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RESUMO 

O presente trabalho visa realizar uma breve análise acerca da possibilidade de 
compreensão de princípios bioéticos implícitos na Constituição Federal a partir da 
aplicação da hermenêutica filosófica. O tema apresenta-se bastante relevante em face 
dos diversos avanços tecnológicos na área da biotecnologia, sendo a doutrina ainda 
bastante escassa. Dentro de uma abordagem apresentada pela hermenêutica filosófica, 
sobretudo a partir do pensamento filosófico de Martin Heidegger e Hans-Georg 
Gadamer, é possível compreender que, mais do que um mero instrumento de 
comunicação, a linguagem é uma dimensão da própria existência e auto-compreensão 
do ser, manifestando-se como expressão de sua ontologia. Por conseguinte, 
considerando a natureza discursiva da bioética, é possível entender que a mesma revela, 
em suas inúmeras incursões pela cognição humana e sua relação com as várias 
manifestações da vida, revelando, destarte, diversas dimensões da dignidade humana. 
Assim, pretende o autor, a partir da análise filosófica do princípio da dignidade humana 
(CF. art. 1º, III) desvelar uma principiologia bioética aplicável à interpretação 
constitucional. 

PALAVRAS-CHAVES: PRINCÍPIOS, BIOÉTICA, HERMENÊUTICA, 
CONSTITUIÇÃO 

ABSTRACT 

The present work aims to carry out a short analysis about the possibility of 
understanding of bioethical principles implicit in the Federal Constitution from the 
application of the philosophical hermeneutics. The subject presents to itself quite 
relevant in view of several technological advancements in the area of the biotechnology, 
being still the quite scarce doctrine. Inside an approach presented by philosophical 
hermeneutics, especially from the philosophical thought of Martin Heidegger and Hans-
Georg Gadamer, it is possible to understand that, more than a mere instrument of 
communication, the language is a dimension of the existence itself and auto-car of the 
being, being shown like expression of his ontology. Consequently, considering the 
discursive nature of the bioethics, it is a possible understand that it reveals, in its 
countless raids for the human cognition and his relation with the manifestations of the 
life, revealing, therefore, several dimensions of the human dignity. So, it claims the 
author, from the philosophical analysis of the beginning of the human dignity (CF. art. 
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1st, III) to unveil an bioethical principiology applicable to the constitutional 
interpretation. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, a Biotecnologia é uma realidade. Cada vez mais, os avanços tecnológicos 
têm possibilitado o ser humano a conhecer e interferir no fenômeno da vida desde sua 
concepção. Expectativas de cura de muitas enfermidades e aumento da longevidade 
ganham contornos cada vez mais reais com a realização de pesquisas genéticas 
envolvendo seres humanos. Entretanto, na medida em que a ciência avança, põe-se uma 
nova problemática acerca dos limites éticos e jurídicos da sua utilização.  

Com efeito, na medida em que os avanços científicos e tecnológicos se evidenciam, 
verifica-se o surgimento de possibilidades de ingerência cada vez maior sobre a vida, a 
partir da sua gênese. Não obstante, surgem, neste diapasão, a possibilidade de violação 
dos direitos e garantias fundamentais essenciais à constituição de qualquer estado de 
direito por meio das diversas práticas biotecnológicas ora emergentes. De outra parte, 
considerando como fundamento constitucional do Estado brasileiro o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), torna-se imprescindível 
a compreensão e interpretação do seu substrato axiológico em face das novas dimensões 
morais da realidade humana desveladas pelas atuais biotecnologias.  Destarte, torna-se 
imperiosa a análise da sistemática da Constituição Federal, em seus princípios 
fundamentais, bem como a investigação filosófica do conceito de dignidade humana e 
de sua importância para a configuração do estado de direito. A presente pesquisa visa 
oferecer trabalho monográfico sobre o tema, que se atenha com afinco às inúmeras 
problemáticas emergentes do assunto. A proposta é firmar posicionamentos sólidos 
sobre o tema, com base na pesquisa e reflexão aprofundadas. 

A primeira parte do trabalho visa apresentar, por meio de um pensamento sistemático, a 
concepção da Constituição Federal como sistema aberto, porém auto-referencial, 
pautado nos princípios fundamentais do art. 1º, sobretudo no princípio da dignidade da 
pessoa humana. Em seguida, faz-se uma análise do substrato axiológico deste princípio, 
com vistas a permitir uma aproximação conceitual do seu significado, bem como sua 
importância para o Estado de Direito. Por fim, o trabalho investiga, por meio da análise 
filosófica pautada no modelo fenomenológico, novas dimensões da dignidade humana, 
desveladas em face dos avanços tecnológicos, e da bioética, bem como a existência de 
princípios que se revelem implícitos no art. 1º, III da Constituição Federal, em face das 
reflexões bioéticas sobre o direito.   

  

 1    CONSTITUIÇÃO COMO SISTEMA ABERTO E AUTO-REFERENCIAL  
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Dentro das doutrinas constitucionalistas contemporâneas, é possível conceber a idéia de 
Constituição como uma ordenação sistemática e axiológica, resultado de opções 
políticas de uma sociedade e, conseqüentemente, do próprio Estado (HESSE, 1991). 
Dessa forma, a partir de uma perspectiva do seu sentido material, pode-se entender que 
a Constituição representa o próprio estatuto político e jurídico do Estado, o qual 
definiria sua estrutura e fundamentos de seu sistema jurídico. O conceito de 
Constituição estaria jungido à própria idéia de soberania do Estado, o qual teria o 
condão de se auto-definir e auto-regular (MIRANDA, 2007, p. 321).  

