poderia se evitar essa calamidade.  

Assim, na sociedade de risco preconizada por Beck, a qual nos reportamos no 

capítulo primeiro deste trabalho, Potter propõe um progresso científico humanizado, 

cujos parâmetros poderão ser encontrados nesse novo ramo transdisciplinar do saber foi 

denomina por ele de Bioética. 

Nesse sentido, esclarecedora é a assertiva de Sgreccia (2009, p.26):  

 

Potter augurava a urgência de um novo saber que tivesse como 
finalidade não apenas conhecer os fenômenos naturais e lhes dar uma 
explicação, mas que se voltasse também para a descoberta da maneira 

                                                           
3 A preocupação dessa sobrevivência é retratada por Ulrich Beck quando denuncia a intervenção 
desmedida do homem na natureza, artificializando-a. Nesse sentido, ele afirma que a natureza foi 
subjugada, explorada e transformada de fenômeno predeterminado em fabricado, de modo que diante das 
ameaças dessa segunda natureza, absorvida no sistema industrial, vemo-nos praticamente indefesos 
(BECK, 2011). 
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como se podiam usar com sabedoria os conhecimentos técnico-
científicos de modo a favorecer a sobrevivência da espécie humana e 
melhorar a qualidade de vida das gerações futuras. O único possível 
caminho de solução para a eminente catástrofe era a constituição de 
uma “ponte” entre as duas culturas, a científica e a humanístico-moral; 
a bioética, além disso, não devia, segundo Potter, ter o seu foco apenas 
sobre o homem, mas devia ampliar o olhar à biosfera em seu conjunto, 
ou seja, a toda intervenção científica do homem na vida em geral. [...] 
Na concepção de Potter, portanto, a bioética se movimenta a partir de 
uma situação alarme e de uma preocupação crítica a respeito do 
progresso da ciência e da sociedade; expressa-se, assim, teoricamente, 
a dúvida sobre a capacidade de sobrevivência da humanidade, 
justamente – que paradoxo! – por efeito do progresso científico. 

  
 

Verifica-se, pois, que Potter atribuiu à Bioética um amplo espectro de atuação, 

que, segundo Durand (2007, p.20), englobava o controle da população, a paz, a pobreza, 

a ecologia, a vida animal, o bem-estar da humanidade e, consequentemente, a 

sobrevivência do homem e de todo o planeta.   

Consoante assertiva de James Drane e Leo Pessini (2005), a intuição de Potter 

consistiu em pensar que a sobrevivência de grande parte da espécie humana, numa 

civilização decente e sustentável, dependia do desenvolvimento e manutenção de um 

sistema ético. 

Assim, enquanto Potter concedia à bioética uma dimensão ecológica, voltada 

para um relacionamento equilibrado entre homem e ecossistema, André Hellegers, 

obstetra de origem holandesa, aplicou ao termo uma concepção mais restrita, cingida à 

área biomédica, em especial às relações entre os avanços tecnológicos da medicina e a 

qualidade de vida das pessoas que dela faz uso. Ou seja, a Bioética foi direcionada para 

refletir o aspecto humano e social do uso do progresso científico da medicina na 

contemporaneidade.  

Desta feita, Hellegers concebe uma nova percepção da medicina imposta pelo 

desenvolvimento biotecnológico e pelas dinâmicas sociais, pois ela que 

tradicionalmente era exercida no âmbito de uma relação intersubjetiva entre médico e 

paciente, focando-se na doença e sua cura, passa a ter outro direcionamento de não 

somente diagnosticar doenças, mas de promover socialmente a saúde.  

Igualmente, conforme Soares e Piñeiro (2006), por intermédio de Hellegers 

foram estabelecidos critérios bem definidos para discussões bioéticas, tais como o 

diálogo interdisciplinar entre cientistas e humanistas como metodologia de trabalho e, 

desse modo, através da sua concepção acerca da Bioética, foi esta inserida no campo de 
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estudo universitário e do movimento social numa época em que não eram incentivados 

os estudos interdisciplinares e que a ética não era nem um pouco popular (DURAND, 

2007). 

Em razão da distinção nas suas dimensões (ecológica e biomédica), muitos 

atribuem à Bioética uma dupla paternidade, pois, como bem assinalado por Neves e 

Ossvald (2007), tanto Potter como Hellegers contribuíram para a ascensão dessa área do 

saber.  

Sob essa perspectiva, podemos constatar que Potter enfatizava a relação 

homem/natureza e sobrevivência/sustentabilidade, ao passo que Hellegers se 

preocupava com a relação homem/homem e investigação/assistência. 

Diante dessa dicotomia, cada um contribuiu com o seu legado para o 

desenvolvimento da Bioética, de forma que podemos nos reportar a uma macrobioética, 

inspirada na perspectiva de Potter, a qual atua em uma esfera ampla e ecológica; e uma 

microbioética – também denominada de bioética clínica – baseada no legado de 

Hellergers, a qual tem seu foco direcionado na relação entre médico-paciente, como 

também preocupa-secom as consequências maléficas que o desenvolvimento da 

biotecnologia aplicada à medicina pode ocasionar ao homem, como por exemplo, a 

realização de experimentos científicos em seres humanos.  

Acerca de tais terminologias – macro e microbioética, Silva (2008, p.65), 

corroborando com nosso entendimento acima, explicita o seguinte: 

 
Dessas duas variantes terminológicas, temos o que se convencionou 
chamar de macrobioética a que se encarrega da ecologia, com o 
objetivo de discutir os problemas éticos relacionados à preservação do 
homem a partir de uma perspectiva de ser inserido no ecossistema. 
Por outro lado, temos microbioética – não menos importante que o 
outro segmento –  que se preocupa com as relações entre os agentes da 
área médica, num contexto de interação entre o profissional e o 
paciente.  

 

Sob esse influxo, destacam-se ainda duas classificações terminológicas da 

Bioética: a Bioética das situações persistentes (Bioética cotidiana) e a das situações 

emergentes (Bioética de limites). No tocante à primeira – Bioética das situações 

persistentes – Volnei Garrafa (2002) explica tratar-se de uma Bioética que se propõe a 

analisar assuntos do cotidiano que persistem há muitos séculos, tais como o racismo, 

desigualdade de gênero, fome, questões indígenas, expansão das drogas, aborto, 

eutanásia, entre outros. Com relação à segunda – Bioética das situações emergentes – 
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esclarece ele que corresponde à Bioética que possui como tema de estudo os conflitos 

gerados entre o progresso biotecnológico moderno e os limites da cidadania e dos 

direitos humanos, problemas que emergem na sociedade a partir dos últimos cinquenta 

anos, tais como reprodução humana assistida, engenharia genética, transplante de 

órgãos e tecidos, entre outros.   

 Evidenciado como surgiu a Bioética, bem como a sua dupla paternidade e 

algumas de suas classificações doutrinárias, cabe-nos proceder a uma análise do seu 

caráter bioético protetivo da pessoa humana e da sua dignidade frente aos avanços da 

ciência, bem como de antecedentes que contribuíram para a sua emergência enquanto 

área do saber que limitasse experimentos científicos que nos conduzirá para os fins 

propostos neste trabalho, qual seja: verificar as interfaces e confluências entre a Bioética 

e o Biodireito enquanto áreas do saber. 

Partindo dessa premissa, e como contribuição histórica do itinerário temático, 

abordar-se-ão os acontecimentos que marcaram a sociedade e que impuseram a 

necessidade de um controle ético nas pesquisas e nas aplicações dos procedimentos 

médicos que hoje fazem uso da biotecnologia: 

 

a) Código de Nuremberg (1947) 

 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi marcada não somente pelo 

extermínio em massa de judeus nos campos de concentração, mas também pelos 

diversos experimentos científicos neles realizados por médicos nazistas. As atrocidades 

então cometidas fomentaram a necessidade de limites nas pesquisas envolvendo seres 

humanos, notadamente quando não é respeitada a sua vontade, sua autonomia. 

Nessa perspectiva, afirma-se ser a Segunda Guerra Mundial um marco 

histórico na emergência da Bioética, pois segundo Machado (2008), foi através dessa 

guerra que se evidenciaram os poderes destrutivos e a perversidade da produção do 

conhecimento científico como, igualmente através dela, se teve início o processo de 

formação de uma consciência dos riscos que o desenvolvimento da ciência poderia 

trazer, de modo que a comunidade planetária começou a refletir acerca dos limites 

éticos da produção e aplicação da ciência, coibindo eventuais abusos no seu uso.   

No ano de 1947, o mundo tomou conhecimento através do processo de 

Nuremberg das barbáries praticadas pelos médicos nazistas que realizavam 

experimentos desumanos com prisioneiros e cidadãos não alemães. Esses experimentos, 
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conforme relato de Goliszek (2004), centravam-se em estudos sobre genética e tinham 

como objetivo estudar formas de “melhorar” a raça nórdica através de manipulação 

genética, bem como determinar as causas dos defeitos genéticos. 

O comandante médico de Auschwitz, Josef Mengele, foi um dos responsáveis 

por esse “estudo”. Conhecido como o “Anjo da morte”, Mengele escolhia entre homens, 

mulheres e crianças quem iria ser designado para as instalações experimentais e ali 

conduzia os exames e experimentos atrozes (GOLISZEK, 2004).  

Segundo esse autor, para criar uma raça de indivíduos de cabelos loiros e olhos 

azuis, eram realizadas experiências com vários pigmentos, os quais eram injetados nos 

olhos não anestesiados de crianças, preferencialmente gêmeas, causando ferimentos e 

cegueira total, ocasião em que elas eram exterminadas. Em outros experimentos, não 

menos cruéis, pessoas eram submetidas a procedimentos respiratórios e 

gastrointestinais. Tubos eram inseridos pelo seu nariz e introduzidos até os pulmões 

para a coleta de fluídos.  

Como forma de facilitar essa coleta, gases eram bombeados através dos tubos 

para desencadear tosses violentas, fazendo com que muitas vezes os pulmões fossem 

rompidos e entrassem em colapso. Quando isso não acontecia, a vítima pesquisada tinha 

poucos dias para recuperar e ser submetida a procedimentos gastrointestinais. Nestes, o 

indivíduo recebia um enema de dois litros, era amarrado a uma maca e, sem qualquer 

anestesia, tinha seu reto distendido para um intenso e doloroso exame na parte inferior 

do seu aparelho digestivo.  

Posteriormente, realizava-se a coleta de amostras de tecidos dos rins, próstata e 

testículos da vítima, quando, em seguida era encaminhada à sala de dissecção, ocasião 

em que era morta com uma única injeção de fenol ou clorofórmio no músculo cardíaco, 

para então seu corpo ser dissecado, visando estudo dos órgãos internos do ser humano.  

Diante desses relatos, as principais questões do processo de Nuremberg, 

segundo Durand (2007), incidiram exatamente sobre o julgamento desses médicos pela 

experimentação e uso de pessoas para pesquisa, de forma que o Tribunal ali 

estabelecido elaborou dez regras que definiam as condições que deviam ser obedecidas 

para que fossem permitidas experiências com seres humanos. 

Surge assim, o Código de Nuremberg que, nas palavras de Bento (2011), é 

considerado na perspectiva humanitária o primeiro documento internacional no campo 

da pesquisa bioética. Um dos aspectos mais relevantes desse Código é a afirmação do 
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respeito à autonomia da pessoa humana, com ele, tornou-se obrigatório o seu 

consentimento para participar como sujeito de pesquisa. 

Entretanto, conforme David J. Rothman (apud DURAND, 2007) o Código de 

Nuremberg não impediu que ocorressem abusos nas pesquisas médicas nos Estados 

Unidos, visto que muitos centros de pesquisas americanos associaram sua aplicação aos 

crimes nazistas, não se referindo, por conseguinte, às pesquisas americanas, fato que 

ocasionou vários escândalos públicos envolvendo-as, dentre eles o “Caso Tuskegee”. 

 

b) O Caso Tuskegee (1932 -1972) 

 

Na cidade de Tuskegee, no Estado do Alabama (EUA), foi iniciado um estudo 

sobre a “história natural”4 da sífilis, o qual, segundo Lucato e Ramos (2009), tinha 

como objetivo determinar os efeitos do curso natural da sífilis quando a doença não é 

tratada.  

Conforme esclarecem esses autores, participaram desse experimento seiscentos 

homens negros. Desse número, duzentos e um não possuíam a doença e participaram 

como grupo de controle, os trezentos e noventa e nove restantes, todos sifilíticos, foram 

privados de tratamento durante os quarenta anos de experimento.  

Lolas (2005) destaca que esses “voluntários” – todos negros – jamais foram 

informados sobre o objetivo das observações e muito menos sobre os riscos que 

corriam. Explicita ele que em troca da participação, os “voluntários” receberam 

transporte, alimentação e funeral gratuitos e que, apesar da descoberta da penicilina e 

estando tal medicamento disponível para uso, os sifilíticos nunca receberam qualquer 

tratamento. 

Para ele, esse caso evidencia que a “ética da pesquisa médica” não é apenas 

assunto de “consentimento informado” por parte dos sujeitos que participaram, mas 

também, de um modo que não se pode renunciar, a questão de compaixão pelos 

semelhantes. 

Conclui o autor acima citado que a busca pelo conhecimento científico não 

justifica o desrespeito ao livre arbítrio e às decisões das pessoas sobre seus corpos, de 

modo que urge a necessidade de se impor limites às pesquisas que venham representar 

riscos para os seres humanos. 

                                                           
4 Lolas (2005) esclarece que por “história natural” entende-se a evolução da doença sem nenhum registro 
de tratamento. 
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Acerca desse caso, Durand (2007), corroborando com as assertivas acima, 

ressalta que essa pesquisa consistia em observar a progressão da sífilis em um grupo de 

negros atingidos por essa doença e deixados sem tratamento, alguns deles durante mais 

ou menos quarenta anos, enquanto a eficácia da penicilina para o tratamento já era 

conhecida. 

Veja-se, pois, que apesar de, durante o período da pesquisa os métodos da 

prevenção e cura da sífilis já estarem amplamente difundidos, os “voluntários” 

infectados com ela, todos negros, foram completamente privados do tratamento, tendo a 

sua grande maioria vindo a óbito em nome do “progresso da ciência”. 

Segundo Goliszek (2004), no período em que foram realizados os 

experimentos em Tuskegee encontrava-se em alta a denominada “medicina racial”, a 

qual era responsável por perpetuar o mito de que os negros tinham menor imunidade, 

maior suscetibilidade a doenças e comportamentos autodestrutivos que levavam a um 

declínio na saúde, de forma que essa era oportunidade para examinar uma doença 

sexualmente transmitida em uma população que se considerava ter uma tendência 

natural para a promiscuidade sexual e era a única culpada por isso.  

Nesse sentido, a ideia do negro como “naturalmente” inferior e de 

comportamento promíscuo autodestrutivo evidencia a presença de um pensamento 

hegemônico que socialmente o constrói como uma raça subalterna e que, sob tal 

pretexto, proporciona e tenta justificar o seu uso como cobaias humanas, sendo 

exatamente isso que ocorreu em Tuskegee. 

Assim, verifica-se nesse contexto, a presença da monocultura da naturalização 

das diferenças, a qual é tratada por Boaventura de Sousa Santos (2010) em sua 

sociologia das ausências e que abordamos no capítulo anterior. 

Relembramos, pois, que segundo Boaventura de Sousa Santos (2010), essa 

monocultura consiste na distribuição das populações por categorias que naturalizam 

diferenças e, na esteira desse pensamento, a não existência é produzida sob a forma de 

inferioridade insuperável, em razão de ser essa suposta inferioridade ínsita ao indivíduo.  

Desta feita, os procedimentos realizados na população negra em Tuskegee, de 

extremo caráter desumano, retrataram como essa racionalidade, que lamentavelmente 

ainda permeia no mundo atual, banaliza a vida e a saúde dos seres humanos em nome 

do progresso da Ciência, cabendo à Bioética interligada ao Biodireito, tentar evitar a 

reificação do homem, como também protegê-lo física e moralmente dos malefícios 

decorrentes desse “progresso”.  
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Ainda sobre o caso Tuskegee, revela-se que os experimentos ali realizados 

somente foram descobertos e denunciados em 1972, ou seja, quarenta anos após terem 

sido iniciados. Conforme Lucato e Ramos (2009) a denúncia partiu da revista norte-

americana Washington Star, e foi em face dessa publicação que a pesquisa foi obstada 

por uma comissão nomeada pelo Departamento de Saúde, o qual declarou que o 

desenvolvimento científico não mais poderia ser regulado somente pelos cientistas, nem 

se sobrepor aos direitos individuais.  

Para esses autores, tais experimentos conectam-se com o “darwinismo social”, 

que se desenvolveu no fim do século XX, e impuseram uma forte discriminação de raça 

sob a justificativa dessas pesquisas constituírem parâmetros de eficiência e saúde, fato 

que corrobora com o pensamento de Santos (2010) acerca da monocultura da 

naturalização das diferenças.  

Sob essa perspectiva, verifica-se que os possíveis resultados benéficos obtidos 

com a pesquisa seriam usufruídos por grupos de pessoas totalmente diversas daquelas 

que participaram como “cobaias” do experimento, ou seja, os riscos dos efeitos na saúde 

advindos da pesquisa foram suportados pelos negros “voluntários”, ao passo que as 

descobertas e os efeitos benéficos certamente não foram compartilhados com a 

comunidade da qual fazem parte.  

A evidência desse apartheid na distribuição dos riscos e benefícios oriundos da 

pesquisas biotecnológicas é combatida pela bioética, mais precisamente através dos seus 

princípios, em particular o princípio da justiça,  o qual, juntamente com outros 

princípios bioéticos, será abordado mais adiante. 

Ademais, importante destacar sobre esse caso que, pelo desrespeito à vida 

dessas pessoas que dolosamente foram utilizadas como cobaias, o governo americano 

foi obrigado a pagar mais de dez milhões de dólares para mais de seis mil pessoas. 

Todavia, não emitiu qualquer nota de desculpas, ainda que informal. 

Somente no ano de 1997, consoante informa Bento (2011), foi que o presidente 

Bill Clinton, de modo formal e público, pediu desculpas aos únicos seis sobreviventes 

que compareceram à cerimônia na Casa Branca e às famílias dos demais.  

 

c) O caso Willowbrook State Hospital (1956 -1970)   

 

Conforme vimos, apesar de estabelecidas diretrizes para pesquisas com seres 

humanos pelo Código de Nuremberg, os centros de pesquisas norte-americanos 
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entendiam que eram elas destinadas aos crimes nazistas, logo as mesmas não lhes eram 

aplicáveis. 

Dessa forma, a exemplo do que aconteceu em Tuskegee, várias situações 

transgressoras à dignidade humana foram praticadas em diversas cidades norte-

americanas. Dentre elas, destacamos o estudo no Hospital Estatal de Willowbrook, em 

Nova York. 

Tratava-se de uma instituição para crianças portadoras de deficiência mental.  

De acordo com Barchifontaine (2004), nela eram realizados experimentos com essas 

crianças com o objetivo de observar a história natural da hepatite “A” e assim encontrar 

uma vacina para a doença. As crianças recém-ingressadas eram deliberadamente 

infectadas com o vírus dessa doença para logo em seguida serem encaminhadas para 

uma denominada “unidade de hepatite”.  

Noticia ainda esse autor que, ao serem questionados sobre tal procedimento, os 

pesquisadores justificaram-se aduzindo que os infantes, durante a estadia, iriam se 

infectar de qualquer forma, de modo que o procedimento de infectá-los não estava 

causando prejuízos maiores do que aqueles aos quais já estavam expostos.  

Segundo relato de Goliszek (2004), inicialmente as crianças sadias eram 

levadas a salas estéreis e preparadas para os experimentos, os quais consistiam no 

primeiro estágio em alimentá-las com extrato produzido a partir de fezes de indivíduos 

infectados com hepatite. Na medida em que o estudo progredia, o procedimento 

tornava-se mais refinado, porquanto produzia-se um extrato mais purificado, que era 

injetado nas crianças a fim de que  elas efetivamente contraíssem o vírus da hepatite. 

Ainda sobre esses experimentos, tem-se conhecimento que cerca de mais de 

setecentas crianças foram propositadamente infectadas e que aos pais foi submetida uma 

ficha de consentimento, a qual eram obrigados a assinar, caso contrário seus filhos não 

seriam aceitos naquela instituição (LUCATO e RAMOS, 2009). 

 

d) O caso do Hospital Judeu de Doenças Crônicas (1963)  

 

Os abusos nas pesquisas ocorridos nos Estados Unidos não somente vitimaram 

negros e crianças, mas também anciãos.  Barchifontaine (2004), Screccia (2009), como 

Lucato e Ramos (2009) relatam que pesquisadores queriam obter maiores dados acerca 

do processo de rejeição de transplantes em seres humanos e, para alcançar seu intento, 

injetaram células cancerígenas em um grupo de vinte e dois idosos, sem o seu prévio 
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consentimento. Esse fato se deu no Hospital Judeu de Doenças Crônicas, localizado no 

Brooklin. 

Um detalhe que causa ainda mais perplexidade é o fato de que, para realizar tal 

investigação, os pesquisadores desse nosocômio receberam verbas do Serviço de Saúde 

Pública dos Estados Unidos e da Sociedade Americana de Câncer (GOLISZEK, 2004). 

Segundo o autor, o estudo, então patrocinado por verbas públicas, visava não somente 

verificar se células cancerosas estranhas viveriam mais tempo em pacientes não 

cancerosos debilitados do que em pacientes com câncer, mas também se o câncer 

poderia de fato ser induzido por injeção de células vivas. 

Ressalta o autor que os pacientes objetos da pesquisa não foram informados de 

que as injeções intradérmicas continham células cancerosas vivas, pois, segundo 

explicação dada pelos médicos, estes “não queriam atiçar quaisquer ansiedades 

desnecessárias nos pacientes que tinham fobia e ignorância contra o câncer”. 

Relevante destacar que muitos dos pesquisados encontravam-se física e 

mentalmente incapazes de fornecer o consentimento, o qual foi obtido fraudulentamente 

pelos administradores do hospital depois que as injeções já haviam sido administradas. 

Ou seja, mais uma vez na história dos experimentos científicos da humanidade, a 

vontade das pessoas em querer ou não participar dos experimentos na condição de 

pesquisados não existiu.  

Tais experimentos em idosos – ocorrido no Brooklin – e em crianças – 

realizados no Hospital Estatal de Willowbrook – na ótica de Screccia (2009) , lembram 

a selvagem experimentação praticada nos campos de concentração do período nazista. 

 

e)  O Comitê de Seattle (1962)  

 

Em 1961, foi desenvolvida pelo médico Scriber uma máquina revolucionária 

que substituía a função dos rins na depuração do sangue e com isso se poderia salvar a 

vida de muitas pessoas portadoras de insuficiência renal. Essa máquina tratava-se 

daquilo que hoje conhecemos como aparelho de hemodiálise.   

Entretanto, o que parecia ser uma solução para alguns, tornou-se uma sentença 

de morte para outros. É que, em razão de a técnica de hemodiálise ser um procedimento 

novo naquela época, a demanda de pacientes superou a capacidade de atendimento, 

criando um dilema para os médicos: a responsabilidade de decidir quem iria se submeter 

ao tratamento.  



54 
 

Com efeito, o primeiro centro especializado em hemodiálise, situado em 

Seattle e no qual trabalhava o Doutor Scriber, não tinha como atender toda a demanda 

estimada em quinze mil doentes, seja pela falta de condições materiais, seja pela 

ausência de profissionais da saúde qualificados para atuar no procedimento. Assim, foi 

criado um comitê para decidir quais seriam os pacientes que iriam submeter-se ao 

tratamento.  Esse comitê era formado por nove pessoas, dentre as quais somente duas 

eram médicos.  Segundo Durand (2007), pela primeira vez médicos delegavam a leigos 

o seu poder de decisão em relação à admissibilidade de um tratamento. Os médicos 

justificavam a delegação sob o argumento de que a seleção dos pacientes candidatos ao 

tratamento não dependia propriamente de uma aptidão médica, pois a maior parte deles 

estava clinicamente escolhida, visto que, em tese, necessitava do tratamento. 

Os critérios então adotados pelo comitê foram critérios sociais de 

produtividade e bom comportamento, como assim esclarece Durand (2007, p.28): 

“Como a maior parte dos pacientes era “medicamente escolhível”, o comitê se serviu, 

para operar essa seleção, de critérios sociais tais como produtividade no seio da 

comunidade e bom comportamento”. Portanto, os pacientes que não eram escolhidos, 

destinados à sua própria sorte, estavam praticamente condenados à morte, situação essa 

que gerou grande repercussão na opinião pública, a qual “criticará fortemente o 

emprego de critérios sociais para decisões tão cruciais como as que implicam a vida e 

morte de seres humanos” (DURAND, 2007, p.28). 

Verifica-se que, com esses critérios de decisão, notadamente o da 

“produtividade”, reflete-se interesses consideravelmente capitalistas, porquanto aquele 

que “produzisse mais” para a comunidade, ou seja, gerasse mais lucro para ela, merecia 

ser escolhido para viver.  