Embora seja impossível desprezar a ingerência de fatores políticos, ideológicos, 
militares e, principalmente econômicos no fenômeno constitucional – os chamados 
“fatores reais de poder” (LASSALE, 1999) – é possível afirmar que, em última análise, 
a norma constitucional representaria também uma manifestação da autodeterminação 
dos povos, que escolhem e determinam as diretrizes valorativas a se tornarem cogentes 
na sociedade. Mais ainda: a Constituição constituir-se-ia como um produto dialético da 
relação entre o povo e os demais fatores de poder na construção do Estado (MIRANDA, 
2007, p. 328). 

De outra parte, a partir de uma perspectiva de interação inter-sistêmica, a Constituição 
se apresenta também como uma instância de “acoplamento estrutural” entre os sistemas 
político e jurídico. Isso significa que, por meio dela, seria possível a adoção de medidas 
políticas ingerentes na seara jurídica e vice-versa, sem comprometer o caráter auto-
referencial do direito e da política, visto que a norma constitucional traz em si diversos 
instrumentos de controle dessas ações (como, por exemplo, dispositivos referentes ao 
processo legislativo, ao controle de constitucionalidade por ação ou omissão, ação de 
descumprimento de preceitos fundamental, as chamadas “cláusulas pétreas”, 
irreformáveis por emenda constitucional etc.). Por conseguinte, ter-se-ia o fato da 
Constituição revelar-se como instrumento de mediatização das interferências entre os 
referidos sistemas, assegurando, ao mesmo tempo, a interpenetração e a necessária 
autonomia dos mesmos. Ou seja, é por meio da Constituição que será possível definir 
se, quando e como a política poderá interferir no direito e vice-versa (NEVES, 2007, p. 
66-67).   

  

2      O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
COMO  FUNDAMENTO DO ESTADO DE DIREITO 

  

Com efeito, os diversos Estados contemporâneos têm erigido a dignidade humana como 
vetor hermenêutico de seus sistemas constitucionais. Tal se dá, principalmente, nas 
constituições promulgadas após a Segunda Guerra Mundial. A constituição alemã, por 
exemplo, assegura, em seu art. 1, a inviolabilidade da dignidade humana e a obrigação 
de todos os poderes públicos em respeitá-la e protegê-la. Já a portuguesa, promulgada 
em 1976, estatui a dignidade como alicerce do Estado. Por sua vez, as constituições 
italiana (art. 2) e espanhola (art. 10, 1) reconhecem também os chamados direitos 
humanos fundamentais.    
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A Constituição Federal, texto maior do ordenamento jurídico pátrio dispõe, em seu 
Título I, acerca dos Princípios Fundamentais. Entretanto, para uma compreensão 
sistêmica do ordenamento jurídico, faz-se salutar a compreensão acerca do conceito de 
normas-princípio, bem como sua distinção de outras normas (normas-regra). É possível 
compreender que a característica principal da norma-princípio reside na sua natureza 
axiológica e finalística (ÀVILA, 2003, p.119-120).  Os princípios são “[...] ordenações 
que se irradiam e imantam os sistemas de normas [...]” (SILVA, 1999, p. 96).  Mais do 
que simples dispositivos constitucionais, esses princípios revelam-se normas 
referenciais norteadoras, basilares do Estado Brasileiro.  

O art. 1º, da CF é explícito ao afirmar que, não apenas o ordenamento jurídico pátrio, 
mas o próprio Estado de Direito são alicerçados nos princípios aduzidos nos incisos do 
referido artigo. Destarte, é possível concluir que, sob a óptica da interpretação 
constitucional, todo ordenamento jurídico deve constituir-se numa tradução dos valores 
contidos nos princípios arrolados nos incisos do art. 1º, da CF. 

Destarte, é possível compreender a vital importância da aplicação/interpretação dos 
princípios, os quais possuem não apenas a função de influenciar com sua carga 
axiológica a tomada de decisões jurídicas, como também a função de integrar a 
aplicação das normas, excluindo os valores ou normas contrapostas de um sistema que 
não se coadunem com o sistema (GRAU, 2002, p.138).  

Seguindo esse entendimento, mostra-se imperiosa a necessidade de conhecimento dos 
princípios norteadores dos ordenamentos jurídicos, de modo a permitir a aplicação 
sistêmica das normas jurídicas no caso concreto, evitando um possível conflito aparente 
entre as mesmas. Ou seja, diante da realidade de cada caso, deve o operador do direito 
avaliar o valor tutelado por cada norma, a fim de garantir uma interpretação das mesmas 
em conformidade com o ordenamento jurídico, integrando-as (SARLET, 2006, p. 80).  

O texto constitucional brasileiro enumera como um dos fundamentos do presente Estado 
Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana. Conforme já dito, deve-se 
entender o aludido princípio não apenas como elementar ao texto constitucional, mas 
como conformador do mesmo. Dada a sua vital importância, este princípio deve ser 
interpretado no ordenamento jurídico pátrio da maneira mais ampla possível, devendo o 
Estado brasileiro prover de todos os meios possíveis para assegurar sua efetivação, não 
apenas por intermédio de garantias constitucionais de caráter individual assegurados 
pelo texto constitucional, mas também pela defesa de interesses coletivos, difusos e 
metaindividuais.  

É possível compreender que a dignidade da pessoa humana não assume o papel de 
princípio jurídico apenas por determinação do texto constitucional, mas, sobretudo, pela 
sua carga axiológica. Mais do que um princípio, a dignidade da pessoa deve ser, antes, 
um valor animador e justificador de todo ordenamento jurídico.  