Nesse contexto, como observa Albert R. Jonsen (apud DURAND, 2007, p.29), 

“essa situação suscitou algumas questões que depois se tornariam centrais na bioética, a 

justiça na alocação de recursos e as tomadas de decisões que tenham como 

consequência a vida ou morte de um ou vários indivíduos”.   

Constata-se, pois, ao se entregar a um comitê formado em sua maioria por 

pessoas leigas em medicina, para decidir sobre quem tinha direito ao tratamento 

salvador e que cujas deliberações tomavam como base não somente a vida clínica dos 

pacientes, mas principalmente sua vida social – produtividade e comportamento –  

realizou-se ali em Seattle, no ponto de vista de Lolas (2005), um verdadeiro 

experimento social. 



55 
 

 

 

f) O artigo de Beecher (1966) 

 

Apesar da insurgência mundial contra o abuso nas investigações científicas em 

seres humanos, nos Estados Unidos, tal procedimento continuava a ser usualmente 

realizado por médicos pesquisadores. Foi quando, no ano de 1966, o médico e professor 

universitário Henry Beecher, através de um artigo publicado na revista médica New 

England Journal of Medicine, evidenciava que em média doze artigos, oriundos de 

pesquisas médicas destacados no ano de 1964 em uma relevante revista, utilizaram de 

forma abusiva pessoas nos seus experimentos. 

Na versão original do seu artigo, segundo Costa (2006), Beecher teria 

identificado e documentado cinquenta ensaios clínicos considerados eticamente 

inaceitáveis e que foram publicados nas revistas e nos periódicos mais importantes dos 

Estados Unidos. Entretanto, na versão publicada na Nova Revista Inglesa de Medicina 

do seu artigo intitulado “Ética e investigação Clínica”, por questões técnicas de espaço, 

somente foram divulgadas a análise de vinte e dois desses ensaios. 

Em seu trabalho Beecher verificou que os alvos das pesquisas médicas eram 

sempre pessoas hipossuficientes, tais como idosos, crianças e adultos com deficiências 

mentais, internos em hospitais, pacientes psiquiátricos, recém-nascidos, presidiários, em 

suma, pessoas incapazes de adotar uma postura ativa diante daqueles que conduziam os 

experimentos (BEECHER apud DINIZ, 2006). 

Dentre os ensaios ferrenhamente criticados por Becheer em seu artigo5, cita-se 

o caso do estudo realizado com o objetivo de aumentar o conhecimento acerca da 

imunidade tumoral, através do qual foram injetadas células hepáticas cancerosas em um 

grupo de pacientes hospitalizados, sendo que a eles foram avisados tão somente que 

estariam recebendo “algumas células”, omitindo-se a natureza cancerígena das mesmas 

(COSTA, 2006).  

Outro evento apontado por Beecher como sinônimo de abuso na pesquisa com 

seres humanos, tratava-se da inserção de uma determinada agulha através do brônquio 

dentro do átrio esquerdo do coração quando da realização do exame de broncoscopia. O 

                                                           
5 Costa (2006) ressalta que Beecher teve a cautela de não mencionar os nomes dos autores dos ensaios ou 
das instituições patrocinadoras dessas pesquisas as quais foram classificadas por ele como eticamente 
inadequadas.  
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detalhe bizarro dessa pesquisa é que muitas pessoas que foram submetidas a tal 

procedimento não apresentavam qualquer sinal de doença cardíaca e foram usadas 

simplesmente para que outras pessoas se beneficiassem dessa técnica (COSTA, 2006).   

Na realidade, quando se evidenciou publicamente em seu artigo esses e muitos 

outros casos desumanos nas pesquisas médicas estadunidenses, além do aspecto 

denunciante, Beecher conseguiu, na visão de Diniz (2006), trazer o horror da 

imoralidade da ciência, dos confins dos campos de concentração nazistas, para o meio 

científico e acadêmico hegemônico. Essa autora assevera que: 

 
A certeza de que a imoralidade não era uma faculdade de espírito 
exclusiva dos médicos e pesquisadores nazistas, um fato incômodo 
denunciado pelo artigo de Beecher, fez com que a comunidade 
científica, especialmente a estadunidense, se deparasse com a 
fragilidade da proteção ética das pesquisas envolvendo seres humanos 
que vigorava até aquele momento. Tornou-se, portanto, imperativa a 
referência à outra estrutura de pensamento que não fosse a moralidade 
de cada profissional responsável pela assistência ou pela pesquisa 
(DINIZ, 2006, p.35). 

 

Outro relevante detalhe que foi observado no trabalho de Beecher é que os 

dados contidos nele apontavam, com uma sutileza perversa, para as estruturas sociais de 

dominação, fossem elas de raça, gênero, classe ou idade (DINIZ, 2006). É que nos 

ensaios analisados por Beecher, entre as pessoas objeto das pesquisas, não havia sequer 

um cientista, mas tão somente pessoas mais vulneráveis e socialmente menos 

favorecidas. 

Esse fato foi incompreendido por Hans Jonas, que ironicamente se manifestou 

no sentido de que os mais aptos a darem o seu consentimento para participar dos ensaios 

seriam os mais instruídos, aqueles com maior capacidade de escolha, de forma que os 

cientistas-pesquisadores deveriam estar, portanto, no ápice da lista, ao contrário, por 

exemplo, dos prisioneiros, que deveriam estar no fim ( apud DINIZ, 2006).  

Em outros termos, Jonas quer dizer que em face do grau de compreensão dos 

riscos e das consequências dos experimentos, os cientistas seriam as pessoas mais 

adequadas para outorgar o consentimento para se submeterem aos ensaios. 

Diferentemente das pessoas idosas, crianças, presidiários, pacientes psiquiátricos, 

portadores de doenças mentais, ou seja, exatamente os grupos de pessoas verificadas por 

Beecher como participantes do procedimento, que por serem hipossuficientes, não 

teriam a mínima condição de expressar de forma consciente, livre e espontânea o seu 

consentimento, razão pela qual não poderiam integrar tais pesquisas. 
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Nesse sentido, dentre os vários elementos integrantes para a pesquisa científica 

ser considerada ética, no sentir de Beecher, está o consentimento livre e esclarecido, 

bem como o dever de se evitar ao máximo, qualquer dano previsível à integridade física 

da pessoa envolvida, pois, para ele, “uma pesquisa é considerada ética ou não a partir do 

momento de sua concepção, não se tornando ética pos hoc – os fins não justificam os 

meios...” (BEECHER apud COSTA, 2006).  

Assim, diversos debates acadêmicos-biomédicos acerca da ética nas pesquisas 

foram gerados a partir das denúncias realizadas no artigo de Beecher, o que torna 

indiscutível sua contribuição para o surgimento da Bioética no seu aspecto tutelar do ser 

humano, a liberdade deste e, principalmente, da sua dignidade.  

 

g) O Caso Barnard (1967) e suas repercussões 

 

O desenvolvimento científico na medicina indubitavelmente trouxe uma maior 

esperança para o mundo, não somente em face da cura de doenças, mas principalmente 

por promover uma melhor qualidade de vida às pessoas enfermas, malgrado as 

experiências duvidosas em nome da ciência. 

O transplante de órgãos atualmente é uma realidade viva na sociedade. Através 

deles muitas vidas humanas são salvas e completamente restauradas, daí porque, dentro 

dos parâmetros ético-legais previamente estabelecidos, a prática da doação de órgãos é 

socialmente incentivada. No entanto, para se estabelecer diretrizes acerca da captação, 

doação e transplante de órgãos, muitas discussões éticas foram travadas para se alcançar 

um procedimento que respeitasse não somente a dignidade do receptor, mas 

principalmente do doador, estando ele vivo ou morto.   

Determinados órgãos do corpo humano, por serem vitais, não podem ser 

transplantados de pessoas vivas, caso contrário, estar-se-ia salvando vidas de um lado e 

as ceifando de outro. Desse modo, em se tratando de órgãos essenciais à vida, ou seja, 

sem os quais seria impossível o indivíduo permanecer vivo, como é o caso do coração, 

que é o centro do sistema circulatório sanguíneo, o doador necessariamente deverá se 

encontrar morto, por exemplo.  

Assim, o primeiro transplante mais relevante foi o cardíaco realizado na Cidade 

do Cabo, na África do Sul, em 3 de dezembro de 1967. Segundo nos informa Catão 

(2004), Barnard retirou o coração do comerciante Louis Washkansky para colocar no 

lugar o de Denise Ann Darvall, uma jovem de vinte e cinco anos falecida em razão de 
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acidente automobilístico. Realizado o procedimento transplantatório histórico, o 

receptor veio a óbito em poucos dias, vítima de infecção pulmonar.   

Consoante aduz o referido autor, essa intervenção cirúrgica deu margem a 

diversas questões, notadamente no que concerne à determinação da morte do doador, 

aos inconvenientes da rejeição e às probabilidades de sobrevivência normal do receptor, 

pois, como destaca Screccia (2009), as tentativas posteriores a ela se sucederam por 

muito tempo com resultados poucos satisfatórios e com amplas áreas de perplexidades. 

Com efeito, a partir do desenvolvimento dos transplantes, em particular os 

cardíacos, emergiram vários questionamentos de ordem ética, principalmente porque 

para realizá-lo, o coração do doador deverá estar perfeito e ativo, ou seja, em pleno 

funcionamento. 

Desta feita, iniciavam-se perguntas difíceis de se obter resposta, tais como: 

poderia ser considerada morta uma pessoa com coração em plena atividade, ou seja, o 

doador estaria realmente morto com seu órgão cardíaco ativo? O órgão retirado após o 

óbito teve o consentimento do seu doador em vida? Quando ocorre a morte? Como se 

deverá diagnosticar a morte? O momento da morte é determinado pela ciência ou pela 

lei?  Como se poderá preservar a dignidade do doador enquanto pessoa humana?   

Veja-se, pois, que o progresso da medicina faz com que se coloque em xeque o 

conceito sobre a morte. Por essa razão, David J. Roy (apud DURAND, 2007) expõe que 

a retirada de órgãos, imediatamente após o óbito, exigia uma nova definição de critérios 

de determinação da morte que não fosse a parada completa da respiração e da circulação 

sanguínea no corpo humano. 

Foi quando, em 1968, um comitê da Escola de Medicina de Harvard editou 

novos critérios para determinação da morte, a qual seria a morte cerebral. Tais critérios 

foram rapidamente adotados pelos meios científico e jurídico (DURAND, 2007), de 

forma que o conceito de morte cerebral, após ter sido longamente discutido, permitiu a 

continuidade da prática dos transplantes sob o manto da legalidade, fato esse que não 

implica no cessar das polêmicas, dada complexidade do tema.  

 

h) O Relatório Belmont (1978)  

 

A repercussão pública das denúncias acerca de experimentos utilizando seres 

humanos ocorridos em Tuskegee (negros), no Hospital Estatal de Willowbrook, em 

Nova York (crianças portadoras de deficiência metal) e no Hospital Judeu de Doenças 
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Crônicas localizado no Brooklin (idosos) fez com que em 1974, o Congresso norte-

americano constituísse um grupo denominado “Comissão Nacional para a Proteção dos 

Seres Humanos em Pesquisas Biomédica e Comportamental” (SOARES e PIÑEIRO, 

2006). 

A constituição dessa Comissão ocorreu porque a sociedade não mais aceitava 

pessoas vulneráveis submetidas a ensaios científicos como meros elementos de 

pesquisa. Não mais se admitia tratamentos desumanos e indignos realizados 

indiscriminadamente em nome do “progresso da ciência” pelos cientistas, os quais, a 

todo e qualquer custo, se empenhavam para descobrir a cura e prevenção de doenças, 

nem que para isso fosse necessário banalizar a vida e a dignidade de seres humanos, e 

foi exatamente essa banalização o estopim para que a sociedade exigisse do Governo 

estadunidense providências para dar cabo a tamanha crueldade. 

Portanto, o objetivo dessa Comissão, no entendimento de Durand (2007), era 

orientar o governo sobre questões gerais decorrentes das pesquisas científicas e, 

sobretudo as específicas suscitadas pela pesquisa em crianças, idosos, prisioneiros e 

outros grupos vulneráveis.  

Nesse sentido, relevante é o esclarecimento de Bento (2011, p.52) quando 

afirma o seguinte: 

 

Concluindo que a sociedade não podia mais permitir que o equilíbrio 
entre os direitos individuais e o progresso científico fosse determinado 
unicamente pela comunidade científica, em 1974, o governo norte-
americano, através do congresso, instituiu uma Comissão Nacional, 
composta de 12 membros, com o objetivo de proteger as pessoas 
submetidas à pesquisa biomédica e comportamental, e de identificar 
os princípios básicos que deveriam regulamentar esses tipos de 
pesquisa. 

 
 

Importante destacar que, segundo esse mesmo autor, a Comissão em comento 

tomou como base para seus trabalhos documentos já existentes, dentre os quais o 

Código de Nuremberg (1947) e a Declaração de Helsinki6 (1964), o que resultou em um 

                                                           
6 A Declaração de Helsinki trata-se de um documento aprovado pela Associação Médica Mundial depois 
de longos debates ocorridos na Assembleia Mundial de Médicos em Helsinki, na Finlândia. Sua força 
normativa é de cunho deontológico. Através dela adotaram-se princípios científicos com o objetivo de se 
formular um protocolo de pesquisa a ser conduzido por pesquisadores qualificados ou por pessoas 
preparadas cientificamente e sob vigilância de outras pessoas competentes na Medicina. Esse documento 
reconhece o referencial da autonomia e assinala que a recusa do ser humano não deve interferir no 
relacionamento médico-paciente, e os interesses do indivíduo devem sempre prevalecer sobre os 
interesses da ciência e da sociedade (SAKAGUTI; JUQUEIRA; RAMOS, 2009). 



60 
 

documento mais funcional e de espectro mais amplo, o qual passou a ser conhecido 

como Relatório Belmont7 (Belmont Report). 

O Relatório Belmont passa então a distinguir o percurso seguido pela ética em 

pesquisas nos Estados Unidos para a proteção dos seres humanos de uma ciência 

destituída de princípios básicos protetores do ser humano, a qual pratica inúmeras 

atrocidades contra este em nome de um “progresso” econômico-social.  

Na realidade, os caminhos apontados tanto pelo Código de Nuremberg quanto 

pela Declaração de Helsinki no que diz respeito às diretrizes a serem obedecidas pelos 

cientistas em seus experimentos, foram considerados pela Comissão difíceis de ser 

operacionalizados, daí porque a necessidade de um documento mais funcional.  

Desse modo, foi proposta por ela, um método complementar baseado na 

aceitação de que três princípios éticos mais globais, seriam responsáveis por fornecer os 

fundamentos a partir dos quais se formulariam, se criticariam e se interpretariam 

determinadas regras nas pesquisas envolvendo seres humanos (LUCATO e RAMOS, 

2009). 

Tais princípios éticos básicos e universais são descritos no Relatório da 

seguinte forma: 

 
A expressão “princípios éticos básicos” refere-se a dois daqueles 
julgamentos gerais que servem como uma justificação básica para 
muitas prescrições e avaliações éticas particulares de ações humanas. 
Três princípios básicos, entre aqueles aceitos geralmente em nossa 
tradição cultural, seja particularmente relevante ao ético da pesquisa 
que envolve seres humanos: os princípios do respeito para com as 
pessoas8, beneficência e justiça (BELMONT REPORT apud BENTO, 
2011, p.53)9.  

 

Nesse sentido, o Relatório Belmont, divulgado oficialmente em 1978, 

inaugurava um novo tipo de abordagem metodológica das questões que envolviam seres 

humanos em pesquisas científicas, pois, segundo Lucato e Ramos (2009), por influência 

dele, não mais se analisaria os protocolos baseando-se nas letras dos códigos e 

                                                           
7 O nome Relatório Belmont deve-se ao fato do mesmo ter sido elaborado no Centro de Convenções de 
Belmont, em Elkride, no Estado de Mariland (SAKAGUTI; JUQUEIRA; RAMOS, 2009). 
8 O chamado princípio do respeito para com as pessoas após sua releitura pela teoria principialista foi 
posteriormente e comumente tratado pelos estudiosos como princípio da autonomia. 
9 The expression. “basic ethical principles” refers to those general judgments that serve as basic 
justification for the many particular ethical prescriptions and evaluations of human actions. Three basic 
principles, among those generally accepted in our cultural tradition, are particularly relevant to the 
ethics of research involving human subjects: the principles of respect for persons, beneficence and justice 
(BELMONT REPORT: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of   Human Subjects of 
Biomedical and Behavioral Research). 
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juramentos, mas a partir de três princípios bioéticos identificados no referido Relatório, 

a saber: respeito para com as pessoas, beneficência e justiça, os quais, juntamente com a 

da não maleficência, serão ainda abordados neste estudo.  

Verifica-se, pois, que o Relatório Belmont constitui-se em um documento de 

relevante importância para a história da Bioética, porquanto ao identificar tais 

princípios, além de contribuir para a expansão e firmamento da Bioética como área do 

saber, proporcionou uma uniformidade na aplicação das normas de condutas impostas 

às pesquisas, fato esse que terminou por proteger de forma ampla e universal os seres 

humanos e a sua dignidade contra as atrocidades de procedimentos científicos 

considerados antiéticos.  

Dessa forma, sendo evidenciada a importância dos princípios na construção 

teórica da Bioética, passamos não somente a conceituar essa área do saber, mas também 

a discorrer acerca dos seus princípios, o significado de cada um dentro do contexto da 

ciência no tocante às pesquisas desenvolvidas, bem como a aplicação deles na proteção 

do homem e da sua dignidade, tendo em vista que é em face da pessoa humana e a partir 

dela, que o Biodireito e a Bioética interagem e se confluem em diversos aspectos. 

 

4.1 BIOÉTICA: CONCEITO, NATUREZA, PRINCÍPIOS E ESPAÇOS DE 
ATUAÇÃO 

 

Consoante destacamos nos tópicos anteriores, diante do desenvolvimento no 

campo experimental da ciência e em face de determinados fatos desumanos praticados 

em nome de um chamado “progresso científico”, constatou-se a necessidade de um 

maior controle, notadamente ético, nos procedimentos e pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

Assim, vai se constituindo a Bioética, unindo duas culturas aparentemente 

inconciliáveis: a científica e a das humanidades. Como bem asseverou Potter, um dos 

seus precursores, ao propor a sua criação, estava ele preocupado com o destino da 

humanidade diante dos impactos que as novas tecnologias acarretariam em toda a 

biodiversidade, em especial, ao homem, como já dito anteriormente. 

No início do presente capítulo, verificamos como surgiu a Bioética, a sua dupla 

paternidade – Potter e Hellegers – algumas das suas classificações doutrinárias – 

Bioética cotidiana e Bioética de limites – como também seus antecedentes. Mas o que 
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vem a ser a Bioética em sua essência de atuação? Como poderia ela ser definida? Mas 

em que consistiria a Bioética? Como poderíamos defini-la e qual a sua natureza? De que 

tratam seus princípios?  Teria ela caráter deontológico? Quais são os seus principais 

espaços de atuação? É o que abordaremos a seguir. 

Segundo Durand (2007), muitas definições foram propostas para a Bioética e 

cada uma delas destacou um aspecto, sendo que poucas conseguiram unanimidade em 

razão de serem parciais ou amplas demais.  Dessa forma, e segundo ele, ninguém estaria 

com autoridade para definir o que ela é. Sugere, pois, que o melhor seria proceder de 

modo progressivo e apresentar várias definições. Portanto, passamos a apresentar as 

definições de vários estudiosos do tema. 

Em busca de um entendimento sobre o que seria Bioética, Pessini (2009) nos 

traz as definições encontradas na Encyclopedia of biethics. Segundo ele, essas diferentes 

definições evidenciam os momentos distintos de evolução histórica da bioética, desde o 

surgimento do neologismo bioethics com Van Renssealaer Potter. 

No ano de 1978, em sua primeira edição, a Enciclopédia entendia bioética 

como sendo “o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e 

da saúde, enquanto essa conduta é examinada à luz de valores e princípios morais” 

(REICH apud PESSINI, 2009). 

Na concepção de Pessini (2009), a definição acima retratada é incompleta, 

visto que apesar de a bioética abarcar a ética médica, não está limitada a esta. Para ele, a 

bioética constitui um conceito mais amplo, porquanto: I) engloba problemas 

relacionados a todas as profissões de saúde e afins; II) aplica-se às pesquisas 

biomédicas, sendo irrelevante se influírem ou não diretamente na terapêutica; III) 

aborda um ampla gama de questões sociais; IV) compreende não somente a vida e a 

saúde humana, mas também questões relacionadas com a vida dos demais seres vivos, 

incluindo a flora terrestre. 

Em 1995, na sua segunda edição, bioética era assim definida pela Enciclopédia 

de Bioética (REICH apud PESSINI, 2009): 

 
Bioética é um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e 
ethike (ética).  Pode-se defini-la como sendo o estudo sistemático das 
dimensões morais – incluindo visão, decisão, conduta e normas 
morais – das ciências da vida e da saúde, utilizando uma variedade de 
metodologias éticas num contexto interdisciplinar. 
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Esclarece Pessini que nessa segunda edição, ao contrário da primeira, através 

de um conceito mais amplo, incluíram-se inúmeras questões, dentre as quais a relação 

profissional-paciente; bioética e ciências sociais; cuidados em saúde; fertilidade de 

reprodução humana; genética; sobre a morte e o morrer; doação e transplante de órgãos, 

meio ambiente, dentre outros. 

Com o passar do tempo, novas questões surgem de modo que passam a ser 

incluídos na terceira edição da Enciclopédia novos assuntos que abordam desde o 

bioterrorismo até a clonagem, bem como são revistos tópicos alusivos aos transplantes 

de órgãos e tecidos, sobre a morte, reprodução humana e muitos outros. Tudo como 

meio de ampliar a área de reflexão proposta pela bioética (PESSINI, 2009). 

O conceito de bioética para Gilbert Hottois (apud BRAUNER, 2003, p.156) é 

objetivamente dado como “um conjunto de investigações, de discursos e de práticas, 

geralmente pluridisciplinares, tendo como objetivo clarificar ou resolver questões de 

alcance ético, suscitadas pelo avanço e a aplicação de tecnociências biomédicas”.  

Esse mesmo autor (apud DINIZ, 2009, p.10) esclarece que:  

 
Bioética designa um conjunto de questões éticas, que coloca em jogo 
valores, originado pelo poder cada vez maior da intervenção 
tecnocientífica no ser vivo (especialmente, mas não exclusivamente, 
no homem). Bioética designa também, um certo espírito de 
aproximação entre ética e os problemas científicos. Este espírito em 
geral manifesta-se na multidisciplinaridade e posições pluralistas. 

 

Outra definição é dada por Reich (apud BARCHIFONTAINE, 2004, p.62), para 
quem  

 
Bioética significa ética aplicada à vida (solucionadora de problemas) e 
se apresenta como a procura de um comportamento responsável por 
parte daquelas pessoas que devem decidir tipos de tratamentos, 
pesquisas ou posturas com relação à humanidade.  

 

Tratar-se de “um ramo ou subdisciplina do saber ético, do qual recebe o 

estatuto epistemológico básico, e com o qual mantém uma relação de dependência 

justificadora e orientadora”. Esse é o posicionamento de Vidal (apud MARINO 

JÚNIOR, 2009, p. 98) acerca da bioética, esclarecendo ainda sobre esta que “os 

conteúdos materiais lhes são proporcionados pela realidade do cuidado da saúde e pelos 

dados das ciências da vida, como a Biologia, a Medicina, a Antropologia e a 

Sociologia”.   
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Outro conceito proposto é o de Tereza Rodrigues Vieira (apud CATÃO, 2004, 

p. 36), para quem Bioética é “um estudo sistemático da conduta humana no campo das 

ciências biológicas e da atenção à saúde, sendo essa conduta examinada à luz de valores 

e princípios morais, constituindo um conceito mais amplo que o da ética médica, 

tratando da vida humana, da fauna e da flora”. 

De outra parte, Hogemann (2003, p.6) entende que a Bioética, tentando, 

focalizar a reflexão ética do fenômeno da vida, configura-se “um saber interdisciplinar 

que reflete sobre os problemas relativos à vida humana em sua plenitude”. Para essa 

autora, a Bioética surge “como uma nova disciplina, que a partir de um enfoque plural, 

coloca em consonância o conhecimento do denominado mundo biológico com a 

formação de atitudes e políticas comprometidas com o bem-estar da coletividade”.  

Um dos seus precursores, Van Rensselaer Potter (2002), a define como uma 

nova ciência ética que combina humildade, responsabilidade e uma competência 

interdisciplinar e intercultural potencializadora do senso de humanidade. 

Com efeito, na busca sobre a definição da Bioética, Sgreccia (2009, p.47) 

destaca que o termo configurou três momentos distintos: a bioética geral, a especial e a 

clínica ou de decisão.  E ele assim os descreve: 

 

a) A bioética geral, que se ocupa das fundações éticas, é o 
discurso sobre os valores e sobre os princípios originários da ética 
médica e sobre as fontes documentais da bioética (direito 
internacional, deontologia, legislação). Na prática, uma autêntica 
filosofia moral em sua parte fundamental e institucional. 

 
b)  A bioética especial, que analisa os grandes problemas, 

enfrentados sempre sob o perfil geral, tanto no terreno médico quanto 
no terreno biológico: engenharia genética, aborto, eutanásia, 
experimentação clínica etc. São as grandes temáticas que constituem 
as colunas mestras da bioética sistemática e que, obviamente, devem 
ser resolvidas à luz dos modelos e dos fundamentos que o sistema 
ético assume como fundamentais e de justificação do juízo ético. Esta, 
portanto, não pode deixar de se ligar às conclusões da bioética geral. 

 
c) A bioética clínica ou de decisão examina na situação 

concreta da práxis médica e do caso clínico quais são os valores em 
jogo e por quais caminhos corretos se pode encontrar uma linha de 
conduta sem modificar esses valores: a escolha ou não de um 
princípio ou de uma criteriologia de avaliação condicionará a 
avaliação do caso, e não se pode, segundo penso, separar a bioética da 
clínica geral, ainda que se reconheça que os casos concretos 
apresentem sempre ou quase sempre uma pluralidade de aspectos a 
avaliar.   
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Com efeito, ao analisá-los, verificamos que, apesar de distintos, complementa-

se para o alcance do sentido da Bioética enquanto conceito, o que nos leva a concluir 

que a definição do que ela seria perpassa a ênfase que se queira a ela atribuir.  

Entretanto, diante dos vários conceitos anteriormente vistos, resta evidente o 

caráter reflexivo, questionador, transdisciplinar da Bioética, o que poderia conduzir 

erroneamente o entendimento de que ela seria apenas um método de resolução dos 

problemas atuais oriundos dos avanços biotecnocientíficos. 

Nessa perspectiva, Schaefer (2008) assevera que não se deve considerar a 

Bioética apenas um fórum de preocupação comum, um método de resolução de 

problemas e tomada de decisão, ou ainda uma forma de regulação social. Para a autora, 

a Bioética deve ser compreendida como um movimento da ética aplicada que promove a 

reflexão filosófica acerca dos problemas morais, sociais e jurídicos advindos do 

desenvolvimento da biotecnologia, de forma a sistematizar o tratamento dessas questões 

em princípios comuns e universais. 

Assim, ante as diversas definições acima reportadas, podemos constatar que a 

Bioética se configura como uma área do conhecimento, de natureza transdisciplinar, que 

visa refletir acerca de questões alusivas aos avanços biotecnocientíficos, seja no âmbito 

moral, social ou jurídico, com o propósito de tutelar a vida terrena da biodiversidade 

existente, em especial a do ser humano.  

Por outro lado, discorrendo acerca do conteúdo de que trata essa área do 

conhecimento, a Encyclopedia of Bioethics (apud HOGEMANN, 2003, p.17) esclarece 

o seguinte: 

 

A bioética abarca a ética médica, porém não se limite a ela. A ética 
médica, em seu sentido tradicional, trata dos problemas relacionados a 
valores, que surgem da relação entre médico e paciente. A bioética 
constitui um conceito mais amplo com quatro aspectos importantes: 1) 
Compreende os problemas relacionados a valores que surgem em 
todas as profissões de saúde, inclusive nas profissões afins e nas 
vinculadas à saúde mental; 2) Aplica-se às investigações biomédicas e 
às do comportamento independentemente de influírem ou não de 
forma direta na terapêutica; 3) Aborda uma ampla gama de questões 
sociais, com as que se relacionam com a saúde ocupacional e 
internacional e com a ética do controle de natalidade, entre outras; 4) 
Vai além da vida e da saúde humanas, enquanto compreende questões 
relativas à dos animais e das plantas, por exemplo, no que concerne às 
experimentações com animais e a demandas ambientais conflitivas.  
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Assim, tomando como referencial o conteúdo da Bioética, percebe-se que ela 

não pode ser resumida a questões deontológicas, pois diante da sua característica 

reflexiva pautada na transdisciplinaridade, sua pretensão é bem maior do que 

simplesmente estabelecer regras para conduta dos profissionais da área médica. Em 

verdade, a Bioética na condição de disciplina faz uso da ética, da moral e da deontologia 

para questionar e refutar determinadas condutas que, se praticadas, conduzem à violação 

da vida humana, seja no aspecto físico, moral ou social.  

Sob esse influxo, diferenciando a Bioética dos elementos e instrumentos de que 

faz ela uso na proteção do ser humano e sua dignidade, Soares e Piñeiro (2002, p.29) 

prelecionam o seguinte: 

 

A pretensão da bioética não é estabelecer normas deontológicas para 
dirigir e punir, de forma genérica, o comportamento dos profissionais 
da saúde. Ela pretende ir além do aspecto deontológico sem, contudo, 
ignorá-lo ou transgredi-lo. Do mesmo modo, a moral em vigor numa 
determinada sociedade ou observada por um certo grupo social 
também é levada em conta pela bioética, porque não pode pensar em 
uma prática afastada de um contexto social e em desconformidade 
com suas raízes históricas e culturais. É assim que a bioética se 
distingue daquilo que se utiliza, ou seja, ela não é ética (estudo do 
bem), não é moral (normas que regulam a prática do bem) e não é 
deontologia (código de conduta). 
Se a aproximação da bioética com a ética, a moral e a deontologia 
ocorre por ser ela um conhecimento complexo, seu distanciamento 
dessas disciplinas decorre da sua característica problematizadora e 
indutiva. O que na ética é estudado, na moral praticado e na 
deontologia obrigado, na bioética é problematizado. 

 

Assim, devido ao seu caráter transdisciplinar, a Bioética interliga-se com várias 

áreas do saber, o que lhe concede uma visão sistêmica dos dilemas atuais socialmente 

enfrentados, permitindo, por conseguinte, exercer uma função questionadora dos 

acontecimentos, fazendo com que se retome uma consciência humanista, universal e 

não fragmentária do mundo. 

Entretanto, como podemos constatar alhures, a Bioética possui uma extrema e 

ampla área de atuação, de forma que o presente trabalho não possui a pretensão de 

abarcar todo o conteúdo de que ela trata, mesmo porque isso terminaria por inviabilizá-

lo. 

Desta feita, reforça-se que o foco da investigação será examinar as interfaces 

entre a Bioética e o Biodireito, bem como as confluências dessas áreas a partir da 

transição paradigmática da Ciência Jurídica dos novos tempos da compreensão da vida 
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humana. Portanto, o fio condutor dessa análise será o caráter protetivo que esses campos 

do saber exercem em prol da pessoa humana e da sua dignidade frente às pesquisas 

científicas.  

Sem embargo, para problematizar as questões impostas pelos avanços da 

tecnociência, como também cumprir a função protecionista que lhe é inerente, a 

Bioética necessita de parâmetros e fundamentos que, postos em prática, possam lhe dar 

respaldo, o que é obtido através de princípios a ela inerentes.  

Dentro desse contexto, para que a Bioética possa cumprir a função que lhe é 

atribuída, necessita fazer uso dos chamados princípios bioéticos gerais, também 

denominados de clássicos, que são o da autonomia, o da beneficência ,  o da não 

maleficência e o da justiça. 

Ademais, a importância da análise desses princípios bioéticos no presente 

trabalho se revela mais ainda imprescindível quando se sabe que eles, juntamente com 

os princípios do Biodireito, formam a base das diretrizes estabelecidas em diversas 

normas de conduta tais como: a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996), que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução nº 

1931/09 do Conselho Federal de Medicina (CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, 2010), que 

estabelece o Código de ética médica; Lei º 9.434/97 (BRASIL, 1997), que dispõe sobre 

transplante de órgãos humanos; Lei nº 11.105/05 (BRASIL, 2005), que trata da 

biossegurança, entre outros instrumentos regulatórios. 

Com efeito, inicialmente os princípios bioéticos tiveram sua aplicação limitada 

aos casos em que houvesse experimentação humana e foi com o advento do Relatório 

Belmont (1978) que se tornaram amplamente conhecidos. Entretanto, a Comissão 

responsável pela elaboração do relatório ao propor tais princípios, não possuía qualquer 

pretensão de fundamentá-los sobre uma teoria ética, muito embora fossem eles 

declaradamente deduzidos de normas deontológicas (SCRECCIA, 2009). 

Na realidade, ao ser formulado o Relatório Belmont buscava-se parâmetros 

éticos em relação à experimentação com seres humanos, de modo que esse documento 

contemplou três princípios que deveriam ser observados para que pesquisas envolvendo 

seres humanos fossem consideradas eticamente corretas. O princípio relativo ao respeito 

às pessoas – hoje denominado princípio da autonomia – o princípio da beneficência e 

o princípio da justiça. 

Relevante destacar que esses três princípios elencados no Relatório Belmont, 

segundo observação de Barreto (apud HOGEMANN, 2003), correspondem aos três 
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momentos da evolução das discussões em torno dos temas da bioética, como também às 

diversas posições que vem assumindo a relação médico/paciente. 

Para esse autor, o primeiro momento a noção dessa relação parte da ótica do 

médico para o paciente (beneficência); no segundo momento, há uma mudança radical 

e diametralmente oposta, situando o paciente de modo completamente autônomo em 

relação ao médico (autonomia) e, finalmente, o terceiro momento, que corresponderia à 

dimensão da saúde pessoal inserida num contexto macro político-social (justiça). 

Todavia, apesar de não se intencionar a criação de um paradigma bioético, no 

momento em que se documentou e se definiu os princípios bioéticos no Relatório 

Belmont, plantou-se as primeiras sementes para a teorização da Bioética, fomentando, 

dessa maneira, o surgimento do primeiro modelo de abordagem teórico-bioético 

designado de principialismo.  

Como aponta Screccia (2009), esse modelo de abordagem foi constituído pela 

formulação dos princípios bioéticos (autonomia, beneficência e justiça); os quais 

eram, no momento da sua concepção, interpretados à luz de duas teorias: utilitaristo10 e 

da deontologia prima facie11. 

O principialismo teve sua origem na ética proposta por Tom Beauchamp e 

James Childress, os quais, através da obra Principles of biomedical ethics, forneceram 

uma referência prático-conceitual que pudesse orientar os profissionais da área médica 

nas situações concretas, um alfabeto moral com o qual pudessem justificar suas próprias 

decisões (SCRECCIA, 2009). 

Com o propósito de formular um modelo bioético a ser aplicado nas Ciências 

da saúde, Beuchamp e Childress abarcaram os três princípios contidos no Relatório 

Belmont (beneficência, autonomia, justiça), criaram mais um (não maleficência) e os 

institucionalizaram como quatro princípios gerais bioéticos orientadores da conduta a 

ser praticada pelos operadores da medicina. 

                                                           
10 Utilitaristo – calculam-se as consequências da ação com base na relação custo/benefício; Reduz-se o 
cálculo dos custos/benefícios à avaliação agradável/desagradável – velho utilitarismo; neoutilitarismo –  
resume-se no tríplice mandamento: maximizar o prazer, minimizar a dor e ampliar a esfera da liberdades 
para o maior número de pessoas. Com base nesses parâmetros, elabora-se o conceito de “qualidade de 
vida”, a qual é avaliada em relação à minimização da dor e muitas vezes dos custos econômicos. 
(SCRECCIA, 2009) 
11Deontologia ‘prima facie’ – de acordo com esse modo de ver, não há deveres que são sempre e de 
qualquer modo válidos, mas apenas deveres que são válidos (prima facie) como em linha de princípio, 
mas concretamente, em sua aplicação, esses princípios admitem exceções. Noutras palavras, propõe-se 
que todos os valores são reconhecidos em sentido geral, mas não são valores absolutos, de modo que 
existem deveres, mas não eles são absolutos, visto que admitem exceções (SCRECCIA, 2009). 
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Portanto, observa-se que apesar de o Relatório Belmont contemplar em seu 

conteúdo os princípios cuja validade inicialmente se restringia ao domínio da 

investigação e depois se estendeu à prática médica em geral, foi com a obra de 

Beauchamp e Childress que esses princípios foram institucionalizados enquanto 

fundamentos teóricos da Bioética.  

Assim, na obra Principles of biomedical ethics, Beuchamp e Childress 

defendiam que os princípios bioéticos fossem fundamentados em uma teoria, de modo a 

proporcionar que o modelo principiológico aplicado no campo da experimentação 

científica se estendesse por toda a área biomédica (SCRECCIA, 2009), fato esse que, 

em se tratando da proteção ao ser humano e da sua dignidade, uniformar-se-iam as 

práticas e procedimentos de todos os profissionais que atuam nas Ciências da Saúde.  

Vejamos agora uma citação a respeito desse sucesso da obra de Beuchamp e 

Childress e assim dos caminhos da Bioética como área do saber: Nesse sentido, 

esclarecedora é a assertiva de Neves e Osswald (2007, p.84):  

 
Principle of Biomedical Ethics é o primeiro livro de teorização dos 
princípios reguladores da acção no âmbito da biomedicina, já não 
restrita ao âmbito da experimentação mas antes centrada no da relação 
assistencial e abrindo-se amplamente às políticas de saúde.  É a obra 
que inaugura efectivamente o desígnio de teorização da bioética pelo 
nível de desenvolvimento e de sistematização que evidencia, pela sua 
solidez filosófica, e também pela apresentação de uma metodologia 
decorrente da teoria e que os autores colocam em prática na análise e 
resolução de uma diversidade de problemas concretos ilustrativos. 
Trata-se de uma teoria simples de compreender e fácil de aplicar – 
factores que ainda hoje justificam o sucesso ímpar desta obra no 
domínio da bioética (NEVES e OSSWALD, 2007, p.84). 

 

Para os autores acima citados, a estruturação do principialismo enquanto 

paradigma bioético consistiu em uma resposta à necessidade cada vez mais premente de 

se haver um suporte teórico que fundamentasse, justificasse, validasse e credibilizasse 

as ações inéditas decorrentes das novas situações impostas pela biomedicina (NEVES; 

OSSWALD, 2007), que, como vimos nos capítulos anteriores, coloca em risco o ser 

humano e a sua descendência. 

A adoção do principialismo enquanto paradigma ético, no sentir de Reich 

(apud SCHAEFER, p. 38), traz diversas vantagens tais como clarificar o pensamento 

nos debates sobre assuntos difusos; oferecer uma precisão de linguagem em um mundo 

científico que considera a objetividade e a precisão como valores relevantes e, 
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principalmente, oferecer uma língua comum em um mundo plural que se tornou uma 

Torre de Babel ética.  

Nesse contexto, o principialismo para Screccia (2009, p.184) pode ser 

resumido nos seguintes pontos básicos: “1) não haveria normas intrínsecas à prática 

médica que possam guiar as decisões; 2) há quatro princípios fundamentais 

(beneficência, não maleficência, autonomia e justiça), que deveriam guiar as ações em 

medicina; 3) os princípios devem ser aplicados às situações concretas para a formulação 

dos juízos morais particulares”. 

Com efeito, é relevante destacar-se que esse modelo de abordagem teórica foi o 

precursor de vários outros12, mas que não serão abordados no presente trabalho ante a 

amplitude temática dos mesmos, de modo que nos limitamos a discorrer sobre o 

principialismo em face do seu pioneirismo na teorização da Bioética. 

Por outro lado, em razão do surgimento de outros modelos teóricos de 

abordagem bioética, vários princípios distintos daqueles acima citados também 

surgiram, mas que igualmente não serão tratados, dada a extensão principiológica da 

Bioética.  

Na realidade, os princípios bioéticos, a exemplo do que Bobbio (2004) afirma 

ocorrer com os direitos humanos, não nascem todos de uma vez nem de uma vez por 

todas.  Desta feita, se é certa a existência de princípios oriundos de outros modelos de 

abordagem bioética diversos do principialismo, também é certo que esse modelo, 

através dos seus princípios (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça), 

influenciou fortemente os demais que o sucederam.  

Acerca da precisão quantitativa de princípios bioéticos existentes, Durand 

(2007) é categórico ao afirmar ser uma questão que permanece aberta, de forma que 

qualquer que seja a visão teórica, na prática se recorre a uma ampla gama de princípios, 

inclusive jurídicos, o que torna evidente a estreita relação entre a Bioética e a Ciência 

jurídica.  

Diante da riqueza da prática bioética, bem como dos dilemas gerados pelos 

novos tempos globalizados que mais e mais geram incertezas pelo mundo, Durand 

                                                           
12 Dentre os modelos, citam-se: o “contratualismo” de Robert Veatch, apresentado em A Theory of 
Medical Ethics (1981); o modelo de cuidado de Carol Gilligan, apresentado em In a Different Voice. 
Psychological Theory and Women’s Development (1982); o modelo libertário de Tristram Engelhardt, 
apresentado em Foudation of Bioethics (1986); o casuísta de Albert Jonsen e Stephen Toulmin, 
apresentado em The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning (1988); o modelo da virtude de 
Edmund Pellegrino e David Thomasma, apresentado em For the Patienti´s Good. The Restorantion of 
Beneficence in Health Care (1988) (NEVES e OSSWALD, 2007, p.90)  
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(2007, p. 148) propõe um mapa cartográfico13 daquilo que ele denominou de “leque de 

balizas éticas” no qual se encontram a tríade: valores-princípios-regras e como 

fundamento dessa baliza a pessoa humana e a sua dignidade. 

 

P
E

SS
O

A
  

D
IG

N
ID

A
D

E
 

LEQUE DE BALIZAS ÉTICAS 
Valores  Princípios Regras 

1. Vida, saúde, 
integridade 

- Respeito à vida                                   
• não matar                                          
• não ferir nem mutilar                  
• promover a vida        
-Promoção da qualidade de vida                              
• diminuir o sofrimento 
- Beneficência                                      
• não prejudicar                                 
• fazer o bem                                      
• procurar o melhor interesse  
- Benevolência 

-Meios Comuns                                              
-Meios proporcionados                               
-Equilíbrio entre os riscos e os 
benefícios 
-Duplo efeito                                         
-Totalidade                                              
-Equivalência                                              
-Menor mal                                                   
-Futility                                                      
- Experimentação prévia com 
animais 
-Assistência à pessoa em perigo 

2. Autonomia 
- Autodeterminação 
- Inviabilidade 
- Fraqueza 

- Consentimento livre e 
informado  
-Consentimento substituído       
-Informação adequada 

3. Intimidade, vida 
privada 

- Confidencialidade                            
• sigilo profissional 

-Regra do anonimato                            
- Proteger o acesso aos dados 
pessoais 
-Não revelar...                                                    
-Não utilizar para si mesmo 

4. Corpo  
(não coisificação do 

corpo) 

-Inalienabilidade  
-Indisponibilidade                  
-Simbolismo do corpo 

-Não comercialização do corpo                 
-Não remuneração dos  
voluntários objetos de pesquisas 

5.Singularidade      Proibição da clonagem                       ------- 

6. Igualdade 

-Justiça                                                    
• dar a cada um o que lhe cabe    
• oferecer igualdade de   
oportunidades                                   
• repartir os ônus e os benefícios 
da pesquisa                                   
- Equidade 

-Os mesmos tratamentos para as 
mesmas categorias de doentes                                       
- O maior bem para o maior 
números de pessoas                                                                    
- Evitar os conflitos de interesses 
na cabeceira do doente, assim 
como no laboratório de pesquisa                           
-Proteger os mais vulneráveis 

                                                           
13 Destaque-se que no presente trabalho não se tem a pretensão de analisar o quadro cartográfico proposto 
por Durand (2007) aqui apresentado. Intencionou-se a inserção do “leque de balizas éticas”, tão somente 
para evidenciar a complexidade do campo bioético no tocante que suas bases principiológicas, como 
também para evidenciar a impossibilidade de numerar os princípios bioéticos, em face da sua quantidade 
não exaustiva.  
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7. Relacionalidade, 
sociabilidade 

-Respeito aos laços afetivos  
-Respeito ao sentido da 
maternidade, da paternidade 

-Proibição dos contratos de mãe 
de aluguel 

8. Solidariedade, 
convivialidade 

-Legitimidade da doação  
-Favorecer a Paz social                 
-Proteger o futuro da 
humanidade 

-Proteger a diversidade genética            
- Rejeição da experimentação 
com células genéticas germinais 

 

 

Esclarece Durad (2007) que o resultado do quadro cartográfico acima, diante 

da amplitude e complexidade do campo bioético, é imperfeito, aproximativo, não 

totalmente rigoroso e, sobretudo, não exaustivo. Destaca, ainda, que o quadro não 

pretende se limitar aos quatro princípios clássicos, mas evocar o conjunto da matéria 

bioética e levar em conta os três principais campos: a clínica, a pesquisa, as políticas de 

saúde. 

Verifica-se, portanto, que ao elaborar essa cartografia, o próprio Durand 

reconhece a impossibilidade de limitar os princípios bioéticos, fato esse que não poderia 

ser diferente, considerando a vasta abrangência do campo de atuação da Bioética, como 

também os problemas por ela enfrentados diante de um mundo de incertezas esboçado 

pelas tecnociências. Por essa razão, optamos por destacar aqueles princípios que foram 

os precursores da teorização da Bioética enquanto área do conhecimento (autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça), mesmo porque, como afirma Hogemann 

(2003), esses princípios se revelam como “critérios gerais que têm servido como ponto 

de apoio para justificar os preceitos éticos e as valorações das ações humanas no campo 

da biomedicina em que estes se inserem”.  

Desse modo, os princípios bioéticos se revelam instrumentos imprescindíveis 

para que a Bioética juntamente com o Biodireito exerçam seu mister de proteger o 

homem e a sua dignidade.  

Então, no que consistem esses princípios bioéticos clássicos? O que 

prescrevem e no que estão baseados? É do que trataremos a seguir. 

 

a) Princípio da autonomia 

 

As práticas médicas e os experimentos realizados envolvendo seres humanos 

muitas vezes não observam a vontade espontânea desses indivíduos, os quais colocam à 
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disposição da ciência sua saúde, seu corpo e até mesmo sua vida, a fim de que 

intervenções sejam feitas. 

É indiscutível que, na busca pela cura e prevenção de enfermidades, através de 

medicamentos e vacinas, em alguma etapa do processo dessa descoberta, a ciência 

biomédica terminará por recolher dados de pessoas nas próprias pessoas, e com isso dar 

continuidade ao desenvolvimento da pesquisa para a obtenção do resultado então 

almejado.  

Nesse aspecto, Lolas (2006), discorrendo sobre a pesquisa que envolve sujeitos 

humanos, argumenta que “por mais fundamentada que pareça uma asserção nas 

publicações prévias, por mais que as moléculas se mostrem dóceis no laboratório ou no 

animal de experimentação, a prova humana é inevitável”.  

Sob esse influxo, emerge a necessidade de impor a participação voluntária dos 

sujeitos da pesquisa,  de se constatar a presença o seu consentimento livre e informado 

para participação dos experimentos, ou seja, do respeito a sua autonomia visando o seu 

beneficio, o seu bem-estar. 

A importância da presença do respeito à autonomia dos sujeitos da pesquisa se 

evidencia mais ainda quando se sabe que muitas vezes a motivação do pesquisador não 

coincide com a dessas pessoas. É que o interesse pessoal do médico-pesquisador, por 

vezes, se sobrepõe ao do paciente-pesquisado e isso ocorre, como bem assevera Lolas 

(2006), pelo fato de a pesquisa ser uma atividade que alguém executa almejando alguma 

forma de recompensa pessoal que pode ser fama, poder ou prestígio social. Daí se deduz 

que a motivação do pesquisador, no intercâmbio social da pesquisa envolvendo seres 

humanos, não coincide com a do indivíduo.    

Destaca o autor ainda que no desenvolvimento da investigação, ambos – 

médico-pesquisador/paciente-pesquisado – têm alguma forma de benefício, entretanto, o 

benefício para o pesquisador é direto ao passo que para o sujeito da pesquisa, pode não 

o ser.  Dessa forma, para o autor o interesse pesquisador não consiste em beneficiar este 

ou aquele sujeito, mas beneficiar grupos sociais, como também a si mesmo, construindo 

sua carreira, apresentando publicações e adquirindo posições na comunidade científica.   

Nesse contexto, revela-se a importância do princípio da autonomia, pois 

através dele se consagra do inquestionável direito das pessoas emitirem livremente sua 

vontade e opinião, devendo-se respeitar a sua decisão quando estiverem em discussão 

questões particulares suas e, desde que, essa deliberação não se coloquem em risco a 

integridade física de outrem. 
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Acerca desse princípio, Machado (2008, p.94) aduz o seguinte: 

 
 
O princípio da autonomia impõe que, na produção do conhecimento 
científico, sobretudo na fase de experimentação, e na aplicação de 
seus resultados pelos diversos profissionais que lidam com a vida e a 
saúde humanas, deve-se respeitar a autonomia de cada pessoa, isto é, o 
direito que cada ser humano tem de decidir sobre assuntos que lhe 
tocam, de ser ouvido e de ter efetivamente consideradas suas opiniões 
no momento da tomada de uma decisão. 

 

O princípio da autonomia, para Catão (2004), seria aquele princípio segundo o 

qual o médico deve respeitar a vontade do paciente ou do seu representante legal, bem 

como os valores morais e crenças, exigindo-se que se aceite o seu autogoverno, de 

modo autônomo, quer na sua escolha, quer nos seus atos.  