Apesar da vastidão semântica da expressão dignidade humana, é possível uma 
compreensão conjetural desse princípio, em face de algumas análises acerca de seus 
elementos. Em linhas gerais, hodiernamente, a compreensão do princípio da dignidade 
da pessoa humana possui matriz kantiana e pode ser compreendida do ser humano como 
um valor em si mesmo, não podendo ser utilizado como um mero objeto para qualquer 
fim, seja privado, seja público. A dignidade seria um valor estabelecido à pessoa 
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simplesmente pela sua condição de ser humano independente de suas ações, palavras ou 
até mesmo da existência de autoconsciência, o que, por si só, já excluiria qualquer ação 
que evidenciasse uma possível descartabilidade do ser humano (SARLET, 2006, p. 61-
75). Por essa razão, a dignidade da pessoa humana (Menschenwürde) é essencialmente 
inclusiva, devendo manifestar-se também no reconhecimento e proteção às diferenças 
entre os indivíduos por parte do Estado, bem como no respeito às diversas 
manifestações de consciência, credo, pensamento, orientação sexual e demais formas de 
expressão do ser humano inseridas na dinâmica social (CANOTILHO, 2003, p. 225-
226). 

Embora pareça impossível estabelecer uma definição acabada sobre o conceito do 
princípio da dignidade humana, é possível empreender uma compreensão aproximada 
acerca de seu substrato axiológico.  Na esteira deste entendimento, Maria Celina Bodin 
de Moraes (2006, p.107-149) enumera quatro elementos componentes da dignidade 
humana, a saber: a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade. 

É impossível conceber a igualdade apenas a partir da consideração da semelhança dos 
indivíduos. A natureza humana é, por si só, plural e diversificada. Conforme nos aponta 
Hannah Arendt (2008), a idéia da necessidade do discurso como espaço de interação 
trans-individual nos indica a própria condição ambivalente da natureza humana, 
manifestada, ao mesmo tempo, pela semelhança e dessemelhança entre os indivíduos: 

  

  

A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem  o duplo aspecto de 
igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de 
compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos para o futuro e prever 
as necessidades das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, se cada ser humano 
não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a existir, os homens não 
precisariam do discurso para se fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam 
comunicar suas necessidades imediatas e idênticas. (2008, p. 188).   

  

  

Consoante aduzido alhures, é obvio que, em face das constantes mudanças vividas pelas 
sociedades contemporâneas, torna-se praticamente impossível “catalogar” ou 
“classificar” as diferenças e semelhanças que integrem os indivíduos em grupos. Por 
conseguinte, observa-se que, na seara do espaço público da ação e do discurso, os 
indivíduos se revelam e, ao mesmo tempo, se determinam como sujeitos do discurso.   

Assim, ao nos referirmos à igualdade, é preciso ter em mente a complexidade desse 
conceito, que se mostra muito além do simples tratamento isonômico da lei aos 
indivíduos. A igualdade componente da dignidade humana é de caráter substancial, ou 
seja, deve prever o tratamento desigual a pessoas desiguais, consoante seja necessário 
em face da sua condição de desigualdade. Outrossim, deve ser evidenciado nesses casos 
o chamado “direito à diferença” entre os indivíduos. Isso significa que, em face do 
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reconhecimento da pluralidade e diversidade sócio-cultural entre os indivíduos, busca-se 
harmonizar os conflitos inerentes às condições de cada um (MORAES, 2006, p. 121-
122). Essa situação, aparentemente paradoxal, nos revela também uma tensão dialética 
sobre a própria natureza humana e a revelação de sua identidade no âmbito do discurso 
e da ação.  

No mesmo sentido, Robert Alexy (2008) acrescenta que a caracterização da 
desigualdade implica em um ônus argumentativo que justifique a necessidade da 
aplicação desigual de determinada norma num caso em estudo. Destarte, não estando 
devidamente justificada a necessidade de tratamento desigual em face de determinada 
desigualdade relevante à aplicação da norma, impõe-se como obrigatório o tratamento 
igualitário. A outro giro, também afirma o autor que, sempre que devidamente 
demonstrada a desigualdade, esta imporá necessariamente um tratamento desigual. 
Assim, Alexy compreende que o princípio da igualdade se desdobra em duas normas: a 
primeira determina que, se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de 
um tratamento desigual, então, o tratamento igual é obrigatório. Já a segunda estabelece 
que, se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o 
tratamento desigual é obrigatório. Para o autor, a sistematização desse raciocínio é 
fundamental a fim de se evitar a aplicação arbitrária das normas. Isso significa que cabe 
à atividade de argumentação a justificação da razão a ser considerada suficiente para o 
tratamento desigual num caso concreto. Desta forma, torna-se imprescindível uma 
hermenêutica voltada a ratio legis a qual justifique ou não uma diferença efetiva 
ensejadora de um tratamento desigual.  

Já a proteção da integridade psicofísica sugere a necessidade de amparo e proteção à 
integridade física e emocional dos indivíduos. Por meio desse princípio, fica 
terminantemente vedada toda ação que cause degradação ou violação física ou 
psicológica aos indivíduos. Não obstante, no âmbito das biotecnociências, esse preceito 
se estende também a outros tipos de ações que exponham ao risco de dano os indivíduos 
em face do proveito de determinadas situações (de ordem social, econômica ou 
biológica) que tornem limitado ou viciado o seu consentimento, bem como a 
determinação substancial de suas ações. Surge aí o conceito de vulnerabilidade, o qual 
será pormenorizadamente estudado adiante. Conseqüentemente, a proteção da 
integridade psicofísica do indivíduo perpassa também pela proteção deste de situações 
que favoreçam a prática de abusos.  

A seu turno, o princípio da liberdade representa a proteção do exercício das escolhas 
individuais de cada um. “Liberdade significa, cada vez mais, poder realizar, sem 
interferência de qualquer gênero, as próprias escolhas individuais, mais, o próprio 
projeto de vida, exercendo-o como melhor lhe convier” (MORAES, 2006, p. 138). 
Assim, a liberdade significa não apenas a tutela da mobilidade biológica dos indivíduos, 
mas, igualmente, a proteção de sua autodeterminação, de identidade cultural e de seu 
modo de ser, de pensar e de viver. É possível ilustrar sobremodo a liberdade com o 
conceito de vida activa apresentado por Hannah Arendt (2008, p. 15), o qual inclui o 
desenvolvimento e manutenção biológica do indivíduo (chamado pela autora de labor), 
a possibilidade de interação do indivíduo com o mundo natural (denominado pela autora 
de trabalho) e a interação do indivíduo humano com outros da mesma espécie (chamado 
pela autora de ação). A chamada vida activa (expressão contraposta à chamada vida 
contemplativa, interior, voltada ao pensamento puro, denominada bios theoretikos) 
seria, desta forma, a possibilidade que os indivíduos livres teriam de escolher o destino 
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dos elementos labor, trabalho e ação, no curso de sua existência (2008, p. 20-26).  
Observa-se, desta maneira, que a liberdade encontra-se intimamente ligada à idéia da 
própria proteção psicofísica do indivíduo, visto que esta última impõe-se como 
pressuposto ao exercício daquela. De outra parte, observa-se igualmente que a proteção 
da integridade psicofísica do indivíduo apresenta-se também como um dos elementos 
componentes da liberdade (labor).  

A chamada solidariedade, a seu turno, se expressa a partir da assimilação do conceito de 
humanidade (MORAES, 2006, p. 139), ou seja, pela concepção da necessidade de tutela 
e proteção coletiva. Impõe-se pelo entendimento de uma concepção triádica indissolúvel 
do ser humano em indivíduo / sociedade / espécie (MORIN, 2007, p. 51). Destarte, esse 
conceito se expressa a partir da idéia da existência de sujeitos coletivos, bem como pela 
proteção dos mesmos (como por exemplo, a idéia dos chamados crimes de genocídio e 
dos crimes contra a humanidade). Assim, a solidariedade se manifesta por meio da 
proteção de bens e de valores considerados coletivos, de bem comum, a exemplo da 
proteção dos consumidores e do meio-ambiente (MORAES, 2006, p. 139). 
Conseqüentemente, há de se observar que a idéia de solidariedade também perpassa a 
própria idéia de inclusão social, de eliminação das desigualdades sociais, conforme 
preceitua o art. 3º, incisos I e III da CF. Outrossim, a solidariedade implicaria também 
no dever de combate à marginalização e eliminação da pobreza e demais desigualdades 
sociais, consoante a atuação conjunta dos Poderes estatais constitucionalmente 
instituídos. Nesse sentido, afirma Maria Celina Bodin de Moraes: 

  

  

Assim é que os incisos do art. 3º conclamam os Poderes a uma atuação promocional, 
através da concepção de justiça distributiva, voltada para a igualdade substancial, 
vetados os preconceitos de qualquer espécie. Não há lugar, no projeto constitucional 
para a exclusão; mas também não há espaço para a resignação submissa, para a passiva 
aceitação da enorme massa de destituídos com que (mal) convivemos. De acordo com o 
que estabelece o texto da Lei Maior, a configuração de nosso Estado Democrático de 
Direito tem por fundamentos a dignidade humana, a igualdade substancial e a 
solidariedade social, e determina, como sua meta prioritária, a correção das 
desigualdades sociais e regionais, com o propósito de reduzir os desequilíbrios entre as 
regiões do País, buscando melhorar a qualidade de vida de todos que aqui vivem. A 
expressa referência à solidariedade, feita pelo legislador constituinte estabelece em 
nosso ordenamento um princípio jurídico inovador a ser levado em conta não só no 
momento da elaboração da legislação ordinária e na execução das políticas públicas, 
mas também nos momentos de interpretação e aplicação do Direito, por seus operadores 
e demais destinatários, isto é, por todos os membros da sociedade. (2007, p. 140).   

  

 Obviamente que os princípios acima elencados não são suficientes para esgotar o 
conteúdo do princípio da dignidade humana, mas tão-somente, efetuar uma 
aproximação de seu substrato axiológico. Dada sua amplitude, bem como sua variação 
de conteúdo no tempo e no espaço, torna-se extremamente difícil uma definição ou 
conceituação perfeita e acabada do princípio da dignidade humana, até mesmo porque, 
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conforme já aduzido, ele mesmo é o fim e a razão de todo direito. Sendo assim, 
preferimos recorrer ao estilo tópico de pensar, enquadrando a dignidade da pessoa 
humana como um topos, ou seja, um conceito que somente pode ser encontrado se 
pensado com base num problema concreto (aporia) e através da ponderação dialética de 
argumentos normalmente aceitos. Destarte, pode-se afirmar que: “Dignidade da pessoa 
humana não é passível de conceituação, se bem que o juiz possa – ou melhor, deva – 
decidir se tal ou qual conduta ofende o referido princípio conformador do Estado 
Brasileiro” (SILVA NETO, 2004-2005, p. 202).   

  

3   A MATERIALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO REFLEXO 
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Com vistas a garantir a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana na 
ordem jurídico-constitucional brasileira, aprouve ao constituinte projetar alguns valores 
embutidos no referido princípio em direitos normatizados, os quais, dada a sua 
importância material na realização do princípio colocado no art. 1º, inciso III, da 
Constituição Federal, classificou de fundamentais. Estes direitos, segundo a doutrina, 
podem ser entendidos como desdobramentos do princípio da dignidade da pessoa 
humana nas diversas dimensões da existência humana.  