Na ótica de Screccia (2009), o princípio da autonomia refere-se ao respeito 

devido aos direitos fundamentais do homem, incluindo o da autodeterminação. Para ele 

o princípio está inspirado na máxima “não faça com os outros aquilo que não queres que 

te façam”, estando, pois, na base de uma moralidade inspirada no respeito mútuo.  E a 

aliança terapêutica entre médico e paciente e o consentimento aos tratamentos 

diagnósticos e de terapias estão fundamentados, sobretudo, nesse princípio.  

No âmbito da discussão sobre esse princípio, Silva (2008) afirma corresponder 

à exata capacidade de governo próprio conferido ao homem, através do qual este, desde 

que capaz, pode tomar suas próprias decisões relativas ao método de tratamento a ser 

utilizado pelo profissional médico. 

Dois aspectos complementares envolvem o princípio da autonomia, consoante 

preleciona Neves e Osswald (2007): de um lado, o reconhecimento da capacidade 

comum a todas as pessoas de tomar as suas próprias decisões, baseadas nos seus valores 

pessoais e crenças e; do outro, a efetiva promoção de condições que favoreçam o 

exercício da autonomia, o que implica não somente na simples atitude de abstenção, de 

não interferência alheia. Dessa forma, segundo os autores, tal princípio confirma a 

capacidade que a pessoa possui de autodeterminação, como também exige a regra da 

veracidade como condição mínima de sua aplicabilidade, ou seja, o indivíduo somente 

poderá tomar decisões acerca de si mesmo se estiver de posse de toda a informação 

alusiva a ele próprio. 

Para Maria Helena Diniz (2009), o princípio da autonomia requer que o 

profissional da área biomédica respeite a vontade do paciente, ou do seu representante, 
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devendo-se levar em conta, em certa medida, seus valores morais e crenças religiosas. 

Segundo a autora, esse princípio reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida e 

o respeito à sua intimidade, restringindo, dessa maneira, a intromissão alheia no mundo 

daquele que está sendo submetido a um tratamento. De igual modo, esse princípio 

considera o paciente capaz de autogovernar-se, como também dele decorrem a 

exigência do consentimento livre e informado e a maneira de como tomar decisões 

substitutivas quando a pessoa for incapaz de assim o proceder.   

De acordo com Casabona (apud SANTORO, 2010, p.101), o princípio da 

autonomia significa “o reconhecimento da livre – autônoma – decisão individual sobre 

seus próprios interesses sempre que não afete os interesses de um terceiro, ou ainda, o 

respeito à possibilidade de adoção pelos sujeitos de decisões racionais não coagidas14”. 

Ainda sobre o princípio em destaque, Neves (apud KELCH, 2009) fala em 

envolver a expressão de autonomia da vontade tanto das pessoas capazes de deliberar 

acerca da pesquisa, como também das incapazes ou com a capacidade diminuída, 

devendo estas ser representadas, tudo isso para que todas gozem de uma maior proteção, 

de modo a obstar abusos ou danos. 

Com efeito, Lolas (2006, p.87) ressaltando que esse princípio reconhece a 

capacidade das pessoas de decidir sobre o que pode ser feito com seu corpo e seus 

atributos sociais ou intelectuais, destaca que, embora ele possua mais importância em 

certas culturas que em outras, “é aplicável a qualquer pessoa que se submete a um 

estudo clínico ou experimental”. 

Por outro lado, merecedora de destaque é a observação de Durand (2007) de 

que o conceito de autonomia e autodeterminação pouco fizeram parte da história da 

ética médica, tanto que, conforme noticia, no Juramento de Hipócrates, nem sequer os 

mesmos são mencionados, porquanto tal juramento centrava-se no dever de 

beneficência do médico.  

Ademais, Durand (2007) informa que no século XIX, o fundador da medicina 

moderna Claude Bernard ignora completamente esses elementos subjetivos inerentes ao 

paciente, pois no seu entendimento é da alçada do médico e do pesquisador julgar o que 

devem fazer, o que convém ao paciente. 

                                                           
14 El principio de autonomía significa el reconocimiento de la libre – autónoma – decisión individual 
sobre sus propios intereses siempre que no afecte a los intereses de un tercero, o el respeto a la posibilidad 
de adopción por los sujetos de decisiones racionales no constreñidas.   
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Nesse diapasão, se faz por oportuno destacar a discussão realizada no Capítulo 

segundo, “Biotecnologia moderna: progresso científico ou retrocesso social”, ocasião 

em que analisamos o pensamento de Boaventura de Sousa Santos (2010) onde ele, 

através da sua sociologia das ausências, denuncia as invisibilidades socialmente 

construídas pelas chamadas monoculturas. 

No caso em tela, a partir do momento em que socialmente se coloca o 

médico/pesquisador como “onipotente dono do saber” de forma que cabe apenas o 

paciente/pesquisado aceitar a “verdade absoluta” no diagnóstico a ser dado ou no 

procedimento a se realizar, resta mais do que caraterizado o produto da monocultura do 

rigor científico: o paciente/pesquisado como “ignorante”. 

Assim, ao ser consagrado como uma diretriz a ser obedecida, um imperativo 

que se impõe, o princípio da autonomia vai além da sua função protetora, e passa a 

exercer um papel transgressor na medida em que faz a sociedade romper com esse 

pensamento hegemônico, dominador e prepotente,  fazendo com que se deixe de 

enxergar o paciente/pesquisado apenas como um sujeito passivo no tratamento e inerte 

nos experimentos, passando, por conseguinte, a valorizá-los como seres humanos na sua 

mais plena essência, tornando-os, pois, socialmente visíveis.  

Outrossim, a autonomia das pessoas está diretamente relacionada à dignidade 

humana, porquanto o ser humano para ser digno não basta apenas ter a sua integridade 

física respeitada, não basta somente estar vivo, mas necessita que sua vida seja vivida 

com liberdade nas suas opiniões, nas suas vontades, nos seus sentimentos e nas suas 

idiossincrasias.  

Nesse sentido, Durand (2007, p.177) afirma que, mais concretamente na 

bioética, “respeitar a autonomia de outrem não é apenas recorrer à sua 

autodeterminação, mas ajudar essa pessoa a ir ao limite de si mesma, ajudá-la a 

descobrir e a escolher o que está de acordo com o sentido do respeito à dignidade 

humana”. 

Assim, diante das várias concepções acerca do princípio da autonomia, 

constata-se que ao se privilegiar poder do paciente em decidir os trâmites do tratamento 

médico, bem como o respeito a sua decisão de participar ou não do experimento a que 

está submetido, e ainda, enaltecer o seu livre consentimento nessas deliberações, 

evidencia-se tal princípio como um importante e eficaz instrumento de proteção do 

homem e a da sua dignidade, atingindo, dessa forma, aos propósitos bioéticos para o 

qual fora formulado. 



77 
 

 

b) Princípio da beneficência  

 

Esse princípio está diretamente relacionado com a proposição hipocrática aos 

médicos, mais precisamente a que exige por parte do profissional de saúde a atuação no 

melhor interesse do paciente (KELCH, 2009). 

Para Neves e Osswald (2007) enuncia a obrigatoriedade de um agir positivo no 

providenciar de reais benefícios e uma ponderação conjunta dos custos15, dos riscos16 e 

dos benefícios17, de modo a produzir efetivamente um bem para a pessoa à qual se age. 

Nesse contexto, sobre o princípio da beneficência, Schaefer (2008, p.39) assim 

preleciona: 

 
Explica-se na atitude positiva de assistir o paciente ou pesquisado, 
incluindo-se o dever de impedir ou remover possíveis danos e de 
promover benefícios e qualidade de vida presente ou futura. Trata-se, 
numa visão naturalista, de promover benefícios, ponderando-os frente 
aos riscos da ação ou omissão médica ou científica, ou seja, 
maximizar benefícios e minimizar os danos. É considerado 
delimitador de padrões de condutas, o fim primário da Medicina, cuja 
necessidade é de efetivamente de fazer o bem e não apenas desejá-lo. 
Está baseado na regra da confiabilidade do paciente em seu médico 
que deve observar constantemente o sigilo profissional, levando-se em 
consideração o bem do indivíduo prioritariamente.  

 
Tratando-o como princípio do benefício, Screccia (2009) argumenta 

corresponder tal princípio ao fim primário da medicina, numa visão naturalista, que é de 

promover o bem, em relação ao paciente ou à sociedade, e de evitar o mal. Esclarece 

que o termo “benefício” seria mais adequado que o de simples benevolência, visto que 

ressaltaria a necessidade de fazer efetivamente o bem e não simplesmente de querer 

fazê-lo ou desejar fazê-lo.  

Conforme Silva (2008), o princípio sob comento encontra a sua substância na 

máxima de que todo e qualquer tratamento médico deverá ser procedido para o bem dos 

doentes, conforme os instrumentos colocados à disposição do profissional da saúde. 

                                                           
15 Para os autores, “custos” no sentido de recursos necessários para operar um benefício, bem como os 
efeitos negativos decorrentes da procura e realização desse benefício (NEVES; OSSWALD, 2007). 
16 Para os autores, “riscos” no sentido de mal ou prejuízo futuro entendidos como contrariedades 
relativamente a interesses como a vida, a saúde e o bem-estar (NEVES e OSSWALD, 2007). 
17 “Benefícios” referente a algo de valor positivo como a vida ou a saúde (NEVES e OSSWALD, 2007). 
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Ressalta o autor acima que tal princípio deve orbitar em conjunto com o da 

autonomia, porquanto eventual tratamento de risco somente pode ser adotado conforme 

a vontade do paciente ou daquele que o represente. 

No sentido de que o compromisso do profissional em proporcionar benefícios 

às pessoas necessitadas de seus préstimos constitui-se um critério imposto pela tradição 

médica, Hogemann (2003, p.50) esclarece sobre o princípio da beneficência o seguinte: 

 
Envolve este princípio a ponderação por parte do profissional dos 
riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou 
coletivos, devendo o médico ou pesquisador avaliar o procedimentos a 
ser usado a fim de evitar sofrimentos desnecessários por parte do 
paciente, sem que venham a ser alcançados os objetivos perseguidos. 

 
 

Consoante afirma Diniz (2009, p.14), o princípio da beneficência “requer o 

atendimento por parte do médico ou do geneticista aos mais importantes interesses das 

pessoas envolvidas nas práticas biomédicas ou médicas, para atingir seu bem-estar, 

evitando, na medida do possível, quaisquer danos”. 

Um conceito prático nos é apresentado por Machado (2008), para quem o 

princípio da beneficência pode ser entendido como a regra geral que coloca como fim a 

ser perseguido pelos profissionais da saúde e pelos cientistas biológicos o bem da 

pessoa humana. 

A própria etimologia da palavra (bene-facere) conduz à ideia de fazer bem; agir 

para alcançar o bem-estar das pessoas. Todavia, no campo da saúde, o entendimento é 

que se trata mais do que uma recomendação, mas um de dever moral. Dever este de não 

usar a arte médica para causar males, injustiças ou para prejudicar; de aplicar os 

tratamentos exigidos para aliviar o enfermo, melhorar o seu bem-estar (DURAND, 

2007). 

Diante várias concepções aqui apresentadas a respeito desse princípio bioético 

resta claro, a sua aplicação direta nas relações médico/paciente, pesquisador/pesquisado 

e objetiva o bem-estar do paciente/pesquisado, de forma a não somente fazer o bem e 

não fazer o mal para o paciente/pesquisado, mais aumentar ao máximo as vantagens do 

procedimento em prol dele e reduzir ao mínimo os inconvenientes. 
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c) Princípio da não maleficência 

 

O princípio da não maleficência decorre do desdobramento do princípio da 

beneficência, sendo, portanto, corolário seu. Seu contexto principiológico consiste na 

imposição aos médicos/pesquisadores de se absterem de praticar atos que saibam eles 

ser prejudiciais aos pacientes/pesquisados.  

Sobre esse princípio Schaefer (2008, p.39) argumenta que: 

 
Traduz-se no mandamento de não fazer o mal a outra pessoa e se 
diferencia do princípio da beneficência, pois esse envolve ações 
positivas, enquanto aquele envolve ação ou omissões negativas. Trata-
se de obrigação de não impor dano intencional quer sejam eles 
presentes ou futuros.  Assim, para se assumir riscos biomédicos é 
necessário que sejam seus objetivos legalmente e moralmente 
justificáveis, tendo como sempre com o fim primário a preservação da 
vida ou melhoramento de sua qualidade.  

 
Nesse aspecto, Diniz (2009) afirma ser esse princípio um consectário do da 

beneficência em razão de conter a obrigação de não acarretar dano intencional, bem por 

derivar da máxima da ética médica: primum non nocere18.  Assim, verifica-se o 

princípio da maleficência a exemplo daqueles anteriormente abordados, revela-se como 

um forte instrumento de proteção ao ser humano nos procedimentos realizados na área 

da saúde. 

 

d) Princípio da justiça 

 

Em diversos momentos da sociedade, grupos de pessoas foram submetidos a 

experimentos biomédicos com o objetivo de se estudar a evolução de determinadas 

doenças no afã de alcançar a sua cura e prevenção. 

Como exemplo, podem-se citar vários casos atrozes já mencionados neste 

trabalho por ocasião dos antecedentes da bioética, como o que ocorreu em Tuskegee – 

Estado do Alabama (EUA), no Hospital Estatal de Willowbrook – Nova York e no 

Hospital Judeu de doença crônicas no Brooklin. Nesses locais, realizaram-se 

experimentos, respectivamente, em negros, crianças mentalmente enfermas e anciões 

internados. 

                                                           
18 Acima de tudo não causar mal ou dano 
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Destaque-se que a vulnerabilidade foi uma característica comum a esses grupos 

de pessoas, seja em razão do seu perfil socioeconômico – no caso dos negros – quer 

pela sua débil condição físico-mental – no caso das crianças e dos idosos.  

Assim, em nome do “progresso da ciência”, os integrantes desses grupos 

tiveram sua dignidade, sua saúde e seus corpos vilipendiados. Porquanto enfermos não 

receberem o tratamento para a enfermidade a que estavam acometidos, pois se queria 

verificar a evolução natural da doença (negros do caso Tuskegee); e enquanto sadios 

foram submetidos à contaminação por doenças para fins de pesquisa (crianças e idosos). 

Nesse contexto, percebe-se que os prejuízos à saúde e à vida foram arcados 

pelos integrantes desses grupos; de outro bordo, os benefícios advindos das descobertas 

oriundas das pesquisas científicas a que essas pessoas estavam submetidas não foram 

para elas direcionadas, mas sim para aqueles que financiaram a pesquisa ou para aqueles 

que podem custear com o preço do produto que resulta da pesquisa.  

Noutras palavras, os danos, ônus e malefícios foram suportados por 

determinadas pessoas e o bônus e os benefícios direcionados para outras que apenas 

receberam as benesses do procedimento científico, seja porque o financiaram, seja  

porque podem arcar com o seu produto final. 

Sob esse influxo, emerge o princípio bioético da justiça, o qual preconiza a 

justa e igualitária distribuição dos encargos e vantagens nas pesquisas e experimentos, e 

no dizer de Diniz (2009), requer a imparcialidade na distribuição dos riscos e 

benefícios, no que atina à prática médica pelos profissionais da saúde.   

Na discussão sobre esse princípio, Lolas (2006) não discrepando do 

entendimento acima, explicita que na pesquisa médica existem muitas formas de 

importância do mesmo, destacando que a mais óbvia se refere à fruição dos produtos 

dessa pesquisa, de modo que se sugere que as populações nas quais são testados os 

produtos e intervenções tenham acesso de forma privilegiada aos produtos da pesquisa. 

Ainda sobre o princípio da justiça, Schaefer (2008, p.39), explica que: 

 
Em termos bastante genéricos o princípio da justiça envolve valores 
que devem ser respeitados por toda a sociedade e pode ser resumido 
em dar a cada pessoa o que lhe pertence ou o que lhe é devido (justiça 
distributiva), ou conforme contido no Informe Belmont:“a cada 
pessoa uma parte; a cada pessoa de acordo com a sua necessidade; a 
cada pessoa de acordo com seu esforço individual; a cada pessoa de 
acordo com a sua contribuição à sociedade; a cada pessoa de acordo 
com o seu”. 
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Por outro lado, o imperativo de justiça, segundo Hogemann (2003), está 

baseado na possibilidade de que a distribuição dos bens sociais não ocorra em razão dos 

méritos das pessoas implicadas, de forma que o princípio em comento passa a ser 

relacionado a um elemento externo na relação dicotômica médico/paciente e 

pesquisador/pesquisado, ou seja, ele transcende a órbita do indivíduo e passa a se 

referenciar fundamentalmente à sociedade. 

Nesse sentido, Neves e Osswald (2007) asseveram que o princípio da justiça 

impõe que todas as pessoas sejam tratadas de modo igual, não obstante as suas 

diferenças, devendo haver uma distribuição adequada e equitativa dos bens sociais. 

Ademais, é através dele que se fiscaliza a igualdade e a efetividade universal 

dos serviços relacionados à saúde, de modo que o estudo desse princípio apresenta-se 

como inerente aos valores que devem ser respeitados pelo conjunto da sociedade, 

considerando-se a distribuição de incumbências e benefícios, esclarecendo-se, ainda, os 

perigos que possam advir de uma experiência envolvendo seres humanos (IACOMINI, 

2009). 

Com efeito, consoante ensinamento de Durand (2007), em bioética destaca-se 

mais a justiça distributiva do que a comutativa, sendo que esta última relaciona-se à 

justa relação entre indivíduos ou grupo de indivíduos, no tocante à retidão das trocas, ou 

seja, dar a cada um, o que lhe é devido. 

No tocante à justiça distributiva, esclarece o autor que ela diz respeito à justa 

repartição dos encargos e das vantagens da vida social, mais concretamente, designa, 

por um lado, a distribuição equitativa dos custos e benefícios na sociedade e, por outro, 

o justo acesso a esses recursos. 

Por essa razão, no sentir de Hogemann (2003), esse princípio bioético 

encontra-se alicerçado não somente na obrigação de igualdade de tratamento imposta 

aos profissionais da área médica, mas também corresponde à imposição ao Estado na 

justa distribuição das verbas para a saúde.  

Em outros termos, para a autora, “esse princípio exige equidade na distribuição 

de bens, benefícios, mas também dos ônus no exercício da medicina e nos resultados 

das pesquisas científicas, para evitar discriminações e injustiças nas políticas e nas 

intervenções biomédicas” (HOGEMANN, 2003, p.82).  

Igualmente, é por ela destacado que o citado princípio refere-se também a uma 

abordagem que indique a relevância social das pesquisas no âmbito biotecnológico, com 

vantagens substanciais para os sujeitos que estão envolvidos na pesquisa e um mínimo 
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de ônus para os que não estão, a fim de que todos enquanto pessoas humanas possam 

ser beneficiados, garantindo, assim, uma igual consideração aos interesses envolvidos, 

quais sejam os interesses privados (indústrias tecnocientíficas) e o interesse público.  

Nesse aspecto, Machado (2008, p.96) assevera que o princípio bioético da 

justiça trata-se de um imperativo ético a clamar por uma justa distribuição dos serviços 

de saúde. Todavia, ressalta que ele só poderá ser pensado validamente no plano 

concreto em uma íntima interligação com a realidade social, ou seja, “mencionado 

princípio só fará sentido se consideradas as reais condições que oprimem e desigualam 

os homens em uma sociedade”. 

Assim, podemos entender que não é somente no âmbito de proteção aos 

indivíduos particularmente considerados que o princípio da justiça tem sua esfera de 

atuação, visto que sua aplicação se evidencia em um contexto mais abrangente, amplo e 

social, porquanto, como assevera Durand (2007, p. 217), ele busca o “maior bem para o 

maior número”.  

Verificamos, assim, que todos os princípios bioéticos acima reportados 

possuem como finalidade comum a proteção da pessoa humana e da sua dignidade, seja 

individual, seja coletivamente, tudo com vistas a atender o propósito para o qual a 

Bioética foi criada: humanizar a ciência e o seu progresso.  

Com efeito, após acima discorrermos sobre os quatro princípios gerais 

bioéticos (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça) destacamos a 

observação de Miguel Kottow (apud HOGEGMANN, 2003), para quem tais princípios 

refletem a cristalização das raízes socioculturais que fizeram da Bioética uma disciplina 

com uma vasta presença acadêmica e social.  

Para ele, esses princípios teriam sido formulados a partir do ideário burguês da 

Revolução Francesa (1789), de modo que a liberdade estaria ligada aos princípios da 

autonomia e da não maleficência; a fraternidade seria relacionada à beneficência; e a 

igualdade estaria vinculada ao princípio da justiça. 

Sem embargo, para tentar acompanhar e responder às inovações 

biotecnológicas, como também estabelecer um referencial ético através da interação e 

aplicação dos seus princípios, a Bioética necessita dialogar com as outras áreas do 

saber, daí porque dissemos ser ela interdisciplinar, considerando que essa abordagem “é 

a melhor forma, se não a única, que podemos conduzir o estudo de temas, problemas e 

dilemas impostos pelos avanços tecnológicos e científicos” (FERNANDES, 2012, 

p.31). 
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Por outro lado, esses problemas e dilemas impostos pelo progresso 

tecnocientífico, em especial da biotecnologia, decorrem das modificações provocadas 

no contexto sociocultural da humanidade, fazendo-se impor o enfretamento de questões, 

nunca antes inimagináveis, dentre as quais se pode citar: as técnicas de reprodução 

humana assistida que afrontam o conceito do início de vida; a possibilidade da 

clonagem; a correlata destruição dos limites da individualidade e identidade humana; a 

realização dos transplantes de órgãos humanos, o quais prolongam a vida, desafiam e 

põe em xeque o conceito da morte. 

Veja-se, pois que a Bioética isoladamente não poderá dar soluções para essas e 

outras questões polêmicas que atualmente emergem, muito menos de coercitivamente 

obstar determinadas ações e procedimentos que venham menoscabar o ser humano ou 

coisificá-lo.  

Nesse influxo, baseado no discurso bioético questionador e reflexivo, caberia 

ao Direito, não somente normatizar e regulamentar esses procedimentos, mas limitar, 

individual e socialmente, as práticas violadoras da vida e dignidades humanas 

ocasionadas pelas inovações biotecnológicas. 

Entretanto, as transformações provenientes dessas inovações descortinam um 

complexo de elementos novos, com o qual a teoria jurídica tradicional não se encontra 

preparada para lidar, daí porque quando compelida a dirimir as questões impostas pelas 

inovações biotecnológicas, mostra-se incapaz de conceder respostas socialmente 

satisfatórias, porquanto, fomentada pelo positivismo, é tomada por uma visão 

individualista, linear e reducionista, fato que a impede, em tais condições, de atender às 

demandas sociais que lhes são apresentadas. 

Por essa razão, a Ciência Jurídica busca, em conjunto com outras áreas do 

conhecimento, construir um novo modelo que possa enfrentar os dilemas 

contemporâneos originados pelo desenvolvimento biotecnocientífico, o que poderá 

ocorrer por intermédio da construção de um novo paradigma, que permita o surgimento 

de novos direitos capazes de acompanhar as dinâmicas sociais. 

Assim, passamos a discorrer sobre a crise paradigmática da teoria tradicional 

jurídica e a emergência dos chamados “novos direitos”, dentre os quais aquele que, 

juntamente com a Bioética, possui um relevante papel na proteção do homem e a sua 

dignidade frente os avanços da tecnociência: o Biodireito.  
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5  BIODIREITO: A VIDA SOB UM NOVO ENFOQUE JURÍDICO 

 

Discutimos anteriormente que a biotecnologia moderna, através do resultado de 

suas pesquisas, faz com que se tenham boas referências na sua aplicação no campo da 

saúde humana, conforme abordamos no segundo capítulo, “Biotecnologia moderna: 

progresso científico ou retrocesso social?”. 

Todavia, como igualmente visto nesse mesmo capítulo, priorizaram-se os 

avanços biotecnológicos e o seu poder de arrecadação econômica em detrimento do ser 

humano e da sua dignidade, visto que, em nome do “progresso” dessa tecnociência, 

inúmeros grupos de pessoas hipossuficientes foram submetidos a diversos tipos de 

experimentos atrozes.  

Nesse sentido, foram apontados diversos casos banalizadores da vida e da 

saúde dos seres humanos diante do “progresso” científico, a exemplo do caso de 

experimentos realizados nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra 

mundial (1939-1945); o caso Tuskegee e o estudo sobre a história natural da sífilis não 

tratada (1932-1972); o caso do Hospital Estatal de Willowbrook e a dolosa infecção de 

crianças para o estudo da Hepatite (1956-1970); o caso do Hospital judeu de doenças 

crônicas onde anciãos foram submetidos, sem qualquer consentimento, a experimentos 

científicos consistentes na introdução de células cancerosas vivas em seus corpos 

(1963).     

Esses e outros fatos violadores da dignidade da pessoa humana tiveram grande  

repercussão e clamor social, de modo que a Bioética surge com o escopo de 

problematizar essas e outras questões e assim, com o propósito de aproximar o 

desenvolvimento técnico das questões  éticas, amparar e proteger indistintamente os 

seres humanos de possíveis violações físicas e morais. 

Entretanto, apesar de sua índole provocativa e questionadora, a Bioética não 

tem o condão de, isoladamente, inibir as práticas ofensivas à pessoa humana decorrentes 

das pesquisas e inovações biotecnológicas, razão pela qual se vale do Direito para que 

este normatize regras de conduta coercitivas que venham a equilibrar os avanços 

biotecnológicos de modo consentâneo com a dignidade do ser humano. 