Entretanto, apesar da íntima relação entre os direitos fundamentais e o princípio da 
dignidade da pessoa humana, ambos não podem nem devem ser confundidos. Sendo um 
princípio, a dignidade da pessoa humana não poderia sofrer restrições, fato que não 
ocorre com os direitos fundamentais, os quais não possuem caráter absoluto. Dada a 
importância do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como da garantia da 
realização desse princípio, muitas vezes a condição para sua realização pode consistir na 
restrição de direitos fundamentais que, num primeiro momento, derivariam daquele 
princípio. Por essa razão, impõe-se a necessidade de observância da proporcionalidade 
na restrição desses direitos, com vistas à não agressão do princípio da dignidade da 
pessoa. Ou seja, na restrição dos direitos fundamentais, o principal objetivo, bem como 
termo final consiste justamente no bem que represente o valor dignidade da pessoa 
humana (SARLET, 2006, p.118-119). 

De acordo com o art. 5º, §2º da Constituição Federal, podemos compreender o sistema 
constitucional brasileiro sobre garantias e direitos fundamentais como um sistema 
aberto, permeável à adoção e proteção de outros direitos e garantias fundamentais que, 
embora possam não estar explicitamente elencados no texto constitucional, sejam 
decorrentes do próprio regime e dos princípios jurídicos adotados pelo Estado 
brasileiro. Noutras palavras, a característica principal dos direitos fundamentais 
residiria, antes do fato de estarem dispostos no texto constitucional, na sua 
fundamentalidade material, ou seja, no seu conteúdo que deve representar o princípio 
consubstanciado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal em diversos setores da 
vida e convivência humanas (MARINONI, 2004, p.2).  

Dado o valor expresso em seu conteúdo, a doutrina reconhece aos direitos fundamentais 
dois tipos de eficácia: horizontal e vertical. A eficácia horizontal diz respeito à proteção 
dos direitos fundamentais pelo Estado no âmbito das relações privadas. Ou seja, 
materializa-se através do dever dos sujeitos de respeitarem os direitos fundamentais de 
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seus pares na dinâmica da convivência social. Nesse sentido, é possível entender que os 
direitos fundamentais oriundos da dignidade humana, dado seu caráter irrenunciável, 
devem ser respeitados por todos, inclusive por seus titulares, impondo, dessa forma, 
limitações sobre a própria autonomia privada.  

De outra parte, a eficácia vertical dos direitos fundamentais refere-se às relações entre o 
Estado e a pessoa natural. Nessa dimensão de eficácia, é possível constatar um duplo 
viés do Estado em relação aos seus súditos. Tanto o dever de não ingerência na esfera 
de liberdade individual como também o dever de garantir aos seus tutelados a efetivação 
dos direitos fundamentais direta ou indiretamente garantidos pelos princípios contidos 
no ordenamento jurídico.  

   

4   A REALIDADE BIOÉTICA COMO DIMENSÃO DA DIGNIDADE HUMANA:A 
IMPORTÂNCIA DA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA PARA A MANIFESTAÇÃO 
DA BIOÉTICA COMO MODO DE SER-NO-MUNDO 

Com efeito, numa realidade social e cultural cada vez mais diversificada e complexa, 
pode-se compreender a inviabilidade da identificação da Constituição com concepções 
totalizantes de caráter religioso, filosófico, moral ou ideológico (NEVES, 2007, p. 72-
73). Destarte, torna-se imperiosa a necessidade de um modelo hermenêutico que 
contemple a temporalidade das situações sócio-políticas emergentes, com vistas a 
apreensão cognoscitiva do efetivo sentido da norma constitucional.  

Ora, assim sendo, deve-se ter em consideração que a compreensão do sentido da 
dignidade humana somente poderá ser levada a cabo a partir de um paradigma 
hermenêutico que contemple as possibilidades de desvelamento do sentido da existência 
enquanto experiência do “ser” do homem no mundo (Dasein). Por conta disso, torna-se 
imprescindível o entendimento da atividade hermenêutica como cognição dialógica 
entre o hermeneuta e o texto. Observa-se que a apreensão do sentido deste (sobretudo 
dos textos constitucionais, os quais, em sua maioria, representam determinado momento 
sócio-histórico de uma sociedade política) somente é possível, por meio de uma pré-
compreensão inerente ao intérprete, a qual lhe permite uma projeção cognoscitiva 
manifestada a partir de determinadas expectativas e na perspectiva de um determinado 
sentido (GADAMER, 1997, p. 356). 

Todavia, é evidente que a atividade hermenêutica não pode ficar adstrita apenas às pré-
compreensões do texto em exame, mas deve estar aberta à possibilidade também 
daquilo que é manifestado pelo texto em sua alteridade. Ou seja, na interpretação, é 
imprescindível que, além das projeções significativas construídas, o intérprete se 
permita dialogar com um outro liame significativo trazido pelo próprio texto e 
manifestado por meio do diálogo com este: “O que importa é dar-se conta dos próprios 
pressupostos, a fim de que o próprio texto possa apresentar-se em sua alteridade, 
podendo assim confrontar sua verdade com as opiniões prévias pessoais” (GADAMER, 
1997, p. 358). Destarte, é possível entender que a atividade interpretativa não pode 
desprezar os “pré-juízos” ou “pré-conceitos” intrínsecos ao intérprete, mas, ao contrário, 
deve torná-lo consciente destes, de modo a impedir que os mesmos venham a tolher 
novas dimensões cognitivas apresentadas pelo texto.  
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Outrossim, é necessário entender que o caminho dialógico da interpretação se processa 
dentro do âmbito da negatividade, isto é, da consciência do não-saber (a célebre docta 
ignorantia socrática) e da busca pelo saber por meio do diálogo com o texto. Isso 
significa que, apenas admitindo a abertura do pensamento às possíveis respostas 
trazidas pelo texto, o intérprete pode interrogá-lo, realizando as perguntas certas, 
estando consciente da sua limitação espacial e temporal caracterizada pela historicidade, 
e, apreendendo também a esta mesma imersão do texto. A partir deste momento, seria 
possível a “fusão dos horizontes” entre os interlocutores, concretizando o processo 
hermenêutico (PALMER, 2006, p. 201-202).    

Todavia, cumpre-nos também ressaltar que essa interação dialética da atividade 
hermenêutica somente é possível em razão da existência e do compartilhamento de 
sentidos dentro de um espaço transpessoal das projeções e possibilidades da existência 
(o “mundo” no sentido aduzido por Martin Heidegger) somente concebível pela 
linguagem. Ora, assim, pode-se afirmar que esta deve ser compreendida não apenas 
como um mero conjunto de signos, utilizado como instrumento para a apreensão que a 
interpretação dos significados (como proposto pela filosófica da consciência de 
Dilthey), mas antes como um universo onde os entes são revelados como seres em seu 
sentido (GADAMER, 1997, p. 571).   

Destarte, o fenômeno da compreensão pode ser entendido como uma estrutura 
ontológica da própria projeção do ser no mundo, ou seja, do Dasein heideggeriano, em 
que: ”o Da (o aí) é como as coisas, ao aparecerem, chegam ao ser, não sendo uma 
‘propriedade do ser, mas, sim, o próprio ser’” (STRECK, 2007, p. 194). 

Assim, considerando a natureza discursiva da bioética, é possível entender que a mesma 
revela, em suas inúmeras incursões pela cognição humana e sua relação com as várias 
manifestações da vida, uma autêntica projeção do ser-no-mundo (Dasein), na medida 
em que constrói possibilidades de compreensão da ingerência humana na bíos. Por 
conseguinte, o universo bioético também nos revela dimensões do próprio ser humano, 
bem como da sua dignidade. Portanto, a discussão tópica das questões apresentadas pela 
bioética, revelada em seus diversos discursos (feminista, abolicionista, principialista, 
universalista etc.) pode descortinar novas dimensões do substrato axiológico da 
dignidade humana.       

  

5     EM BUSCA DE UM MODELO PRINCIPIOLÓGICO APLICÁVEL À BIOÉTICA 

Embora se admita a necessidade imperativa de um diálogo crescente com os diversos 
grupos que compõem a sociedade, com vistas a construção de uma ética não-excludente, 
observa-se ser inócua qualquer construção ética pautada no mero relativismo moral, na 
medida em que é possível a existência de contradição entre determinadas posturas 
morais de diversos grupos existentes. Destarte, ainda considerando a necessidade de 
respeito à pluralidade e heterogeneidade dos grupos envolvidos, torna-se imperioso o 
estabelecimento de princípios éticos orientadores para o julgamento moral das ações 
tecnocientíficas.  

Outrossim, faz-se necessária a adoção de uma principiologia problemática, aberta ao 
constante aperfeiçoamento e diálogo, mas pautada em pilares valorativos determinados. 
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Por conseguinte, é impossível pensar a ética dissociada da idéia da comunidade Como 
será demonstrado adiante, é possível compreender que uma ética voltada à utilização 
responsável das novas biotecnologias deve ter como máxima o dever de não 
comprometer a existência humana nas gerações futuras. O uso responsável de um novo 
poder requer sabedoria, ou seja, uma prudência racional somente adquirida com a 
experiência. Com efeito, observa-se que a reflexão ética demanda tempo e se pauta pela 
análise sucessiva dos erros cometidos, numa espécie de processo evolutivo, de 
constantes análises das ações perpetradas. Contudo, a dinâmica evolutiva dos processos 
tecnológicos impõe-se num ritmo muitíssimo intenso, além da capacidade reflexão 
cognoscitiva da ética tradicional.  

Todavia, apesar de ser impossível prever os efeitos dos nossos atos num futuro distante, 
é possível se valer como ferramenta orientadora das ações futuras a antecipação 
especulativa dos desfechos dessas ações no domínio da vida humana e da natureza. É a 
chamada “heurística do medo”, isto é, só a previsão da desfiguração e autodestruição do 
Homem (tanto como espécie quanto como idéia ontológica) nos ajuda a refletir e 
ponderar sobre os riscos de determinadas ações, bem como sobre aquilo que se há de 
preservar e priorizar no Homem, face a tais perigos, e assumir uma posição ou decisão 
sobre o que se “possa querer” (JONAS, 2006, p. 70-71).  

Com efeito, este tipo de casuística apresenta-se sobremodo importante para a 
visualização das possíveis conseqüências futuras de determinadas ações, na medida em 
que estas são, até então, completamente desconhecidas. Embora os efeitos 
possivelmente antevistos sejam apenas meras conjecturas, é a partir dessa primeira 
análise, de cunho puramente imaginativo, que é possível se vislumbrar os primeiros 
princípios morais aplicáveis às ações oriundas dessa nova realidade tecnocientífica. 
Nesse sentido, Jonas afirma: 

   

[...] o mero saber sobre possibilidades, certamente insuficiente para previsões, é 
suficiente para os fins da casuística heurística posta a serviço da doutrina ética dos 
princípios. Os seus recursos são experimentos de pensamento não somente hipotéticos 
na aceitação das premissas (“se tal coisa é feita, então tal coisa se sucede”), mas 
também conjecturais na dedução de um se para um então (“então tal coisa pode 
suceder”). É a luz do “então”, que se apresenta a imaginação como possibilidade, como 
conteúdo e não como certeza, que pela primeira vez os princípios da moral, até então ali 
desconhecidos, porque antes desnecessários, podem tornar-se visíveis. (2006, p. 73-74).  