Assim, diante desses avanços, impulsionado pelas exigências sociais e pela 

Bioética, o modelo jurídico tradicional se vê compelido a responder questões nunca 

antes vivenciadas na humanidade. Tal fato evidencia seu colapso diante da sua mais 
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absoluta insuficiência para enfrentar tais dilemas, favorecendo o surgimento de 

ambiente adequado para a eclosão de um outro modelo que proporcione uma visão 

jurídica abrangente e sistêmica de mundo. Esse contexto propiciará a emergência de 

disciplinas jurídicas que contemplem as exigências sociais dos novos tempos, com 

vistas a preservar e proteger o impostergável e indistinto direito da pessoa humana: 

viver e se desenvolver livre e dignamente.  

A partir dessas considerações, passaremos a discorrer sobre a crise 

paradigmática do modelo tradicional jurídico, o surgimento de outro modelo e de um 

novo ramo do Direito fruto dessa transição paradigmática: o Biodireito.  

Particularmente em relação a este, enquanto disciplina jurídica em construção, 

abordaremos seus princípios e a sua indissociável relação com a Bioética, evidenciando 

suas interfaces e confluências, como elas ocorrem e em que consistem.  

Desta feita, dividiremos o presente capítulo nos seguintes subtítulos: 5.1) A 

crise paradigmática do Direito moderno e o “despensar” jurídico-epistemológico, 

no qual   abordar-se-á a insuficiência do modelo jurídico tradicional positivista para 

acompanhar as mudanças sociais dos novos tempos, em particular, daquelas impostas 

pela biotecnologia, como também a necessidade do seu “despensar”,  a fim de que seja 

rearticulado com os anseios da sociedade; 5.2) Novos direitos: emergência e 

dimensões, no qual se verificará os motivos da multiplicação dos novos direitos, as 

cinco dimensões classificatórias propostas para eles, demonstrando ainda a necessidade 

de novas perspectivas jurídicas em face dos dilemas originados pela prática da 

biotecnologia moderna; 5.3) Biodireito: uma visão humanista da vida , onde 

abordaremos os diversos conceitos existentes para o Biodireito, enquanto nova 

disciplina jurídica em construção,  que tutela a pessoa humana dos procedimentos 

decorrentes dos avanços biotecnológicos, evidenciando, ainda,  o seu papel na sociedade 

contemporânea e a sua estreita correlação com a Bioética; 5.3.1) Biodireito: transição 

paradigmática e interdisciplinaridade,  neste item destacaremos o Biodireito 

enquanto fruto da transição paradigmática jurídica e sua necessidade do diálogo 

interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, em particular, com a Bioética; 5.3.2) 

Normas biojurídicas: influências e confluências bioéticas, nesse tópico se verificarão 

as influências e confluências dos princípios bioéticos nas normas jurídicas que são 

objeto do Biodireito, demonstrando a existência de área de interseção entre o Biodireito 

e a Bioética; 5.3.3) Biodireito e seus princípios, através desse item discorreremos 

sobre os princípios biojurídicos que são mais comumente abordados na bibliografia 
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especializada consultada, quais sejam: o da dignidade da pessoa humana, o da 

prevenção, o da precaução, o do consentimento livre e informado e da cooperação 

científica entre países. 

 

5.1 A CRISE PARADIGMÁTICA DO DIREITO MODERNO E O SEU 
“DESPENSAR” JURÍDICO - EPISTEMOLÓGICO 

 
 Existe uma estreita e recíproca relação entre o direito19 e a sociedade, podendo 

ser evidenciada pelo clássico brocardo latino bastante difundido nas Ciências jurídicas: 

Ubi societas, ibis jus. Ubi jus, ibi societas20.  Tal axioma jurídico noticia que sem a 

presença de normas jurídicas disciplinadoras da conduta humana no seio da sociedade, 

ela não existiria ante a instalação do caos que ocorreria.  Por outro lado, o direito não 

tem existência em si, para subsistir, depende da sociedade que é a responsável por 

condicioná-lo a proteger aqueles bens por ela considerados como mais relevantes, de 

modo que ele, enquanto instrumento de controle social, é gerado pela própria sociedade, 

para as relações humanas nela existentes. 

Sobre esse aspecto, Nader (2001, p.26) é categórico ao asseverar: 

 
Direito e sociedade são entidades congênitas e que se pressupõe. O 
Direito não tem existência em si próprio. Ele existe na sociedade. A 
sua causa material está nas relações da vida, nos acontecimentos mais 
importantes para a vida social. A sociedade, ao mesmo tempo, é fonte 
criadora e área de ação do Direito, seu foco de convergência. 
Existindo em função da sociedade, o Direito deve ser estabelecido à 
sua imagem, conforme as suas peculiaridades, refletindo os fatos 
sociais, que significam, no entendimento de Émile Durkheim, 
“maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, 
dotadas de poder de coerção em virtude do qual se lhe impõem” 

 

Tem-se então que, o objeto da Ciência Jurídica é o estudo da norma que regula 

as relações socialmente estabelecidas entre os homens, e entre estes e o Estado, tudo 

com vistas a dirimir conflitos sociais.  

Em sua Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen, visando lançar as bases de uma 

Ciência Jurídica e conceder a ela autonomia científica, com objeto e métodos próprios, 

propôs que as normas quando da sua análise fossem despidas de qualquer teor 

                                                           
19 Abordar-se-á a palavra direito sob duas vertentes: “direito” – com inicial minúscula para retratar o 
direito enquanto ordenamento jurídico, enquanto lei, enquanto norma; e “Direito” – com inicial maiúscula 
– quando estivermos nos referindo à Ciência Jurídica e à Teoria jurídica. 
20 Não há sociedade sem o direito. Não há direito sem sociedade. 
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axiológico, ou seja, não caberia ao jurista tecer quaisquer ponderações alheias ao 

direito, sejam elas de cunho social, sejam de cunho filosófico, pois a norma deveria ser 

valorativamente neutra. 

Nesse sentido, eis o posicionamento positivista de Kelsen (1998):  

 
Quando a si mesma se designa como “pura” teoria do direito, isto 
significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido 
ao Direito e excluir deste conhecimento tudo que não pertença ao seu 
objeto, tudo quanto se não possa, rigorosamente, determinar como 
direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de 
todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu princípio 
metodológico fundamental. 

 
Portanto, para a teoria kelseniana, a norma estatal, enquanto objeto da Ciência 

Jurídica, era autossuficiente para resolver os conflitos e anseios oriundos da sociedade, 

ou seja, qualquer problema social era supostamente dirimido simplesmente através da 

invocação e aplicação do ordenamento jurídico.   

Partindo dessa premissa, pode-se observar que reflexões de ordem ética por 

parte do Direito na elaboração e interpretação das suas normas foram suplantadas pelo 

triunfo das correntes positivistas, as quais entendiam que o bom e o justo era aquilo que 

estava legalmente preconizado, ou seja, aquilo que se encontrava disposto na lei. 

Diante desse contexto, Bobbio (2006) destaca que o positivismo jurídico 

representa o estudo do direito como fato, não como valor, de modo que na definição do 

direito deve ser excluída toda qualificação que seja fundada num juízo de valor e que 

comporte a distinção do próprio direito em bom e mau, justo e injusto.  

Nessa perspectiva, o positivismo jurídico ocasionou à Ciência Jurídica uma 

completa visão reducionista de mundo, e, à medida que retirou a possibilidade de, 

axiologicamente, se interpretar os fatos nas leis, fomentou o afastamento do Direito dos 

problemas sociais que deveria este enfrentar, neutralizando, por conseguinte, a 

existência do elemento ético que estaria intrinsecamente presente na aplicação das 

normas jurídicas.  

Sob esse influxo, precisas são as lições de Machado (2008, p.106), quando 

assegura: 

 

O positivismo jurídico, ao reduzir todo o direito àquele posto pelo 
Estado, pretendeu expurgar do campo jurídico o elemento ético,  na 
medida em que o direito passa a ser concebido não mais como 
“conteúdo”, mas essencialmente como “forma” – ser posto pelo 
Estado – , independentemente dos valores que venha a exprimir. Pode-



88 
 

se até mesmo dizer que certas correntes juspositivistas, embora não 
tenham propriamente excluído o elemento ético do direito, o 
neutralizaram – assim o fez Kelsen, ao afirmar que justo é o que está 
na lei, justo é o mesmo que legal. Com efeito, ao propor uma teoria 
“pura” do direito, Kelsen pretendeu separar o conhecimento jurídico 
das reflexões de ordem ética, no intuito de se “depurar” a ciência do 
direito de qualquer interferência de elementos extrajurídicos, como a 
ética, a economia, a política etc.  
 

 

A contribuição kelseniana para firmar o Direito como Ciência deixou-nos um 

legado que até hoje possui consequências, principalmente no âmbito social, porquanto 

diante dos problemas hodiernos – inexistentes à época em que fora formulada (1934) – a 

Ciência Jurídica em seu formalismo positivista e tradicionalmente dogmático não se 

encontra capaz de solucionar sozinha as questões contemporâneas que lhe são 

apresentadas. 

Desta feita, a ruptura com as outras áreas do conhecimento, em especial, com a 

Sociologia e a Filosofia, limitou a Ciência Jurídica em perceber, refletir e cumprir o seu 

papel diante das necessidades dos mais variados setores da sociedade, o que, de certa 

forma, ocasionou a crise em seus paradigmas arrimados no positivismo.  

Na realidade, a crise por que passa a teoria jurídica tradicional é reflexo 

daquela, porque igualmente atravessa o modelo de racionalidade científica estabelecido 

e fulcrado na redução e disjunção dos conhecimentos, fato que o impossibilita de 

enxergar os problemas em seu todo, de compreender os fenômenos atuais, como bem 

assevera Morin (2011, p.23): 

 

A ciência clássica que até o início do século XX repousada sobre dois 
princípios, o princípio de redução – para conhecer o todo é preciso 
reduzi-lo às suas partes – e o princípio da disjunção – ou seja, de 
separação dos conhecimentos uns dos outros – mostra hoje seus 
limites na medida em que esses princípios não permitem apreender a 
complexidade.  
As ciências produziram ganhos prodigiosos de conhecimento que, no 
entanto, se traduzem em ganhos de ignorância: incapacidade de 
contextualizar, de religar o que está separado, impossibilidade de 
compreender os fenômenos globais, planetários.  

 

Entretanto, Boaventura de Sousa Santos (2009) aponta uma relevante distinção 

entre as crises da Ciência e as do Direito moderno. Para ele, o saber jurídico tornou-se 

científico com a finalidade de maximizar a operacionalidade do direito enquanto 

instrumento não científico, ou seja, como meio de controle e de transformação social.  
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Adverte ainda o autor que o direito, na condição de domínio social 

funcionalmente diferenciado, desenvolveu um autoconhecimento especializado e 

profissionalizado, que se define como científico, o que deu origem à ideologia 

disciplinar a que ele denominou de cientificismo jurídico. 

Desse modo, a sequência saber/poder não se aplicaria de modo uniforme para a 

Ciência e para o Direito, pois, enquanto na Ciência, o saber iria gerar o poder; no 

Direito, o poder (Estatal) iria gerar o saber (profissional), razão por que “o pressuposto 

ideológico foi sempre o de que o direito devia desconhecer, por ser irrelevante, o 

conhecimento social científico da sociedade e, partindo dessa ignorância, deveria 

construir uma afirmação epistemológica própria” (SANTOS, 2009, p. 165). 

Nesse contexto, verifica-se que ao Direito moderno privilegiou-se mais a 

função de arrimo estatal e controle dos comportamentos do que propriamente a 

científica, criando para ele uma debilidade ainda maior na resolução dos problemas 

impostos pelas dinâmicas sociais, notadamente quando, ao invés de emancipatório, foi 

um instrumento dominador que gerou mais desequilíbrios e desigualdades.  

Com efeito, afirma Godoy (2005) que esse Direito moderno construiu-se com o 

desenvolvimento do capitalismo, ao qual empresta uma hegemonia condicionante de 

estamentos, projetados para a defesa da propriedade, fato esse que nos faz concluir que 

a pessoa humana foi relegada a segundo plano, daí a possibilidade das atrocidades com 

os seres humanos em nome da ciência e do avanço da biotecnologia, como visto no 

segundo capítulo deste trabalho. 

Tanto é assim que esse mesmo autor esclarece que a sociedade do modo de 

produção capitalista foi organizada pelo Direito moderno, o qual promoveu a 

dominação da burguesia e manteve as contradições sociais utilizando-se do aparelho 

repressivo Estatal.  

Sob esse influxo, no atual mundo de incertezas proporcionados pelas 

tecnociências, conforme vimos no capítulo primeiro, cujos riscos globalmente 

difundidos atingem a todos de forma indistinta, esse modelo jurídico tradicional, ante a 

insuficiência de respostas a ele exigidas pela sociedade, revela-se na mais absoluta crise 

de legitimidade. 

Assim, o paradigma jurídico tradicional formado sob o manto positivista não 

consegue acompanhar, nem tão pouco responder a essas questões, visto que, afora deter 

uma visão linear e reducionista, nunca esteve preparado para enfrentá-las. 
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Por essa razão, Wolkmer (2012) aduz que esse modelo jurídico de cunho 

individualista vem sendo profundamente questionado diante das múltiplas 

transformações tecnocientíficas, das práticas de vida diferenciadas e da emergência de 

atores sociais, portadores de novas subjetividades, de modo que as insuficiências por ele 

demostradas entreabrem o horizonte para as mudanças e a construção de novos 

paradigmas direcionados para uma perspectiva pluralista, flexível e interdisciplinar. 

Essa insuficiência do modelo jurídico tradicional para a resolução das questões 

contemporâneas provenientes dos avanços tecnocientíficos na sociedade também é 

constatada por Barboza (2003, p.50) quando assegura que:  

 
Os sucessivos progressos nos diferentes campos da atividade 
socioeconômica, tecnológica e científica, em seu mais amplo espectro, 
exigem soluções jurídicas que desafiam sistemas, como o  nosso, 
construídos em fins do século XIX, que à evidência não atendem às 
necessidades contemporâneas.  
 

 

Sem embargo, Wolkmer (2012) é categórico ao asseverar a insuficiência e 

ineficácia do atual paradigma da Ciência Jurídica tradicional no atendimento das 

necessidades, dos conflitos e novos problemas colocados pela sociedade no final de uma 

era e no início de outro milênio. Percebe-se, então, não somente o declínio desse 

paradigma jurídico tradicional, mas o seu completo esgotamento diante dos atuais 

avanços tecnocientíficos.  

Para o autor (2008), na medida em que a sociedade é vista como um sistema de 

conflitos, tenso e em permanente transformação, toda análise, seja ela qual for, somente 

passa a ser considerada válida se tiver a capacidade de identificar os fatores de mudança 

responsáveis pela contínua inadequação dos modelos culturais tradicionais, entre eles, o 

Direito. 

Por isso Sauwen e Hryniewics (2008, p.40), são incisivos ao afirmar que “para 

atender à convocação da sociedade no sentido de dar conta dos fatos novos criados pelo 

progresso da ciência, a comunidade jurídica precisa reavaliar e rever muitos de seus 

instrumentos metodológicos produzidos no seio de um paradigma em plena 

decomposição”.  

Desta feita, Santos (2009) propõe “despensar” o Direito, com vistas a conceber 

novos paradigmas que o rearticulem com a sociedade civil. Esse “despensar” consistiria 
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em um repensar radical sobre o Direito de modo a reformulá-lo e transformá-lo em 

outro: o Direito pós-moderno.  

Acerca desse “despensar” explicita Santos (2009, p.186): 

 

Des-pensar é uma tarefa epistemologicamente complexa porque 
implica uma desconstrução total, mas não niilista, e uma reconstrução 
descontínua, mas não arbitrária.  Além disso, por ser efectuada no 
encalço da ciência moderna, o momento destrutivo do processo de 
des-pensar tem de ser disciplinar (o direito e cada uma das ciências 
sociais), ao passo que o seu momento construtivo deve ser 
indisciplinar: o processo de des-pensar equivale a uma nova síntese 
cultural. 

 

Verifica-se, consoante a proposição de Santos (2009), que no processo 

dialético de “despensar” epistemologicamente o Direito, há uma ruptura com a 

modernidade, de modo a modificar o déficit que aquele possui acerca do conhecimento 

científico sobre a sociedade e transformá-lo de regulatório em emancipatório, de forma 

a fazê-lo compreender, interpretar e atender aos reclamos sociais contemporâneos. 

O processo de “despensar” o Direito é visto para Wolkmer (2008) como a 

transposição e edificação de outro paradigma, como também a substituição e a 

construção de novo conceito de racionalidade: o modelo tradicional de racionalidade 

tecnoformal é suplantado pelo modelo crítico-interdisciplinar da racionalidade 

emancipatória.  

Sobre essa nova racionalidade emancipatória o autor esclarece que: 

 
A nova racionalidade emancipatória, sem negar a racionalidade 
técnico-instrumental inerente à dominação do positivismo moderno, 
leva-nos a pensar na existência de outro fundamento ético-político, 
bem como na reconciliação das normas que regulam socialmente o 
mundo sistêmico com o mundo da vida e nas possibilidades de 
edificação de novo paradigma teórico-crítico do Direito 
(WOLKMER, 2008, p.3).  

 

Esse novo modo de pensar o Direito permite que a Teoria Jurídica incorpore em 

seu âmago incertezas e subjetividades, proporcionando, dessa maneira, a abertura de 

caminhos para que a Ciência Jurídica dirima conflitos e dilemas originados pelo avanço 

da tecnociência, em especial, pela biotecnologia.  
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Emerge, assim, uma nova racionalidade transgressora que perpassa a dogmática 

jurídica tradicional e contempla os anseios sociais da contemporaneidade revelados 

através do surgimento de novos direitos21.  

Mas o que seriam esses novos direitos e em que consistiriam eles? É o que 

analisaremos a seguir. 

 

5.2 NOVOS DIREITOS: EMERGÊNCIA E DIMENSÕES  

 

O Direito pós-moderno e sua característica emancipatória viabilizam o 

atendimento dos novos direitos referentes ao homem, os quais nascem, segundo Bobbio 

(2004), pela estreita conexão com a sociedade. Para ele, o desenvolvimento e a mudança 

social estão diretamente vinculados ao nascimento, à ampliação e universalização 

desses novos direitos. 

A multiplicação desses novos direitos, na visão de Bobbio (2004), ocorre por 

três motivos: I) aumento da quantidade de bens considerados merecedores de proteção; 

II) estendeu-se a titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem; 

III) o próprio homem não é mais visto como ente genérico ou abstrato, mas é visto na 

especificidade ou na concentricidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, 

tais como criança, idoso, enfermo etc.    

Os novos direitos, na visão de Wolkmer (2012), materializam exigências 

permanentes da própria sociedade diante das condições emergentes da vida e das 

crescentes prioridades socialmente determinadas. Assim, é por ele proposto uma 

taxonomia flexível dos novos direitos em cinco dinâmicas dimensões22.  

A primeira dimensão comtemplaria os direitos civis e políticos. Segundo 

Wolkmer (2012, p. 22), “trata-se dos direitos individuais vinculados à liberdade, à 

propriedade, à segurança e à resistência às diversas formas de opressão”. 

                                                           
21 Destaca-se a distinção entre “novos direitos” e “direitos novos”.  “Novos direitos”, em nossa 
concepção, diz respeito àqueles direitos  provenientes de fatos e novas relações jurídicas anteriormente 
inexistentes, mas que, em razão das mudanças na sociedade, necessitam de tutela. Como exemplo, 
podem-se citar aqueles decorrentes dos avanços biotecnológicos (genética) dos sistemas de informação 
virtual (cibernéticos). Já “direitos novos”, são aqueles que derivam de uma relação jurídica analogamente 
preestabelecida, ou seja,  não há nenhum fato inédito que possa caracterizá-lo como um “novo direito”, 
pois já existe um relação jurídica, ainda que análoga,  que o  envolve. Cita-se como exemplo o 
reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo.   
22 Wolkmer (2012, p.21) esclarece que, compartilhando com aportes atuais, substituiu os termos 
“gerações”, “eras” ou “fases” por “dimensões”, visto que esses direitos não são substituídos ou alterados 
de tempos em tempos, de forma unilateral e sequencial, mas resultam num processo material de lutas 
sociais, fazendo-a e completando-a.  
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Esses direitos têm como titular o indivíduo, são considerados de defesa e 

oponíveis ao Estado, daí porque têm especificidade de negativos. Para Paulo Bonavides 

(2003, p. 564), são “direitos que valorizam primeiro o homem-singular, o homem das 

liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que compõe a chamada 

sociedade civil”. 

Segundo Celso Lafer (2009), essa dimensão de direitos viu-se completada pelo 

legado do socialismo, ou seja, pelas reivindicações dos desprivilegiados a um direito de 

participar do “bem-estar social”, entendido como os bens que os homens, através de um 

processo coletivo, vão acumulando no tempo. 

No tocante aos direitos de segunda dimensão, explicita Paulo Bonavides (2003) 

que correspondem aos direitos sociais, culturais e econômicos, como também aos 

direitos coletivos ou de coletividades.  

Diversamente dos direitos da primeira geração, nesta o alcance é positivo, 

porquanto impõe um agir do Estado para o seu atendimento, de modo que nessa 

segunda geração confere e assegura as condições de pleno exercício dos direitos da 

primeira. Nesse aspecto, esclarecedora é a lição de Celso Lafer (2009, p.127) quando 

assim aduz: 

 

[...] os assim chamados direitos de segunda geração, previstos pelo 
welfare state, são direitos de crédito do indivíduo em relação à 
coletividade. Tais direitos – como o direito ao trabalho, à saúde, à 
educação – têm como sujeito passivo o Estado porque, na interação 
entre governantes e governados, foi a coletividade que assumiu a 
responsabilidade de atendê-los. O titular desse direito, no entanto, 
continua sendo, como nos direitos de primeira geração, o homem na 
sua individualidade. Daí a complementaridade, na perspectiva ex parte 
populi,  entre os direitos de primeira e de segunda geração, pois estes 
últimos buscam assegurar condições para o pleno exercício dos 
primeiros, eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno uso 
das capacidades humanas.  

 
Com relação aos direitos de terceira dimensão, diferentemente dos inerentes às 

dimensões que a antecederam (1ª e 2ª), esses direitos não possuem como destinatário 

uma pessoa individualmente considerada ou um grupo específico, mas se destina à 

proteção do gênero humano na sua mais plena essência, conforme assevera Paulo 

Bonavides (2003, p.569): 

 
Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos 
da terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX 
enquanto direitos que não se destinam especificadamente à proteção 
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dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado 
Estado. Tem primeiro destinatário o gênero humano mesmo, num 
momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos 
de existencialidade concreta.  

 

Sob essa perspectiva, Wolkmer (2012) afirma que os direitos alusivos a essa 

dimensão são metaindividuais e neles estariam incluídos os direitos relacionados ao 

desenvolvimento, à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente sadio, à 

qualidade de vida. 

Antes de abordamos a quarta dimensão desses direitos, convém destacar a 

observação feita por Sauwen e Hryniewicz (2008), de que cada uma dessas dimensões 

anteriormente citadas (1º, 2º e 3º) se associa a determinadas conquistas das 

tecnociências.  

Conforme esses autores, a primeira estaria associada a um conjunto de 

invenções que tem na máquina a vapor seu maior expoente. Tais inventos favoreceram 

algumas classes que buscaram garantir sua propriedade através do direito. A segunda 

teria sua relação com o emprego da energia elétrica nas indústrias, aumentando a 

produtividade e a riqueza, de modo que os trabalhadores passaram a lutar pela 

participação no lucro das mesmas. No tocante à terceira, a relação com a tecnociência 

estaria vinculada com a descoberta da energia nuclear, provocando diversas 

preocupações relativas ao meio ambiente, de forma a preservá-lo e não contaminá-lo.   

Prosseguindo-se à discussão acerca das dimensões dos novos direitos, os 

direitos de quarta dimensão, segundo Bobbio (2004), decorrem dos efeitos cada vez 

mais traumáticos da pesquisa biológica, a qual permite manipulações do patrimônio 

genético dos seres humanos.  

Na esteira desse raciocínio, Wolkmer (2012) explicita que esta quarta 

dimensão abarca direitos alusivos à biotecnologia, à bioética, à regulação da engenharia 

genética, como também os direitos específicos, os quais possuem vinculação direta com 

a vida humana, tais como a reprodução humana assistida, o aborto, a eutanásia, 

transplantes de órgãos, clonagem, entre outros.   

A quinta dimensão, para o referido autor, são os direitos advindos da sociedade 

e das tecnologias de informação, do ciberespaço e da realidade virtual em geral. Em 

outros termos, consistem em direitos decorrentes do desenvolvimento da cibernética e 

das suas repercussões sociais. 
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Especificadamente com relação à quarta dimensão, é de observar que é nela 

que surgem direitos que visam proteger os seres humanos dos efeitos nocivos dos 

avanços biotecnológicos que grassam pela sociedade global, de modo que urge a 

normatização de condutas que, de um lado tutelem esses direitos e por outro, coíbam 

abusos na prática e no resultado desses avanços, os quais muitas vezes colocam em 

risco o homem, sua dignidade e a sua descendência. 