  

  

De outra parte, surge também a necessidade de proteção das gerações futuras. Isto 
porque, na medida em que estas ainda não existem, não podem reivindicar quaisquer 
direitos. Nesse diapasão, Jonas explica que, embora seja impossível demonstrar a 
necessidade de qualquer compromisso ético com a existência da humanidade no futuro, 
é possível verificar, claramente, a partir do axioma da continuidade presumida da 
espécie humana, o dever de assegurar a continuidade das condições de existência das 
gerações futuras. Isto significa que, partindo do pressuposto que exista uma humanidade 
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no futuro, o dever dos indivíduos no presente é garantir condições dignas de existências 
das gerações futuras; ou seja, a necessidade de respeito e cuidado com as gerações 
futuras inclui a proibição de ações que tornem insuportáveis as condições de vida dos 
indivíduos as gerações futuras (JONAS, 2006, p. 91-92). Conforme já explanado 
alhures, a ética, como instância filosófica justificadora das ações morais, tem a 
finalidade precípua de religar o indivíduo enquanto sujeito à sua comunidade (MORIN, 
2005, p. 21). Logo, é possível compreender que a análise ética da utilização das novas 
biotecnologias deve se pautar na tensão dialética e ambivalente entre autonomia e 
responsabilidade. Com efeito, a responsabilidade é uma conseqüência moral necessária 
para a concepção de uma liberdade racional. Quem é livre, possui liberdade para fazer e 
é responsável pelos seus atos: “A consciência de responsabilidade é característica de um 
indivíduo sujeito dotado de autonomia (dependente como toda autonomia)” (MORIN, 
2005, p. 100).  

Outrossim, torna-se imperioso o estabelecimento de uma ética pautada na 
responsabilidade. Contudo, resta saber para quem ou por quem se dirige essa 
responsabilidade. Surge aí a necessidade de inserir dentro da ética da responsabilidade, 
a idéia de alteridade. Esta surge como uma idéia orientadora da responsabilidade ética 
da ação, no sentido de estabelecer o dever de cuidado no agir pela idéia do outro 
envolvido. Este outro que não é conhecido ou familiar, que não é semelhante ou ainda 
que não se saiba quem é. É essa idéia que nos conduz a superação das diferenças para 
uma reaproximação do indivíduo com a sua comunidade e, em última instância, com a 
sua espécie. 

  

 A inteligibilidade não remonta para aquém da presença, à proximidade do outro? É ali 
que a alteridade que obriga infinitamente fende o tempo num entre-tempo 
intransponível: o “um” é para o outro de um ser que se desprende, sem se fazer o 
contemporâneo do “outro”, sem poder colocar-se ao seu lado numa síntese, expondo-se 
como um tema; um-para-o-outro como um guardião-de-seu-irmão, como um 
responsável-pelo-outro. Entre o um que eu sou e o outro pelo qual eu respondo abre-se 
uma diferença sem fundo, que é também a não-diferença da responsabilidade, 
significância da significação, irredutível a qualquer sistema. Não-indiferença que é a 
proximidade mesma do próximo, pela qual se delineia, e é só por ela, um fundo de 
comunidade entre um e outro, a unidade do gênero humano, devedor à fraternidade 
entre os homens. (LÉVINAS, 1993, p. 14). 

  

  

Consabido, a filosofia tem reduzido a questão do sentido aos conteúdos dados à 
consciência: “As significações levadas pela linguagem devem justificar-se numa 
reflexão sobre a consciência que as visa” (LÉVINAS, 1993, p. 22). Todavia, é também 
evidente que nenhum dado se encontra revestido de sentido sem o aclaramento devido 
da situação contextual no qual este está inserido: “A significação seria a própria 
iluminação deste horizonte. Mas este horizonte não resulta da adição de dados ausentes, 
pois cada dado já teria a necessidade de um horizonte para definir-se e dar-se” 
(LÉVINAS, 1993, p. 23). Assim sendo, é possível compreender que a significação é, 
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antes de tudo, um horizonte cognoscitivo, um lugar onde se situa a apreensão do sentido 
pelo sujeito cognoscente. Por essa razão, é possível entender que este processo 
cognoscitivo se processa no horizonte referencial intersubjetivo, na instância de 
interação dialética cognoscitiva dos mesmos. “A significação precede os dados e os 
clareia” (LÉVINAS, 1993, p. 25).  

De outra parte, é possível compreender ainda que, dentro desse horizonte cognoscitivo, 
a idéia do outro apresenta-se enquanto elemento constitutivo da própria idéia de 
subjetividade. Isto porque, conforme se observa, a experiência da subjetividade também 
suscita uma experiência da coletividade. Nesse diapasão, é possível compreender que a 
vida do sujeito em seu ego também traz em si o desejo de abrigar o outro, de não estar 
sozinho. Assim, nota-se que, em certa medida, a idéia de alteridade é parte componente 
da própria idéia de sujeito: “O Desejo do Outro – a socialidade – nasce num ser que não 
carece de nada ou, mais exatamente, nasce para além de tudo que possa faltar ou 
satisfazê-lo” (LÉVINAS, 1993, p. 49). Isso significa dizer que a condição de sujeito traz 
ao indivíduo também o desejo de descobrir novas possibilidades pelo Outro em sua 
vida.  

Dessa forma, pode-se entender que a descoberta do sentido existencial do sujeito está 
relacionada com sua identificação com a alteridade. Portanto, deve-se reconhecer a ética 
não o caráter de superestrutura de atuação do sujeito, mas sim de elemento próprio da 
sua autocompreensão e autodeterminação. Sem responsabilidade, não existe liberdade. 
Assim, observa-se que: “A ética, aqui, não aparece como suplemento de uma base 
existencial prévia; é na ética entendida como responsabilidade que se dá o próprio nó do 
subjectivo” (LÉVINAS, 2007, p. 77).  