A biotecnologia moderna não somente modifica os elementos vivos existentes 

na natureza, mas exatamente em razão de sua poderosa particularidade, modifica e 

transforma a sociedade, que, nessas circunstâncias, carece de respostas para os novos 

acontecimentos desses novos tempos.   

Nesse sentido, Morin (2007, p.70) afirma que todos os desenvolvimentos e 

transformações histórico-sociais encontram nas suas causas e efeitos o desenvolvimento 

da tecnociência, fato que o leva a concluir que a Ciência tornou-se uma potência motora 

social, sendo precisamente o que ocorre com a biotecnologia e suas respectivas 

descobertas. 

Por isso é que os direitos alusivos a essa quarta dimensão, os quais decorrem 

dos avanços biotecnológicos, em face da especificidade e complexidade desses avanços, 

demonstra a real necessidade de um diálogo transdisciplinar entre a Ciência Jurídica e 

outras áreas do saber, tais como a Sociologia e a Bioética. 

Evidencia-se, desse modo, que na medida em que a biotecnologia moderna 

progride nos resultados das suas pesquisas, provoca mudanças na sociedade, que por 

seu turno busca nas diversas áreas do conhecimento respostas para as inéditas questões 

advindas desses avanços. 

Ademais, nesse mundo contemporâneo, as transformações sociais são 

estimuladas principalmente por tais avanços, que, aliados à globalização, fazem com 

que aconteçam de modo mais rápido e transponham não somente os limites geográficos, 

mas também aqueles normalmente impostos à vida humana enquanto fenômeno da 

natureza. 

Nesse aspecto, várias questões surgiram em decorrência desse avanço 

tecnocientífico.  A “artificialização” da natureza obtida pela engenharia genética, o 

prolongamento da vida conseguido através dos transplantes, a quebra da individualidade 

humana através da clonagem, entre outros, são alguns desses dilemas que necessitam 

não somente de uma reflexão ética, mas também requerem uma resposta jurídica.  
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Veja-se, pois, que as inovações biotecnológicas não atingem somente o 

convívio social humano, mas repercutem em âmbitos além dele, tais como o nascer e o 

morrer. Tanto é assim que diante dessas inovações a sociedade não possui mais 

referenciais de quando se inicia a vida humana e quando ela cessa, ou até mesmo 

quando e como ocorre o momento da concepção da vida, visto que muitas vezes ela é 

realizada em ambientes laboratoriais. 

Como exemplo, temos a reprodução humana assistida e até mesmo a 

denominada “ectogênese autêntica”, prenunciada por Henri Atlan (2005), que implicaria 

na possibilidade de gestação desde o início até o seu fim em uma espécie de incubadora 

que funcionaria como um útero artificial. Esse chamado útero artificial, segundo a 

expectativa do autor, seria uma realidade dentro do prazo máximo de cinquenta a cem 

anos.  

Ademais, consoante declinado no capítulo terceiro (p.73), em alguma etapa do 

processo laboratorial de pesquisa que envolva a vida humana, inevitavelmente se 

terminará por recolher dados em corpos dos próprios seres humanos, a fim de que se dê 

continuidade ao desenvolvimento da pesquisa e com isso se possa alcançar o resultado 

almejado. 

Todavia, há de se ter cautela, prudência e, sobretudo, responsabilidade no 

trabalhar científico com seres humanos, porquanto, como apontam Berlinguer e Garrafa 

(2001) no debate sobre o “mercado humano”, os avanços da tecnociência 

proporcionaram a ampliação do “catálogo das mercadorias”, de modo que o “valor de 

uso” e “de troca” (MARX, 1988) não mais diz respeito ao corpo humano como um 

todo, mas a suas partes individuais23, tornando os limites entre os usos e abusos 

gradualmente mais sutis e imprecisos.  

Com efeito, é exatamente através daquilo que representa o corpo humano 

dentro da realidade e existência social que se pode alcançar um marco regulador para a 

resolução das questões mais complexas colocadas nos avanços biotecnológicos que 

digam respeito ao início e fim da vida, como podemos aferir nas palavras de Henri 

Atlan (2009, p.23):  

                                                           
23 Nesse sentido, o livro de Julio Ludemir Rim por rim: uma reportagem sobre o tráfico de órgãos, 
denuncia casos de captação, compra e venda de órgãos humanos ocorridos no Brasil, em particular no 
Recife/PE, como também evidencia a banalização desses procedimentos ao ponto ser encontrado um 
anúncio venda de órgão humano em classificados do jornal, como por exemplo este citado por ele: 
“VENDE-SE: Eu, Manuel da Silva, 38 anos, trabalhador rural, pai de três meninos doentes disposto a 
vender qualquer órgão do qual tenha dois e cuja remoção não cause minha morte imediata (Recife, Diário 
de Pernambuco)”  (LUDEMIR, 2008, p.15). 
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O signo mais vivível, mais evidente, de pertencimento à espécie 
humana é o corpo humano. O corpo do Homo sapiens, com seu rosto, 
é imediatamente percebido como tal. Mesmo sem investigação 
científica, ele não é confundido com o corpo de nenhuma outra 
espécie, nem com o de um robô, mesmo inteligente. A humanidade da 
espécie, quer dizer de todos, está concentrada no corpo de cada um, na 
realidade de sua fisiologia e na aparência de sua forma em que se 
exprime também a realidade de sua existência social. Esta definição 
empírica pode servir de princípio regulador para resolver os difíceis 
problemas éticos que são postos pelas intervenções biomédicas no 
início e no fim da vida.  

 

Veja-se que nas palavras de Atlan, o pertencimento da pessoa enquanto espécie 

humana se dá através do seu corpo, o qual é ímpar, não se confundindo, pois, com os 

dos demais seres vivos terrestres.   

Por outro lado, Sarlet (2010) discorrendo sobre a dignidade humana, afirma 

que ela constitui uma qualidade inerente a todo e qualquer indivíduo, de modo que 

integra um valor próprio que identifica o ser humano como tal, ou seja, essa dignidade, 

assim como corpo humano na visão de Atlan, conduz o indivíduo ao pertencimento à 

espécie humana.   

Dessa forma, partindo da premissa que o corpo humano (elemento material) e a 

dignidade da pessoa (elemento metafísico) são instrumentos que caracterizam o homem 

enquanto espécime humana, resta claro que ambos se interligam para a concretização da 

essência humana. Assim, poderíamos concluir que o respeito ao corpo humano seria 

uma das formas de materialização da dignidade humana.  

Todavia, os avanços biotecnológicos muitas vezes põem em risco o corpo e a 

integridade física da pessoa e, por conseguinte a sua dignidade, pois, conforme Le 

Breton (2011, p. 15) “no discurso científico contemporâneo, o corpo é pensado como 

uma matéria indiferente, simples suporte da pessoa”. Para ele, ontologicamente distinto 

do sujeito, o corpo humano torna-se uma matéria-prima na qual se dilui a identidade 

pessoal não o considerando mais uma raiz de identidade humana. 

Nesse sentido, os novos direitos da quarta dimensão emergem exatamente da 

necessidade de proteger o indivíduo e sua dignidade das consequências maléficas da 

biotecnologia, especialmente de procedimentos que atentem contra o seu corpo, sua 

vida e sua dignidade, em suma, de práticas que venham reificá-lo.    

Desta feita, os novos direitos da quarta geração representam a busca pela 

incorporação por parte da Teoria Jurídica de novas concepções sobre o mundo 
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contemporâneo, de modo a permitir alcançar possíveis soluções para os dilemas 

atualmente vividos na sociedade, os quais são originados pela prática da biotecnologia 

moderna.  

Sob esse influxo, Casabona (2004) assevera que um dos problemas jurídicos 

atuais consiste em detectar os novos valores ético-sociais indispensáveis para se fazer 

frente a essa nova realidade social despontada pela biotecnologia e fazê-los integrar-se 

ao Direito.  

Com efeito, o Direito, impulsionado por essas demandas, se vê compelido em 

responder essas e outras polêmicas questões contemporâneas nunca antes vivenciadas, 

bem como diante das descobertas científicas e alterações sociais, passa a tentar adequar 

o seu sistema jurídico a essa nova realidade de incertezas e, assim, buscar coibir ações 

abusivas que possam comprometer a vida, a liberdade e dignidade das pessoas humanas, 

tais como aquelas relatadas no capítulo terceiro  (p.47-57) onde se discorreu sobre 

diversos casos atrozes de experimentos realizados com seres humanos.  

Nesse sentido, Iacomini (2009) ressalta que com o surgimento de questões 

inéditas para o contexto humano, como por exemplo a clonagem e  a reprodução 

humana assistida, faz-se necessário pensar em novas perspectivas jurídicas, novos 

direitos, visto que até pouco tempo, olhava-se a vida como um dado natural; atualmente, 

diante da biotecnologia, pode ser ela gerada em ambientes laboratoriais, o que converge 

com os dados das pesquisas realizadas pelo médico  Henri Atlan (2005; 2009). 

Por outro lado, destaca-se que não somente basta um conjunto de normas, leis e 

diretrizes que disciplinem os procedimentos biotecnológicos e o seu uso na sociedade; 

faz-se necessário o surgimento de um campo na Teoria Jurídica onde amplamente se 

discuta, questione e reflita os problemas decorrentes desse avanço biotecnológico, a fim 

de que realmente ele se configure em um progresso para a humanidade e não em um 

retrocesso social, conforme discutido no segundo capítulo deste trabalho, onde se 

verificou que em muitos dos casos a aplicação biotecnologia moderna ocasiona sequelas 

de ordem social. 

Nesse contexto, surge o Biodireito, o qual, em sintonia com a Bioética, busca 

um equilíbrio entre o progresso científico e as necessidades humanas, seu 

desenvolvimento e respeito a sua dignidade. Mas o que vem a ser essa nova área do 

saber? Qual o seu papel e função na sociedade contemporânea? Quais são os seus 

princípios norteadores e do que eles tratam? Como poderia esse novo campo do 
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conhecimento atingir aos propósitos para os quais foi criado, em demanda da 

sociedade?  

Tais indagações nos conduzirão a uma análise desse novo ramo jurídico, fruto 

da transição paradigmática pela qual atravessa a Ciência jurídica, como também da 

necessidade desta de enfrentar e se posicionar sobre questões polêmicas provenientes de 

progresso tecnocientífico nunca visto antes, e que transformaram a sociedade.  

 

5.3 BIODIREITO: UMA VISÃO HUMANISTA DA VIDA  

 

Conforme vimos no capítulo terceiro, a Bioética possui como escopo 

questionar e refletir sobre os avanços da ciência, de forma a impor limites notadamente 

éticos em experimentos que venham colocar em risco o ser humano, sua dignidade e sua 

descendência. 

Todavia, o limite moral dado pela Bioética às condutas praticadas pelos 

pesquisadores, principalmente se consideradas desumanas e, por conseguinte, 

inadequadamente éticas, não possui o condão coercitivo de obstar, nem tampouco de 

punir o exercício dessas atividades, razão pela qual se impõe ao Direito essa tarefa. 

O poder de coerção da norma jurídica ocorre com o desígnio de amparar o 

direito ameaçado, restaurar o direito violado na medida da sua possibilidade e reparar ou 

punir as consequências da violação (RÁO, 2004), sendo essa característica coercitiva 

que distingue o direito, enquanto instrumento de controle social. 

Nessa perspectiva, o Biodireito desponta como um eficaz suporte para que 

reflexões e questionamentos realizados pela Bioética tenham efetividade no plano 

prático, ou seja, todas as reflexões, questionamentos e problematizações realizadas por 

ela são inseridas no conteúdo das normas jurídicas, objeto do Biodireito, as quais, 

coercitivamente obstam práticas violadoras da vida e integridade dos seres humanos. 

Essa nítida interface entre o Biodireito e a Bioética é demonstrada por Loureiro 

(2009, p. 17) quando assevera: 

 
A Bioética propõe limites à biotecnologia e à experimentação 
científica em seres humanos, com a finalidade de ver protegidas a 
dignidade e a vida da pessoa humana como prioridade sobre qualquer 
valor.  Porém, a norma moral é insuficiente porque, ainda que alcance 
a dimensão social da pessoa humana, opera no plano interno da 
consciência, impondo-se, portanto, um novo ramo do dever ser, 
mediante o qual se regulem as relações intersubjetivas à luz dos 
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princípios da Bioética. Necessário, por isso, que as normas sejam 
jurídicas, e não apenas éticas, pois somente o seu caráter coercitivo 
impedirá ao cientista sucumbir à tentação experimentalista e à pressão 
de interesses econômicos. Como visto, o Biodireito tem a finalidade 
de fixar normas coercitivas que delimitem as atuações dos cientistas 
no que tange às experimentações científicas, no sentido de ver 
respeitada a dignidade do ser humano, sua identidade e sua vida. Tem 
a função de “normatizar os efeitos da revolução biotecnológica sobre a 
sociedade em geral”.  

 

O Biodireito emerge, pois, como um novo campo de atuação jurídica cujo foco 

é regulamentar, através de um conjunto de normas ainda esparsas, mas específicas, as 

ações decorrentes dos avanços biotecnológicos que coloquem em perigo o ser humano 

física e moralmente. 

Desta feita, assim como a Bioética é metaforicamente tratada como uma ponte 

que une as ciências às humanidades (POTTER, 2002), analogicamente pode-se dizer 

que o Biodireito é o caminho que ultrapassa a indolência do legado jurídico-positivista e 

direciona o Direito para um sentimento mais solidário e humano na criação, 

interpretação e aplicação das normas disciplinadoras das práticas biotecnológicas. 

 Assim, o objetivo maior do Biodireito, no contexto em que se desenvolve este 

trabalho, é a proteção da vida humana em sua plenitude, seja ela física (corpo humano), 

ou moral (dignidade humana). 

Ademais, na percepção de Volnei Garrafa (apud LOUREIRO, 2009, p.10), 

impõe-se ao Direito o dever de intervir no campo das técnicas biomédicas para 

estimular o desenvolvimento da ciência dentro de suas fronteiras humanas e 

desestimulá-la quando passa a avançar os limites desumanos. 

Assim é que, ao Biodireito cabe tanto o papel social de fomentar como o de 

coibir determinadas práticas médico-científicas, aquelas que efetivamente possam 

garantir o desenvolvimento da sociedade e, em particular da pessoa humana, sem que 

venha a violá-la física e moralmente, há de ser fomentada e juridicamente respaldada. 

Em contrapartida, experimentos e procedimentos médicos que desrespeitem e 

menoscabem a vida, a integridade física e psíquica das pessoas, não somente devem ser 

coibidos, mas rigorosamente punidos (LOUREIRO, 2009).  

Mas então como se definiria esse ramo jurídico em construção chamado 

Biodireito?  

Na definição do Dicionário Enciclopédico de Teoria e de Sociologia do 

Direito (ARNOUD apud SCHAEFER, 2008, p.41), “Biodireito é o ramo do Direito que 
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trata da teoria, da legislação e da jurisprudência relativas às normas reguladoras da 

conduta humana face aos avanços da biologia, biotecnologia e da medicina”. 

O Biodireito como disciplina jurídica seria então, na ótica de Oliveira Filho 

(2007, p. 78), “o direito decorrente das respostas legais para os novos problemas 

apresentados pelas inovações das Ciências biomédicas, da engenharia genética, da 

embriologia e das altas tecnologias aplicadas à saúde”.  

Segundo Marilise Kostelnaki Baú (2005), o Biodireito consistiria no estudo 

sistemático das dimensões legais das ciências da vida e do cuidado com a saúde, da 

dignidade e da integridade do ser humano, assegurados na Constituição Federal, em um 

contexto sociocultural e multidisciplinar. 

Em uma clara demonstração da confluência entre a Bioética e o Biodireito, 

Constantinov (2008, p. 29) concebe-o como a positivação24 ou tentativa de positivação 

das normas bioéticas, fato que o faz concluir ser o Biodireito “a normatização de 

permissões de comportamentos médico-científicos e a imputação de sanções pela 

violação dos comandos normativos prescritos”. 

Utilizando-se da expressão “Direito biomédico”, mas reconhecendo que o 

termo Biodireito é predominantemente usado, Casabona (2004, p. 16) argumenta ser ele 

“uma disciplina jurídica autônoma de natureza interdisciplinar, de especial importância 

teórica e prática por seus potenciais efeitos sociais”. 

Para Machado (2008, p.110), esse novo ramo jurídico refere-se ao “conjunto de 

normas que regulam a atividade científica e tecnológica em interferência direta com a 

vida animal e vegetal do planeta, disciplinando seus usos, seus limites e seus reflexos 

jurídicos na vida do ser humano”. 

Esclarece a autora que o Biodireito designa a normatividade jurídica voltada 

para a proteção da vida, em todas as suas formas, fato que abrangeria desde o direito 

ambiental até atividades relacionadas diretamente à vida humana, em seu início, meio e 

fim. 

Nesse contexto, Borges (2012) identifica duas ramificações do Biodireito: o 

humano e o ecológico. O humano consistiria na emergência de um subsistema 

normativo cujo objetivo é regulamentar situações de ordem bioética alusivas ao ser 

humano, no tocante à manipulação do seu corpo, partes deste ou a sua vida. O foco dele 

seria a manipulação biológica do ser humano, em sentido amplo. Já o ecológico, é 

                                                           
24 Importante esclarecer que o termo “positivação” encontra-se no sentido da transformação dos preceitos 
bioéticos em leis, em normas, concedendo-os força coercitiva.  



102 
 

considerado pela autora o subsistema normativo que regula a manipulação dos demais 

seres vivos existentes na biodiversidade. 

Decerto as ramificações acima apontadas foram influenciadas na classificação 

da Bioética em macro e microbioética (SILVA, 2008), onde a primeira trataria de 

questões envolvendo a proteção da biodiversidade, da preservação da vida enquanto 

ecossistema; ao passo que a microbióética estaria mais especificadamente relacionada à 

tutela do homem nas questões clínicas e práticas médicas, conforme abordado no 

capítulo “Bioética: itinerário histórico, origens e princípios” (p.46), deste trabalho. 

Veja-se, pois, que a estreita relação entre o Biodireito e a Bioética traz à tona a 

sua índole interdisciplinar, desprendendo-se da visão jurídico-positivista arraigada no 

Direito moderno tradicional, fato esse que nos faz concluir que esse novo ramo da 

Ciência Jurídica decorre do “despensar” jurídico-epistemológico, sendo, portanto, 

resultado da transição paradigmática pela qual atravessa a Ciência Jurídica.  

 

5.3.1 Biodireito: transição paradigmática e interdisciplinaridade 

 

Consoante dito alhures, o Biodireito emerge das reflexões, do questionamento 

e da problematização realizadas pela Bioética no campo das Ciências da vida, sendo, 

portanto, através da Bioética que ele lastreia os seus próprios fundamentos e princípios 

que lhes dão respaldo enquanto nova disciplina jurídica em construção. 

Portanto, essa é uma construção de mão dupla, recursiva, como diria Morin 

(2010), a Bioética também ampara-se, hologramaticamente, no Biodireito a fim de que 

suas reflexões e questionamentos não se quedem inócuos na sociedade; a valoração 

dessas questões por parte da Bioética leva o Biodireito, enquanto ramo jurídico, a 

estabelecer diretrizes normativas coercitivas.  

Mostra-se, pois, a indissociável ligação entre o Biodireito e a Bioética, como 

assevera Séguin (2005, p.44): 

 
A bioética procura respostas morais a interrogações técnicas da 
medicina e da biologia, com um cunho educativo, de garantia ao 
acesso à informação e à sensibilização do público em geral para estas 
questões. Caberá ao Biodireito impor condutas e sanções pelo seu 
descumprimento.  
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Desse modo, a eficácia da Bioética nos procedimentos que envolvam a vida 

humana depende do Biodireito (JUNGES, 1999), o qual vem aos poucos se 

estabelecendo como uma nova área das Ciências Jurídicas e a sua consolidação vem 

atender às necessidades de se regulamentar e responder às questões decorrentes das 

transformações sociais provocadas pelo desenvolvimento biotecnológico.  

Para esse autor, assim como a Bioética significou uma dinamização teórica e 

prática da ética em geral, conforme discutimos no capítulo anterior, também o Direito 

passa a ser desafiado pela Bioética, de forma que esta o impulsionará a uma 

reformulação teórica e prática dos seus pressupostos jurídicos para poder se chegar a um 

Biodireito, o que estamos abordando aqui, neste trabalho, como crise paradigmática do 

Direito moderno.  

Assim, constata-se a inarredável interface entre o Biodireito e a Bioética, 

retratada nas palavras de Diego Gracia (apud D’AGOSTINO, 2006, p.85), o qual 

assevera com total propriedade que “o Biodireito sem a Bioética é cego, e a Bioética 

sem o Biodireito resulta vazia”.  

Nesse contexto, resta claro que as confluências entre essas áreas do 

conhecimento auxiliam o “despensar” do Direito moderno tradicional, porquanto rompe 

com dogmas jurídicos de visão linear e positivista e faz com que as “certezas” buscadas 

por ele concedam lugar às “possibilidades” proporcionadas por outro Direito: o Pós-

moderno. 

Dessa forma, percebe-se que o Biodireito é uma das novas disciplinas jurídicas 

que integram esse Direito Pós-moderno, onde este último, assim como aquele, ainda 

encontra-se em construção e seu futuro é incerto, porquanto, “as transições 

paradigmáticas se estendem por muito tempo, por várias décadas e, às vezes, por mais 

de um século” e “depois de começadas, são indeterminadas, caminham para resultados 

desconhecidos e se abrem para futuros alternativos” (SANTOS, 2009).  

Por essa razão, é de destacar que em face do Biodireito ainda estar se 

estruturando como área do saber, a doutrina a ele pertinente é muito tênue e 

fragmentária. Na identificação e revisão da literatura consultada, constatou-se a 

abordagem de temas variados e dispersos, podendo-se elencar como áreas pontuais de 

estudo a reprodução humana assistida, o direito à morte digna, a experiência científica 

em seres humanos, transplantes de órgãos humanos, entre outros, de modo que não foi 

encontrado um aprofundamento teórico mais detalhado sobre o Biodireito em si, ou 

seja, enquanto ramo jurídico e campo do saber. 
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Com efeito, evidencia-se a parca discussão teórico-doutrinária em relação ao 

Biodireito enquanto disciplina jurídica. Naves (2002, p.129) é categórico ao afirmar que 

ele ainda não ocupou seu devido lugar nem nos currículos das faculdades jurídicas, nem 

na própria dogmática porquanto “seu estudo é normalmente setorial, não havendo quem 

procedesse à formulação de uma teoria geral, regente dos conceitos, princípios e 

fundamentos desse ramo jurídico”.  

Sob esse influxo, poder-se-ia atribuir essa situação em que se encontra o 

Biodireito ao processo de transformação paradigmática que atualmente ocorre e está 

ainda a ocorrer com a Ciência jurídica, pois, como bem assevera Santos (2009), as 

transições de paradigma estendem-se por muito tempo, perdurando às vezes por mais de 

um século.  

Ademais, como bem aponta Godoy (2005), o Direito moderno foi montado 

com base na valorização das normas de tal modo que as elevavam à condição de 

autossuficientes, refletindo o excessivo apego aos textos legais, os quais foram 

canonizados e imaginados como depósitos de verdades absolutas, o que, por 

conseguinte, dá-se continuidade ao projeto kelseniano de redução científica do Direito à 

normatividade.     

Sem embargo, partindo-se da premissa que o Biodireito possui como um dos 

focos principais responder juridicamente aos dilemas dos novos tempos, ocasionados 

pela biotecnologia nas Ciências da Saúde e tais dilemas, conforme visto alhures, 

decorrem principalmente do surgimento de técnicas avançadas de interferência no corpo 

humano, o dogmatismo moderno tradicional por não privilegiar o diálogo entre o 

Direito e as outras áreas do conhecimento, tem prejudicado sobremaneira o 

desenvolvimento do Biodireito enquanto disciplina jurídica, mormente no tocante a sua 

teorização. 

Com efeito, no momento em que ainda hoje se concebe o projeto kelsiano de 

“pureza do direito”, resta prejudicado o desenvolvimento do Biodireito enquanto 

disciplina jurídica, considerando que é principalmente através do seu diálogo com a 

Bioética que se fomentam as discussões e possíveis soluções para os problemas 

contemporâneos, fato que o auxilia e dá respaldo enquanto campo jurídico em 

construção.  

Assim, a concretização de uma teoria geral para o Biodireito e o seu 

firmamento enquanto disciplina jurídica vai se construindo efetivamente na transição 

para o modelo pós-moderno; nesse processo vai se modificado a visão positivista, 
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reducionista e linear da Ciência Jurídica, substituindo-a por um diálogo com outros 

campos do conhecimento.  

Assim sendo, para atingir seu propósito humano protecionista, o Biodireito 

precisa dialogar com outras áreas do saber e a sua interseção com a Bioética permitirá 

que seja realizada a reflexão hologramática proposta por Morin (2010), em que não 

apenas a parte esteja no todo, mas também o todo esteja em cada parte reflexiva, 

proporcionando, dessa forma, uma melhor análise das questões contemporâneas 

decorrentes do avanço da ciência.  

Nesse contexto, o próprio Morin (2008) assevera que os conhecimentos 

fragmentados só fazem sentido quando utilizados tecnicamente, de forma que separados 

não conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento capaz de considerar a 

situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, bem como de enfrentar os 

grandes desafios da contemporaneidade.  

Portanto, resta claro que o Biodireito e a Bioética isolados não conseguem 

alcançar os propósitos de proteção da vida humana, o que somente pode ocorrer através 

da interseção, da troca de informações, enfim, de uma relação interdisciplinar entre 

ambos.   

Com efeito, acerca da relação interdisciplinar existente entre a Bioética e as 

Ciências Jurídicas, Loureiro (2009) esclarece que, por um lado a Bioética abre caminhos 

para a discussão e a tomada de decisão na sociedade pluralista e por outro, o direito 

retrata os valores dominantes da sociedade, de forma que a lei sempre é invocada para 

organizar a conduta humana, no respeito dos valores que servem de arrimo para a 

civilização. 

Nesse contexto, diversas diretrizes (códigos, leis, resoluções, declarações 

internacionais), as quais são objeto do Biodireito são fortemente influenciadas pela 

Bioética, particularmente através dos seus princípios clássicos (autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça), de modo que a seguir destacaremos alguns 

dispositivos contidos naquelas que claramente evidenciam esse influxo. 

 

5.3.2 Normas biojurídicas: influências e confluências bioéticas  

 

Diante da sua inegável importância, a dignidade humana não somente foi 

inserida logo no início do texto constitucional de 1988 (art. 1º, inciso III), mas também 
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foi elevada à categoria de um dos fundamentos da República Federativa Brasileira 

(BRASIL, 1988). 

Desta feita, a consagração da dignidade humana como valor incomensurável 

evidencia a necessidade de absoluta proteção à pessoa humana em todos os aspectos 

físicos e morais, e se faz cada vez mais premente em tempos de avanços 

biotecnológicos, visto que a vulnerabilidade do ser humano é evidenciada tanto na 

possibilidade de sua transformação em um mero componente de experimentos 

científicos, como também na possível desnaturalização do seu corpo e da sua vida, visto 

o poder da ciência em recriá-los laboratorialmente.  

Assim, consoante anteriormente retratado, a dignidade humana constitui uma 

qualidade inerente a todo e qualquer ser humano, que o conduz ao pertencimento da 

espécie humana, fato que o distingue dos demais seres e, portanto, faz como que cada 

pessoa seja merecedora de respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, de modo a garantir-lhe um complexo de direitos que lhe assegurem contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano (SARLET, 2010). 

Sem embargo, no contexto debatido neste trabalho, é de se observar que tanto o 

Biodireito quanto a Bioética possuem como propósito maior a proteção da pessoa 

humana contra condutas que venham a denegrir sua integridade física e moral.  

 Desse modo, verifica-se que um dos pontos mais fortes de confluência entre o 

Biodireito e a Bioética ocorre por intermédio da dignidade da pessoa humana, 

especialmente enquanto princípio norteador dos avanços biotecnológicos, porquanto é 

exatamente em razão da aplicação do mesmo que se tenta evitar a reificação dos seres 

humanos, um dos propósitos maiores do Biodireito e da Bioética.  

Tanto é assim que, enquanto princípio balizador, a dignidade humana “é a 

fórmula jurídico-normativa que impede a mercantilização do homem”, porquanto com 

esse princípio “o sistema de Direito absorve um conteúdo ético axiomático, que impõe à 

igualdade humana e à singularidade da pessoa como dado universalmente sujeito ao 

respeito de todos” (ROCHA, 2001, p.57). 

Com efeito, os princípios bioéticos clássicos (autonomia, beneficência, não 

maleficência e justiça) abordados no capítulo terceiro (p.72 – 82), trazem no seu âmago 

a dignidade humana como seu marco norteador. Senão vejamos. 

O princípio bioético da autonomia e sua ligação com a dignidade humana se dá 

pelo fato de o mesmo preconizar que para a pessoa humana ser digna não basta apenas 

ter preservada e respeitada sua integridade física, não basta estar viva, mas é imperioso 
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que a sua vida seja vivida com liberdade nas suas escolhas e opiniões. Noutras palavras, 

respeitar a autonomia do ser humano é respeitar a sua dignidade. 

No tocante à beneficência e não maleficência, através deles impõe-se ao 

médico/pesquisador como finalidade maior a busca pelo bem do paciente/pesquisado, 

bem como de não se realizar dolosamente o mal a ele; e mais, aumentar o máximo de 

vantagens no procedimento a fim de evitar sofrimentos desnecessários que coloquem 

em risco a integridade física e psíquica do mesmo, respeitando-se, por conseguinte, a 

sua dignidade enquanto ser humano.  

Com relação ao princípio da justiça, sua ligação com a dignidade humana 

reside na exigência da distribuição igualitária e indistinta de benefícios oriundos das 

pesquisas biotecnológicas, como também na imposição de se demonstrar a relevância 

social das mesmas, as quais deverão ter vantagens substanciais para os indivíduos 

pesquisados e um mínimo de ônus para aqueles que não estão, a fim de que todos, 

enquanto portadores de dignidade, possam ser beneficiados (HOGEMANN, 2003).  

Desta feita, na busca pela proteção da pessoa humana e de sua dignidade os 

princípios bioéticos influencia diretamente a elaboração das normas de conduta, que são 

objeto do Biodireito, de forma que atualmente diversas delas os contemplam em seus 

preceitos. 

Nesse contexto, pode-se citar a Resolução do Conselho Nacional de Saúde que 

trata de pesquisas em seres humanos (BRASIL, 1996); a Lei nº 9.434/97 (BRASIL, 

1997), que dispõe sobre transplante de órgãos humanos; a Lei nº 11.105/05 (BRASIL, 

2005) que trata da Biossegurança; o Código de Ética Médica (CÓDIGO DE ÉTICA 

MÉDICA, 2010) e a Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San Jose 

da Costa Rica (BRASIL, 1992)25. 

A influência dos princípios bioéticos nas normas jurídicas tornam evidentes as 

interfaces e as confluências entre a Bioética e o Biodireito, sendo exatamente através 

dessa permuta de informações entre esses campos do saber que o Biodireito é auxiliado 

a enfrentar e responder as questões sociais que lhes são postas pela sociedade 

contemporânea.   

                                                           
25 Esclarece-se que não se tem a pretensão de exaurir todos os comandos jurídicos existentes alusivos ao 
tema em referência, visto não ser essa a função deste trabalho. Portanto, destacamos alguns deles que no 
nosso sentir são mais importantes e que o conteúdo neles contido tenha relação com a abordagem que 
estamos desenvolvendo neste trabalho, ou seja, a proteção da pessoa humana e da sua dignidade frente 
aos avanços biotecnológicos nas Ciências da vida.  
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Todavia, encontrar um caminho para solução dos dilemas sociais 

contemporâneos por parte da Ciência Jurídica e, em especial, pelo Biodireito, não é uma 

tarefa simples, e nem seria este o seu propósito. Tanto que Casabona (2004) discorre 

acerca das alternativas pelas quais o Direito procura obter respostas às questões sociais 

emergentes que lhes são impostas.  

 Para o autor, o Direito procede da seguinte forma: em algumas situações 

reconhece juridicamente as relações sociais existentes e passa então a regulamentá-las; 

Em outras, para encontrar uma solução, invoca princípios que já se encontram 

integrados ao sistema jurídico, como por exemplo, a da dignidade da pessoa humana; e 

em outros casos permite a introdução em seu ordenamento de novos princípios 

axiológicos específicos seus e de outras áreas, sendo exatamente o que ocorre em 

relação à Bioética.  

Assim, como acima mencionado, diversos dispositivos normativos que 

integram o estudo do Biodireito contêm explicitamente os princípios bioéticos clássicos.  

É o que ocorre, por exemplo, na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996), que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos.  

No item terceiro dessa resolução que dispõe sobre aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, verifica-se claramente a juridicização dos princípios 

bioéticos da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Senão vejamos: 

 
As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências 
éticas e científicas fundamentais: 
III.1 – A eticidade da pesquisa implica em: 
a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a 
proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes 
(autonomia). Nesse sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos 
deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua 
autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade; 
b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como 
potenciais, individuais ou coletivos (beneficência), comprometendo-
se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; 
c) garantia  de que danos previsíveis serão evitados (não 
maleficência) 
d) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para 
os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos 
vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses 
envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-
humanitária (justiça e equidade). 
 

 
Outra evidência da juridicização dos princípios bioéticos encontra-se na Lei 

9.434/97 (BRASIL, 1997), que trata da doação e transplante de órgãos humanos. Em 
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vários dispositivos, essa lei exige a manifestação e o consentimento tanto do doador 

como do receptor (autonomia), como também veta a prática de procedimentos que 

coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas (beneficência e não maleficência), 

conforme a seguir destacamos: 

 
Art. 9º É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente 
de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins 
terapêuticos ou para transplantes [...]  
 
§ 4º O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante 
de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo 
objeto da retirada. 
§ 5º A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis 
legais a qualquer momento antes de sua concretização. 
 
Art. 10 O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento 
expresso do receptor, assim inscrito em lista única de espera, após 
aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do 
procedimento. 

 
 

No mesmo sentido, observa-se no Código de Ética (CÓDIGO DE ÉTICA 

MÉDICA, 2010), quando em diversos dos seus dispositivos se verificam presentes os 

princípios bioéticos, conforme destacamos no quadro26 a seguir: 

 
 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 
Assunto  Comando normativo Princípio bioético 

Responsabilidade 
profissional 

 
É vedado ao médico: 
 
Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação 
ou omissão, caracterizável como 
imperícia, imprudência ou negligência. 
 
 

Princípio da não 
maleficência 

 

Direitos humanos 

 
É vedado ao médico: 
 
Art. 22. Deixar de obter consentimento 
do paciente ou de seu representante legal 
após esclarecê-lo sobre o procedimento a 
ser realizado, salvo em caso de risco 
iminente de morte. 
 

 
 

Princípio da 
autonomia 

 
 
 
 

                                                           
26 Quadro explicativo elaborado pelo autor para essa pesquisa. As informações inclusas nas colunas 
alusiva ao assunto e aos comandos normativos foram obtidas através do Código de ética médica.  
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Art. 23. Tratar o ser humano sem 
civilidade ou consideração, desrespeitar 
sua dignidade ou discriminá-lo de 
qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 
 

Princípio da justiça 
 

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o 
exercício do direito de decidir livremente 
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem 
como exercer sua autoridade para limitá-
lo. 

Princípio da 
autonomia 

 

Art. 26. Deixar de respeitar a vontade de 
qualquer pessoa, considerada capaz física 
e mentalmente, em greve de fome, ou 
alimentá-la compulsoriamente, devendo 
cientificá-la das prováveis complicações 
do jejum prolongado e, na hipótese de 
risco iminente de morte, tratá-la. 

Princípios da 
autonomia e da 

beneficência 
 

Relação com 
Pacientes e 
familiares 

 
 

É vedado ao médico: 
 
Art. 31. Desrespeitar o direito do 
paciente ou de seu representante legal de 
decidir livremente sobre a execução de 
práticas diagnósticas ou terapêuticas, 
salvo em caso de iminente risco de 
morte. 
 

Princípio da 
autonomia 

 

Art. 32. Deixar de usar todos os meios 
disponíveis de diagnóstico e tratamento, 
cientificamente reconhecidos e a seu 
alcance, em favor do paciente. 
 

Princípios da 
beneficência e 

da não maleficência 

 
Art. 33. Deixar de atender paciente que 
procure seus cuidados profissionais em 
casos de urgência ou emergência, quando 
não haja outro médico ou serviço médico 
em condições de fazê-lo. 
 

Princípio da não 
maleficência 

 

 
Art. 34. Deixar de informar ao paciente o 
diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os 
objetivos do tratamento, salvo quando a 
comunicação direta possa lhe provocar 
dano, devendo, nesse caso,  fazer a 
comunicação a seu representante legal. 
 

Princípio da 
autonomia 
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Art. 36. Abandonar paciente sob seus 
cuidados. 
 
§ 1° Ocorrendo fatos que, a seu critério, 
prejudiquem o bom relacionamento com 
o paciente ou o pleno desempenho 
profissional, o médico tem o direito de 
renunciar ao atendimento, desde que 
comunique previamente ao paciente ou a 
seu representante legal, assegurando-se 
da continuidade dos cuidados e 
fornecendo todas as informações 
necessárias ao médico que lhe suceder. 
 
§ 2° Salvo por motivo justo, comunicado 
ao paciente ou aos seus familiares, o 
médico não abandonará o paciente por 
ser este portador de moléstia crônica ou 
incurável e continuará a assisti-lo ainda 
que para cuidados paliativos. 
 

Princípios da 
beneficência e 

da não maleficência 

 
Art. 38. Desrespeitar o pudor de qualquer 
pessoa sob seus cuidados profissionais. 
 

Princípio da não 
maleficência 

 

 
Art. 39 Opor-se à realização de junta 
médica ou segunda opinião solicitada 
pelo paciente ou por seu representante 
legal. 
 

Princípio da 
autonomia 

 

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, 
ainda que a pedido deste ou de seu 
representante legal. 
 
Parágrafo único. Nos casos de doença 
incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos 
disponíveis sem empreender ações 
diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou 
obstinadas, levando sempre em 
consideração a vontade expressa do 
paciente ou, na sua impossibilidade, a de 
seu representante legal. 
 

Princípios da 
beneficência e 

da não maleficência 

Art. 42. Desrespeitar o direito do 
paciente de decidir livremente sobre 
método contraceptivo, devendo sempre 
esclarecê-lo sobre indicação, segurança, 
reversibilidade e risco de cada método. 
 

Princípio da 
autonomia 

 

Doação e 
transplante de 

órgãos e tecidos 

 
É vedado ao médico: 
 

Princípio da 
autonomia 
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Art. 44. Deixar de esclarecer o doador, o 
receptor ou seus representantes legais 
sobre os riscos decorrentes de exames, 
intervenções cirúrgicas e outros 
procedimentos nos casos de transplantes 
de órgãos. 
 
 

Ensino e pesquisa 
médica 

 

É vedado ao médico: 
 
Art. 99. Participar de qualquer tipo de 
experiência envolvendo seres humanos 
com fins bélicos, políticos, étnicos, 
eugênicos ou outros que atentem contra a 
dignidade humana. 
 

Princípio da não 
maleficência 

 
 
 

Art. 101. Deixar de obter do paciente ou 
de seu representante legal o termo de 
consentimento livre e esclarecido para a 
realização de pesquisa envolvendo seres 
humanos, após as devidas explicações 
sobre a natureza e as consequências da 
pesquisa. 
 
Parágrafo único. No caso do sujeito de 
pesquisa ser menor de idade, além do 
consentimento de seu representante legal, 
é necessário seu assentimento livre e 
esclarecido na medida de sua 
compreensão. 
 

Princípio da 
autonomia 

 
Art. 103. Realizar pesquisa em uma 
comunidade sem antes informá-la e 
esclarecê-la sobre a natureza da 
investigação e deixar de atender ao 
objetivo de proteção à saúde pública, 
respeitadas as características locais e a 
legislação pertinente. 
 

Princípios da 
autonomia e da 

justiça 

 
Art. 106. Manter vínculo de qualquer 
natureza com pesquisas médicas, 
envolvendo seres humanos, que usem 
placebo em seus experimentos, quando 
houver tratamento eficaz e efetivo para a 
doença pesquisada. 
 

Princípio da não 
maleficência 

Art. 110. Praticar a Medicina, no 
exercício da docência, sem o 
consentimento do paciente ou de seu 
representante legal, sem zelar por sua 
dignidade e privacidade ou 
discriminando aqueles que negarem o 
consentimento solicitado.  

Princípios da 
autonomia, justiça e 

não maleficência 
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A Lei 11.105/2005 (BRASIL, 2005) trata da Biossegurança. A maioria do seu 

conteúdo se atém à matéria de cunho administrativo-organizacional, mas foi através 

dela que criou-se o Conselho Nacional de Biossegurança e a Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança. Em seu art. 6º, a Lei prevê a proibição de pesquisas e 

experimentos da engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e 

embrião humano, como também veda a clonagem humana, o que demonstra além do 

seu claro propósito em proteger o homem e sua descendência, a influência dos 

princípios bioéticos da beneficência e não maleficência. 

 

Por outro lado, a Convenção Americana de Direitos Humanos (BRASIL, 1992) 

também conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica, em diversos dispositivos 

seus, constata-se igualmente a influência dos princípios bioéticos.   

Tanto é assim que, ao proteger a vida, a integridade física, psíquica e moral do 

ser humano, vedar a prática de condutas cruéis, desumanas e degradantes, (art. 4º e 5º), 

bem como prever a liberdade pessoal (art. 7º), a Convenção acima mencionada está 

contemplando em seu texto os princípios da beneficência, não maleficência e da 

autonomia. 

 

Verifica-se, portanto, que os preceitos normativos que dispõem sobre a vida 

humana, objeto do Biodireito, recebem influxo direto da Bioética, de modo que esta foi 

fundamental para o surgimento daquele, tendo em vista que o mesmo reflete no campo 

jurídico as preocupações éticas despertadas pelos avanços da biotecnologia, das suas 

incertezas e do descontrole dos seus resultados, porquanto “como normatividade voltada 

para regular o comportamento humano de produção e aplicação do conhecimento 

científico implicado com a vida, o Biodireito carrega um forte conteúdo ético” 

(MACHADO, 2008, p. 103). 

Desse modo, com a finalidade de inibir comportamentos que possam colocar 

em risco a existência humana e toda a biodiversidade existente, o Biodireito, valendo-se 

de princípios do direito, bem como dos seus próprios princípios, estabelece um conjunto 

de diretrizes voltadas a conduzir e concretizar os ideais da Bioética através da criação de 

instrumentos normativos que prescrevem condutas, como também impõe deveres e 

compromissos individuais ou coletivos. 
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Mas quais são os princípios do Biodireito? Qual a sua função e no que eles 

consistem? É o que passaremos a discorrer. 

 

5.3.3 Biodireito e seus princípios 

 

Etimologicamente, o vocábulo princípio está diretamente ligado a uma ideia de 

fundamento, de origem, começo, razão, motivo e causa.  Juridicamente, os princípios 

são definidos por Miguel Reale (2002, p.304) como “enunciações normativas de valor 

genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer 

para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas”.   

Verifica-se, pois, que os princípios na Ciência do Direito têm como finalidade 

não somente a orientação e a intepretação do ordenamento jurídico, mas também a 

produção de novas normas que, ao serem criadas, passam a integrar o sistema jurídico. 

Assim, verifica-se que os princípios são fontes basilares das normas de 

qualquer ramo do direito, instituindo as leis que integram o arcabouço jurídico estatal, 

possuindo uma verdadeira função “normogenética”. 

Ademais, os princípios muitas vezes podem não estar explicitamente expressos 

nos textos legais, mas encontram-se presentes no conjunto harmônico dessas 

disposições, de forma que é indiscutível sua importância para se compreender o sistema 

jurídico como um todo e o sentido de que se reveste cada norma nele inserta.  

Por outro lado, os princípios somente passam a ter força coercitiva quando 

verificados presentes, ainda que implicitamente, nos dispositivos jurídicos, de forma 

que antes de serem contemplados em algum texto normativo, os princípios, além da sua 

função “normogenética”, orientam os operadores do direito na interpretação e aplicação 

das normas. 

No caso específico do Biodireito e dos seus princípios, somente serão objeto do 

seu campo de análise aquelas normas que foram criadas, tendo como foco a vida 

relacionada às novas descobertas biotecnológicas, como também aquelas normas que 

terão aplicação na nova medicina e suas recentes tecnologias, conforme aduzem Soares 

e Piñeiro (2006, p.74): 

 
O Biodireito apreende esse objeto (ordenamento jurídico) de uma 
forma distinta dos outros ramos do saber jurídico. Somente 
ingressarão em seu campo de atenção as normas jurídicas que tiverem 
a vida como centro de interesse, mas desde que relacionadas à nova 
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medicina, com suas novas tecnologias e descobertas. Afinal de contas, 
foram as novas indagações surgidas do avanço da medicina que 
impulsionaram o surgimento tanto da Bioética como, por 
consequência, do Biodireito.  

 

Assim, o Biodireito enquanto ramo do Direito em construção, não somente se 

vale de princípios já existentes no sistema jurídico e na Bioética, mas também se utiliza 

de princípios próprios, que são fortemente fomentados pela influência desta última. 

Por outro lado, da mesma forma que o Biodireito ainda está se consolidando 

como disciplina jurídica, os muitos princípios que dele decorrem ainda se encontram em 

formação, diferentemente do que ocorreu com a Bioética cujos princípios foram 

estabelecidos documentalmente.  

Nesse aspecto, Sá e Naves (2009) destacam que, diversamente do que acontece 

com a Bioética, a qual possui sua principiologia clássica bem definida, notadamente em 

razão do Relatório Belmont, o Biodireito não dispõe de documento que discorra acerca 

dos seus princípios, daí porque a base principiológica desse novo ramo jurídico recebe 

influências diretas da Bioética.  

Ademais, assim como os princípios bioéticos, aqueles referentes ao Biodireito 

não possuem um rol taxativo, mesmo porque, consoante mencionado acima, o 

Biodireito corresponde a uma área do conhecimento que ainda está se configurando, de 

modo que seus princípios não se encontram pacificados na doutrina.  

 Diante desse contexto, discorreremos sobre aqueles princípios biojurídicos 

comumente abordados na bibliografia especializada consultada, quais sejam: o da 

dignidade da pessoa humana, o da prevenção, o da precaução, o do consentimento livre 

e informado e da cooperação científica entre países. 

 

a) Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade é uma qualidade intrínseca a todo e qualquer ser humano, sem ela 

a pessoa não pode ser considerada como tal, sem ela o indivíduo deixa de possuir uma 

identidade em si e passa a ser tão somente de um elemento vivo como qualquer outro 

existente na vasta biodiversidade. E é exatamente esse atributo que distingue o homem 

dos demais seres vivos27.  

                                                           
27 Tamanha é a importância da dignidade humana que ela se faz presente inclusive em documentos 
históricos internacionais como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que em 
seu preâmbulo aponta a dignidade humana como fundamento da liberdade, da justiça e da Paz no mundo 
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Por essa razão, Machado (2008) assevera que sem dignidade não há pessoa, 

mas um mero ser biológico desprovido justamente daquilo que diferencia o ser humano 

dos demais animais, isto é, sua identidade, racionalidade e liberdade. 

 A incomensurabilidade da dignidade da pessoa humana há muito já havia sido 

retratada por Kant (apud SARLET, 2010, p.38), quando asseverou que “no reino dos 

fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode pôr-

se em vez dela qualquer outro equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o 

preço, e, portanto não permite equivalente, então ela tem dignidade”.  

Assim, esse princípio consiste em considerar a dignidade humana em seu valor 

de fim, e não de meio, de modo que as normas de conduta produzidas pelo Direito 

devem ser destinadas à proteção do homem e para a sua realização existencial. 

Em tempos de avanços biotecnológicos nas Ciências da vida, a aplicação desse 

princípio tem como escopo tutelar o ser humano da mais ampla forma possível, física e 

moralmente, de modo a evitar a mercadorização do homem e sua descendência, pois “a 

coisificação do ser humano não pode ser tolerada em hipótese alguma, mesmo se 

camuflada sob o manto de uma pseudossolidariedade de que imponha tratamentos e 

procedimentos não desejados livremente pelo paciente” (SÉGUIN, 2005, p.51).  

Ademais, esse princípio é informador de toda a discussão proposta pelo debate 

bioético, sendo o ponto de convergência de todas as discussões, porquanto a noção da 

dignidade da pessoa humana contrapõe-se frontalmente ao domínio da técnica sobre o 

homem, à ideia de reificação ou instrumentalização do corpo, da vida e da liberdade 

humana (BRAUNER, 2003). 

Dessa forma, em nossa percepção, o princípio em comento evidencia que o 

Biodireito, assim como a Bioética, possui uma função desmercadorizante do homem, 

portanto transgressora se comparada ao Direito positivista tradicional, visto que as 

normas elaboradas por este último focaram-se, por muito tempo, em aspectos 

                                                                                                                                                                          

(TRINDADE, 2011). Sobre essa Declaração internacional, Durand (2007) destaca que o seu contexto e 
inspiração histórica foram inicialmente totalmente estranhos aos problemas éticos suscitados pela 
tecnociência, pois se almejava sobretudo proteger  as pessoas contra os abusos de poder da autoridade 
política. Assim, ressalta o autor que, muito embora na sua origem a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos não tenha sido concebida para proteger o ser humano dos perigos da ciência, viu o seu papel 
originário ser modificado pelo surgimento de tecnologias de todos os tipos. Nesses termos, é de concluir 
que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enquanto instrumento normativo de conduta, ao ser 
concebida não sofreu qualquer influência dos princípios bioéticos (autonomia, beneficência, não 
maleficência e justiça), mesmo porque,  conforme abordou-se no capítulo terceiro deste trabalho, foi com 
Relatório Belmont (1978) que tais princípios tomaram consistência e foram amplamente difundidos, ou 
seja, trinta anos após do surgimento desse Documento Internacional.       
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meramente patrimoniais, regulamentando propriedades e negócios jurídicos, relegando a 

segundo plano o ser humano e a sua valorização. 

A dignidade da pessoa humana se revela, pois, como ponto fundamental nas 

confluências dessas áreas, porquanto é através dela que convergem todos os valores 

fundamentos e propósitos da Bioética e do Biodireito, que são sobejamente retratados 

nas diretrizes ético-jurídicas estabelecidas em seus princípios norteadores. 

Nesse sentido, pode-se constatar que os quatro princípios clássicos da Bioética 

(autonomia, beneficência, não maleficência e justiça), buscam não somente a proteção 

integral do ser humano, mas visam valorizá-lo ao máximo em sua essência, tornando-o 

um ser digno e, portanto, distinto dos demais seres vivos existentes.  

Portanto, o princípio em apreço não somente impõe o respeito ao ser humano, a 

sua autonomia e sua liberdade, mas também protege pessoas hipossuficientes de 

pesquisas científicas que possam vir a prejudicá-los, porquanto “limita a pesquisa 

envolvendo minorias, grupos vulneráveis, incapazes e presos, condicionando a 

participação à procura de um benefício direto para estas pessoas” (SÉGUIN, 2005, p. 

51), conforme foi visto nos casos abordados nos acontecimentos relatados no capítulo 

terceiro (p. 73 – 83) e que impuseram a necessidade de um controle nas pesquisas e nos 

procedimentos médicos. 

Com efeito, a dignidade da pessoa humana é, no sentir de Diniz (2009), um 

novo paradigma biomédico humanista decorrente das confluências entre a Bioética e o 

Biodireito, que proporciona uma visão verdadeiramente alternativa e enriquecedora do 

diálogo multicultural entre os povos, encorajando-os a unirem-se na busca de uma vida 

digna para todos, visando o equilíbrio e o bem-estar da espécie humana e da própria 

vida do planeta.  

 

b) Princípio da prevenção 

 

Procede-se a aplicação do princípio da prevenção quando é certo o 

conhecimento dos riscos da atividade biotecnocientífica que se pretende desenvolver, ou 

seja, sabe-se que o desdobramento da atividade a ser praticada acarretará danos à pessoa 

humana ou à biodiversidade existente, de modo que, através do princípio em comento, 

busca-se um caminho para evitar esses danos, o que possibilitaria a prática da conduta, 

caso contrário, ou seja, na hipótese de não obstar os danos, impõe-se a vedação da 

atividade. 
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Em outros termos, a conduta científica a ser praticada, que se sabe ensejar 

danos para a pessoa humana, seja na órbita laboratorial da tecnociência, quer nos 

procedimentos médico-hospitalares, deve ser peremptoriamente impedida caso não se 

consiga obstar os riscos por ela causados, e com isso evitar que danos sejam perpetrados 

contra os seres humanos e a biodiversidade como um todo. 

Sobre o referido princípio, Machado (2008, p.114) aduz que “o princípio da 

prevenção tem aplicação quando, em decorrência da atividade que se pretende realizar, 

a ocorrência de danos é certa, embora possam ser incertas sua extensão e intensidade”.   

Esclarece a referida autora que o que se busca através desse princípio é prever 

os danos e evitar a sua ocorrência, ou seja, devem-se adotar todas as medidas 

necessárias, tais como a realização de estudos e a coleta de informações, de modo a 

prever os danos que a atividade comporta, a fim de evitá-los, isso quando for possível, 

caso não o seja, a realização da atividade deverá ser impedida.   

 

c)   Princípio da precaução 

 

O princípio biojurídico da precaução tem sua aplicação quando na prática das 

condutas científicas não há certeza de que seus resultados possam causar danos ao ser 

humano e à biodiversidade, ou seja, ao contrário do princípio da prevenção, cuja 

aplicação ocorre na base da convicção da ocorrência de riscos, no princípio sob análise, 

o conhecimento científico que se detém é insuficiente para atestar se a atividade 

científica a ser praticada comporta ou não a ocorrência de danos nos seus resultados. 

Observe-se que, apesar de semelhantes, os princípios da prevenção e da 

precaução não se confundem. O primeiro – o da prevenção – sabe-se com exatidão 

científica, quais os danos que a conduta a ser praticada irá provocar. Então, viabiliza-se 

um meio para neutralizá-los, caso contrário, o procedimento não deverá ser praticado, 

ou seja, o objetivo desse princípio é a previsão dos danos e evitar que eles ocorram.   

No caso do segundo – o princípio da precaução – permeia a incerteza dos 

danos que poderão advir da conduta científica a ser efetuada, o que poderá implicar na 

sua não realização até que se obtenha mais informações e dados suficientes sobre a 

periculosidade dessa prática. 

Nesse aspecto, oportuna é a analise de Machado (2008, p.114) que traça, com 

propriedade, a distinção entre esses dois princípios do Biodireito: o da prevenção e o da 

precaução. Senão vejamos: 
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O que se busca com a aplicação do princípio da prevenção é prever os 
danos e evitar a sua ocorrência, vale dizer adotar todas as medidas 
necessárias a fim de se evitar na origem, a concretização dos danos 
[...] Existem danos que, apesar de a ciência conseguir prever com 
certeza a sua ocorrência, não dispõe ela dos meios para evitá-la, caso 
em que a decisão deverá ser pela não realização da atividade 
pretendida.  [...] 
 
Já o princípio da precaução tem aplicação quando não existe a certeza 
científica quanto à ocorrência de danos, isto é, quando o conhecimento 
científico disponível sobre a matéria não autoriza concluir, com 
certeza, sobre o caráter danoso ou não da atividade que se pretende 
realizar. Aqui, não se tem o pleno domínio de todas as variáveis 
envolvidas na atividade a ser desenvolvida, pelo que não se é possível 
afirmar, com certeza, que a atividade comporta a ocorrência de danos, 
ou, ao contrário, que ela não irá gerar danos [...].  A adoção desse 
princípio impede que, diante da ausência de absoluta certeza científica 
quanto ao caráter danoso da atividade, se decida pela sua realização, 
assumindo-se o risco e conhecendo-se, a posteriori, o dano que a 
atividade comportava.  O princípio da precaução impõe a decisão 
contrária, ou seja, se não se sabe se a atividade poderá gerar danos, 
então não se realiza a atividade e aguarda-se o avanço da ciência para 
que a dúvida seja solucionada. 

 
 

O princípio da precaução pode ser clara e amplamente identificado em 

dispositivos da Lei nº 11.105/2005 – Lei da Biossegurança, (BRASIL, 2005), mormente 

naqueles que tratam de organismo geneticamente modificados, em especial, nos que 

proíbem as pesquisas e experiências da engenharia genética em célula germinal humana, 

zigoto humano e embrião humano.   

 

d)   Princípio do consentimento livre e informado 

 

Em consonância com princípio bioético da autonomia, o princípio do livre 

consentimento informado determina o respeito ao consentimento espontâneo, voluntário 

do pesquisado/paciente nos procedimentos clínicos e laboratoriais de investigação 

científica.  

Nessa perspectiva, esse princípio determina que as pessoas não somente 

expressem voluntariamente sua vontade em se submeter a experimentos científicos ou a 

tratamentos médicos investigativos ou não, mas também que sejam elas devidamente 

esclarecidas das etapas de realização do procedimento, bem como informadas dos 

riscos, efeitos e consequências do mesmo em seu corpo. 
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Sobre as razões desse princípio Séguin (2005, p.52) esclarece o seguinte:  

 
As situações abarcadas pelo Biodireito necessitam que as pessoas 
envolvidas consintam com os procedimentos a serem adotados. Mas 
este consentimento é qualificado e necessita ser informado.  
O consentimento informado é a decisão voluntária e revogável de 
pessoa capaz, manifestada verbal ou por escrito, após um processo de 
esclarecimento, onde ficou claro o diagnóstico, o prognóstico, as 
opções de tratamento com os respectivos riscos, benefícios e possíveis 
consequências, para a aceitação de um tratamento específico ou 
experimentação. 

 
 

Portanto, a declaração de vontade espontânea, livre, revogável e esclarecida, de 

pessoas juridicamente capazes é um imperativo que se impõe na participação/submissão 

das mesmas a tratamentos/procedimentos médicos ou a experimentos científicos que 

envolvam seres humanos.  

Esse princípio encontra-se albergado em diversas normas de conduta, dentre as 

quais pode-se citar a Resolução nº 196/96 (BRASIL, 1996) do Conselho Nacional de 

Saúde que estabelece diretrizes para as pesquisas envolvendo seres humanos, bem como 

no Código de Ética médica.  

Conforme reportado alhures, a Resolução 196/96, no item que trata dos 

aspectos éticos da pesquisa, estabelece que a eticidade desta está vinculada ao 

consentimento livre e esclarecido, ou seja, para que o experimento seja considerado 

ético deve, além de respeitar a autonomia da vontade das pessoas pesquisadas, 

esclarecê-las de como será realizado e das consequências danosas do mesmo. 

Igualmente, vários dos dispositivos do Código de Ética Médica fazem 

referência ao princípio do consentimento livre e informado, dentre os quais cita-se como 

exemplo aquele que veda o médico a deixar de obter consentimento do paciente ou de 

seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento realizado (art. 22); o que 

proíbe o médico de desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a 

execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas (art. 31); o que veda o médico deixar 

de obter do paciente o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de 

pesquisa, após ter explicado a natureza e consequências da mesma (art. 101); entre 

outros.  
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e)  Princípio da cooperação científica entre países 

 

Conforme se abordou no capítulo “Biotecnologia moderna: progresso científico 

ou retrocesso social?” (p.35), os avanços biotecnológicos aliados ao processo de 

globalização grassam pelo mundo e reverberam seus efeitos nos mais variados setores 

da sociedade. 

Nesse contexto, viu-se nas palavras de Milton Santos (2010) abordadas no 

capítulo “Mundo de incertezas: tecnociências e a sociedade de risco” (p.20) que o 

progresso da tecnociência nem sempre é um progresso moral, porquanto seu 

desenvolvimento é condicionado pelo mercado, de forma que somente é produzido 

aquilo que interessa ao econômico e não ao humano em geral. 

Assim, igualmente foi visto nesse capítulo, que o uso da tecnociência, 

notadamente das suas descobertas, volta-se para o lucro de empresas que financiam as 

pesquisas, ao passo que os riscos sociais são solidariamente partilhados pelo mundo 

com a ajuda da globalização, o que, por conseguinte, faz Milton Santos (2010) deduzir 

que a globalização vem matando a noção de solidariedade, devolvendo o homem à 

condição primitiva de cada um por si, reduzindo a um quase nada as noções morais.  

Por outro lado, as descobertas biotecnológicas de cura e prevenção de doenças 

somente beneficiarão quem pode por elas pagar, ou seja, tanto pessoas como os países 

economicamente fortes, o que evidencia, mais e mais, que o progresso biotecnológico 

aliado à globalização, nessas condições, preserva, recria e aprofunda as desigualdades 

sociais. 

O princípio da cooperação científica entre países vem exatamente opor-se a 

esse modelo implantado em prol da lógica do capital, em detrimento da dignidade da 

pessoa humana, pois consiste ele em socializar as descobertas científicas de modo a 

impedir a retenção de informações e o registro de patentes, porquanto “a cooperação 

entre os povos é essencial para um mundo mais desenvolvido, não é ético que apenas 

uma parcela da população mundial se beneficie com uma descoberta científica” 

(DALVI, 2008). 

Nesse contexto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ao 

enaltecer a dignidade da pessoa humana e defender a necessidade de respeitá-la, como 

também em preconizar a amizade entre os países, demonstra como imperiosa a 

cooperação mútua que deve existir para se alcançar o desenvolvimento socioeconômico 

equânime entre todas as nações (TRINDADE, 2011). 
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Sem embargo, convém destacar que o princípio em comento se contrapõe à 

universalização do regime de patentes por parte de empresas biotecnológicas norte-

americanas, as quais, fazendo uso de técnicas avançadas, descobrem muitas vezes a cura 

de várias mazelas e, sob o argumento de direitos autorais e de propriedade, não 

compartem com as demais nações.  

Contrapondo-se a essa política desumana, Shiva (2001) denuncia que esses 

direitos de propriedade intelectual são reconhecidos quando o saber e a inovação geram 

vantagens lucrativas e não quando satisfazem necessidades sociais, de modo que o lucro 

e a acumulação de capital são os seus únicos fins, ao passo que o bem social se queda 

no esquecimento.     

Tal postura não possui guarida nos princípios do Biodireito, em especial no que 

estamos a analisar, porquanto, ele em consonância com a dignidade humana, estabelece 

que os países mais desenvolvidos compartilhem com os menos abastados 

economicamente o conhecimento que possa vir curar ou prevenir enfermidades.      

Nesse sentindo, comentando o princípio da cooperação científica entre países, 

Séguin (2005, p. 57) aduz o seguinte:  

 
As biociências e suas tecnologias devem servir ao bem-estar da 
humanidade, ao desenvolvimento sustentado de todos os países, à paz 
mundial e à proteção e conservação da natureza, evitando-se 
epidemias e endemias. Isto implica que os países desenvolvidos 
devem compartir os benefícios das biociências e de suas tecnologias 
com os habitantes das áreas menos favorecidas do planeta e servir ao 
bem-estar de cada ser humano. Este princípio repercute nas patentes 
de medicamentos e no próprio sigilo industrial, que privilegia aspectos 
econômicos em detrimento do bem comum da humanidade. 

 

Com efeito, tomando como parâmetro o desenvolvimento da engenharia 

genética, Berlinguer (2000) aponta, dentre uma das razões de se compartilhar os 

benefícios das descobertas científicas entre os povos, o interesse da solidariedade 

humana, porquanto, para ele, somos devedores recíprocos de uma parte consistente de 

bens comuns, tais como a saúde.  

Por outro lado, é imperioso destacar que a cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade é princípio consagrado na Constituição Federal (BRASIL, art. 

4, inciso IX, 1988), de forma que se torna evidente a necessidade de se compartilhar as 

descobertas e avanços biotecnológicos entre os países, como auxílio recíproco entre 

eles, e assim, distribuir de forma igualitária e indistinta os benefícios oriundos desses 

avanços pela sociedade global.  
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Assim, os princípios do Biodireito ora analisados são utilizados não somente 

como meios condutores na elaboração das normas que tratam da vida, mas também se 

revelam como verdadeiros instrumentos de interpretação de preceitos já existentes, cuja 

aplicação deverá se dá em consonância com os mesmos,   tudo  com vistas à proteção do 

ser humano e sua vida. 

Percebe-se, então, que a transição paradigmática que vem enfrentando o 

Direito foi e está sendo essencial para que sejam atendidos por parte da Ciência Jurídica 

os reclames e as exigências da sociedade no tocante aos novos tempos em que hoje se 

vive.  

Nesses termos, o Biodireito, embora ainda se consolidando em face da 

transição paradigmática do Direito, vem se firmando como um campo da Ciência 

Jurídica que tem como finalidade maior a busca incessante da proteção da vida de todos 

os seres existentes na biodiversidade, em especial, a do ser humano.  

Por essa razão, firma-se que, ante a sua índole essencialmente protetora da vida 

e da dignidade humana, o Biodireito possui um viés completamente distinto da 

dogmática jurídica tradicional-positivista, porquanto não enxerga vida a humana 

linearmente, nem com aspecto reducionista, mas sob um olhar hologramático e 

recursivo, de forma a proteger os seres humanos contra procedimentos indignos e, 

portanto, antiéticos, fazendo com que o viver digno seja considerado um bem maior que 

deverá ser respeitado indistintamente, sob qualquer aspecto e em qualquer relação, 

interpessoal ou não.  
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6 APRECIAÇÕES FINAIS 

 

Os avanços biotecnológicos nas Ciências da vida grassam pelo mundo 

juntamente com as incertezas dos seus resultados e são cada vez mais potencializados 

pela globalização, que rompe barreiras espaciais, amplia a percepção de espaço e faz 

coincidir aquilo que é local com o que não é.  Assim, ante esse atual mundo não se pode 

mais ter a concepção de uma sociedade enquanto sistema fechado, de modo que os 

riscos produzidos pela biotecnologia em um determinado local têm seus efeitos 

ressoados por toda a esfera terrena, configurando uma sociedade global de risco.  

Na busca pela longevidade, por uma melhor qualidade de vida, pelo 

diagnóstico, prevenção e cura de doenças levantou-se o argumento de que o progresso 

biotecnológico seria o único instrumento capaz de resolver os problemas sócio-bio-

físicos humanos, ao ponto de surgirem vários discursos defendendo o seu irrestrito e 

ilimitado avanço na área biomédica. 

Todavia, em diversas situações que marcaram a sociedade foram priorizados os 

avanços biotecnológicos e o seu poder de arrecadação econômica em detrimento do ser 

humano e da sua dignidade, porquanto em nome desse “progresso” vários grupos de 

pessoas hipossuficientes foram submetidas às mais diversas perversidades em prol do 

conhecimento científico.  

Dentre esses casos atrozes, foram relatados neste trabalho os experimentos 

realizados nos campos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945); a 

pesquisa realizada em Tuskegee sobre o estudo da história natural da sífilis não tratada, 

em negros norte-americanos (1932-1972); os experimentos realizados em crianças 

portadoras de deficiência mental para o estudo da hepatite em Nova York (1956-1970); 

as pesquisas realizadas no Hospital Judeu localizado no Brooklin, através das quais  

idosos enfermos eram submetidos a injeções contendo células cancerígenas (1963). 

Desta feita, o uso de seres humanos em pesquisas científicas, bem como as 

recentes situações oriundas dos avanços biotecnológicos, tais como as técnicas 

laboratoriais de reprodução humana que afrontam o conceito de início de vida; os 

transplantes de órgãos que prolongam a vida e colocam em xeque o conceito de morte; e 

as clonagens terapêuticas que destroem os limites da individualidade e da identidade 

humana, suscitam novos questionamentos éticos e sociais.  
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Desse modo, o desenvolvimento da biotecnologia e dos seus experimentos nos 

tempos atuais de globalização transnacional evidencia a vulnerabilidade da pessoa 

humana e da sua dignidade, de maneira que se necessita de um critério de equilíbrio na 

proteção física e moral do ser humano, com vistas a protegê-lo na sua liberdade e 

dignidade.  

Com efeito, urgia a criação de uma área do conhecimento que refletisse os 

impactos desses avanços sobre as pessoas humanas, valorando-as como seres dignos, e 

assim se conseguisse comunicar o progresso da ciência com os valores humanos. Assim 

sendo, a  Bioética vem desempenhando esse papel enquanto instância do conhecimento 

que possibilita  as  discussões sobre a humanização desse progresso. 

Nesse aspecto, a Bioética emerge com o escopo de questionar, problematizar e 

refletir os dilemas gerados pelas inovações dos avanços biotecnológicos, os quais 

provocam modificações no contexto sociocultural da humanidade, impondo o 

enfretamento de questões nunca antes imaginadas, tais como os experimentos com seres 

humanos acima mencionados. 

Dessa forma, a Bioética não se resume a questões deontológicas, porquanto na 

condição de disciplina faz uso da ética, da moral para questionar e refutar determinadas 

condutas que, se praticadas, conduzem à violação da vida humana, seja no aspecto 

físico, moral ou social. 

Entretanto, isolada, a Bioética não alcançaria enfaticamente os objetivos para o 

qual foi criada, pois pouco adiantariam os seus questionamentos, as suas análises e as 

suas reflexões se as ações em desfavor da pessoa humana e da sua dignidade 

continuassem a persistir. Suas abordagens realizadas através da aplicação dos seus 

princípios, dentre eles, os da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça teriam 

um alcance limitado.   

Nesse influxo, tomando-se como base o discurso bioético questionador e 

reflexivo, caberá ao Direito não somente normatizar e regulamentar esses 

procedimentos, mas limitar, individual e socialmente, as práticas violadoras da vida e 

dignidades humanas ocasionadas pelas inovações biotecnológicas. 

Todavia, ainda sob a forte influência dogmático-positivista, a Ciência Jurídica 

mostra-se insuficiente para responder essas questões, pois se vê limitada a perceber, 

refletir e cumprir o seu papel diante das necessidades dos mais variados setores da 

sociedade contemporânea, o que ocasionou crise no seu paradigma tradicional arrimado 

em uma visão positivista, individual, fragmentada, linear e redutora. 
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Constata-se, assim, a necessidade de “despensar” epistemologicamente o 

Direito, fazendo-o romper com o paradigma tradicional, modificando seu déficit perante 

a sociedade e transformando-o de modo a fazê-lo compreender e atender aos reclamos 

sociais contemporâneos. 

Nessa perspectiva, esse novo modo de pensar do Direito permite que seja 

incorporado em seu âmago incertezas e subjetividades, proporcionando a abertura de 

caminhos para que a Ciência Jurídica dirima conflitos e dilemas originados pelo avanço 

da biotecnologia.  

Assim, vem despontando uma nova racionalidade transgressora que perpassa a 

dogmática jurídica tradicional, dialoga com outras áreas do saber e se direciona para 

uma perspectiva sistêmica, flexível e transdisciplinar, com vistas a contemplar os 

anseios sociais da contemporaneidade, fazendo com que surjam novas disciplinas 

jurídicas, dentre elas o Biodireito. 

Impulsionado pela Bioética, o Biodireito, revelando-se fruto dessa transição 

paradigmática pela qual atravessa a Ciência Jurídica, emerge como um novo campo de 

atuação jurídica cujo foco é normatizar, através de um conjunto de regras esparsas e 

específicas, as ações decorrentes dos avanços biotecnológicos que coloquem em perigo 

físico e moral a pessoa humana. 

Todavia, enquanto novo ramo jurídico, o Biodireito ainda está se estruturando, 

de forma que necessita dialogar com outras áreas do conhecimento para que possa 

enfrentar os dilemas provenientes das transformações sociais provocadas pelo 

desenvolvimento biotecnológico que põe em risco a pessoa humana física, psíquica e 

moralmente. 

Nesse aspecto, respondendo ao nosso questionamento de como e de que modo 

o Biodireito se posicionará frente às questões decorrentes das transformações sociais 

provocadas pelo desenvolvimento biotecnológico que coloca em risco a pessoa humana 

e sua descendência, demonstrou-se neste trabalho que esse novo campo do saber 

jurídico, auxiliado pela Bioética, posiciona-se disciplinando os efeitos da biotecnologia 

sobre a sociedade em geral, fomentando a criação de normas protetivas da pessoa 

humana, como também auxiliando na interpretação das mesmas e outras já existentes, 

mas sempre focando na tutela do ser humano e a da sua dignidade, conforme 

evidenciado ao longo desta investigação.  

Assim, parece perceptível neste trabalho que para enfrentar os dilemas 

contemporâneos da biotecnologia que transforma a sociedade e põe em risco o ser 
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humano, ao Biodireito coube tanto o papel social de incentivar como o de coibir 

determinadas práticas médicas e científicas. Aquelas que efetivamente possam garantir 

o desenvolvimento da sociedade e, em particular do ser humano, sem que venham violá-

lo física e moralmente, deverão ser fomentadas e juridicamente respaldadas. Em 

contrapartida, procedimentos científicos que menoscabem a vida e a dignidade humana 

serão coibidos e rigorosamente punidos. 

Por outro lado, partindo-se da problemática acima mencionada, teve-se como 

objetivo nesta investigação examinar as interfaces entre a Bioética e o Biodireito, 

verificando as confluências dessas áreas do saber a partir da transição paradigmática 

do Direito dos novos tempos na compreensão da vida humana, visando a responder a 

questão então formulada.  

Nos termos em que foram propostos, constata-se que a investigação atingiu o 

seu objetivo, porquanto ficou demonstrada a indissociável relação existente entre o 

Biodireito e a Bioética, através de trocas de influências recíprocas e simultâneas. Diante 

desse quadro, há a impulsão do Biodireito por parte da Bioética para que possa ele se 

firmar enquanto novo ramo jurídico e dessa forma se posicionar frente às 

transformações sociais decorrentes dos avanços biotecnológicos. 

Não obstante, as confluências entre essas áreas do conhecimento auxiliam o 

“despensar” do Direito moderno tradicional, visto que elas rompem com os dogmas 

jurídicos de visão linear e reducionista e fazem com que “certezas” sejam substituídas 

pelas “possibilidades”. 

Ademais, através das interfaces e confluências desses campos do saber, 

igualmente restou evidenciado a construção recursiva existente entre eles, pois o 

Biodireito é estimulado pela Bioética e a Bioética se vale do Biodireito para atribuir 

coercitividade às suas reflexões.  Tanto é assim que foi evidenciado na investigação 

diversas normas de conduta que contemplam intrinsicamente os princípios bioéticos 

clássicos (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça).  

Constata-se, portanto, que é através das suas interfaces e das suas confluências 

que o Biodireito e a Bioética se retroalimentam e se desenvolvem enquanto áreas do 

saber, de modo a atingir uma das principais razões para os quais foram criados: a 

proteção do ser humano, da sua dignidade e da sua descendência, bem como da 

sociedade enquanto habit dos seres vivos.     
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