Considerando a necessidade existencial de respeito ao outro como corolário de uma 
existência autônoma e racional, resta saber quem são os destinatários da 
responsabilidade das nossas ações. Por conseguinte, observa-se como complementar, a 
idéia do dever ético de proteção especial de determinados indivíduos que, por diversas 
causas, se encontram em situação de desvantagem, sendo presa fácil para sua 
exploração por parte de outros. Surge, assim, o conceito ético de vulnerabilidade.  

É possível entender como vulnerabilidade a condição de sujeição aos perigos ou danos 
em que se encontram determinados indivíduos. Consabido, a fragilidade da condição 
humana proporciona, freqüentemente, a sujeição dos indivíduos a esses riscos, os quais 
são oriundos dos mais diversos fatores. Nesse passo, é possível entender a 
vulnerabilidade como característica intrínseca dos indivíduos. Nesse sentido, afirma 
Kottow: 

  

  

Desde que J. G Herder (1744-1803) reconheceu os seres humanos como criaturas 
impotentes comprometidas com a incerta tarefa de desenvolver o próprio ser contando 
apenas com suas forças culturais, a filosofia tem considerado a vulnerabilidade 
dimensão antropológica essencial da existência humana. (2004, p. 71). 
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E prossegue o autor: 

 Ser vulnerável significa estar suscetível a, ou em perigo de sofrer danos. Estar vivo é 
uma improbabilidade biológica altamente vulnerável a perturbações e à morte, e mais 
ainda se vidas humanas qua humanas têm de ser construídas, sendo, portanto 
desproporcionalmente frágeis e propensas a desordens e disfunções. (2004, p. 72).   

 Todavia, para o autor além dessa vulnerabilidade intrínseca, os indivíduos também são 
afetados por circunstâncias, de ordem biológica, geográfica, social ou econômica, as 
quais podem agravar ainda mais sua vulnerabilidade. Nesse sentido, a vulnerabilidade 
pode ser compreendida como uma ausência de liberdade substancial dos indivíduos para 
a determinação de suas condutas, o que os predispõe a danos causados por ações 
maléficas de outros indivíduos mais fortes. Ou seja:  

 pessoas vulneráveis são pessoas relativa ou absolutamente incapazes de proteger seus 
próprios interesses. De modo mais formal, podem ter poder, inteligência, educação, 
recursos e forças insuficientes ou outros atributos necessários à proteção de seus 
interesses. (MACKLIN, 2004, p. 60). 

  

 Assim, Kottow apresenta a vulnerabilidade nos seguintes termos: 

 Além dessa vulnerabilidade básica intrínseca à existência humana, alguns indivíduos 
são afetados por circunstâncias desfavoráveis nas quais a pobreza, a falta de educação, 
as dificuldades geográficas, as doenças crônicas e endêmicas ou outros infortúnios os 
tornam ainda mais vulneráveis. O florescimento humano depende além disso da 
aquisição de algumas virtudes intelectuais e morais, empreendimento que pode ser 
perturbado por deficiências biológicas, educacionais ou outras de cunho social que 
constituem então vulnerabilidades adicionais. Para os fins desta discussão, podemos 
compreender a vulnerabilidade existencial do homem como primária, enquanto as 
deficiências circunstanciais geram uma forma secundária. Todos estão sujeitos à forma 
primária, mas só os infelizes padecem da segunda. (2004, p. 72). 

Em seguida, conclui: 

 O vulnerável sofre de necessidades não atendidas,o que o torna frágil, predisposto a 
sofrer danos. É também propenso a ser facilmente atingido, dada sua baixa resistência 
ao mal. A. Sen. propôs uma iluminadora relação entre poder e liberdade. Ser pobre é ser 
privado de capacidades; o destituído carece da liberdade substancial necessária para 
levar o tipo de vida que poderia valorizar. Assim, pobreza não é só nem 
necessariamente falta de recursos econômicos, pois há outras circunstâncias adversas 
que levam à privação, como a idade, as deficiências físicas, a doença. O resultado 
líquido é que a destituição e a privação reduzem o campo da ação livre, e tornam o 
destituído mais vulnerável, ou, nos termos aqui propostos, cada vez mais predisposto 
aos danos e a males. (2003, p. 73).           
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Com efeito, é possível compreender que a vulnerabilidade extrínseca pode derivar de 
fatores de ordem biológica oriundos do desenvolvimento mental incompleto do 
indivíduo, em razão da idade ou de problemas genéticos, os quais podem afetar a 
capacidade substancial de compreender e determinar o sentido de suas ações e opções. 
Tal se dá, sobretudo, nos casos em que os pacientes de determinadas ações são crianças, 
adolescentes, os quais pela inexperiência, não podem consentir de forma livre e 
substancial para a determinação de suas ações, além de, no mais das vezes, estarem 
sujeitas à autoridade de terceiros (pais ou responsáveis) ou ainda indivíduos que 
possuidores de alguma disfunção congênita causadora de redução da capacidade 
cognoscitiva, encontrando-se, por esta razão, vulneráveis. Semelhantemente, observa-se 
que determinados grupos de indivíduos também são vulnerados em razão de mazelas de 
ordem social, decorrentes da falta de acesso à educação, epidemias, desastres naturais, 
perseguições e discriminações em razão de gênero, religião, etnia e outros fatores, em 
razão dos quais, encontram também vulneráveis a ações prejudiciais perpetradas por 
outros indivíduos com o fito de exploração, malícia ou negligência. Em suma: 

 Incluem-se aí membros subordinados de grupos hierárquicos como militares ou 
estudantes; pessoas idosas com demência e residentes em asilos; pessoas que recebem 
benefícios da seguridade ou assistência social; outras pessoas pobres desempregadas; 
pacientes em salas de emergência; alguns grupos étnicos e raciais minoritários; sem-
teto, nômades, refugiados ou pessoas deslocadas; prisioneiros; e membros de 
comunidade sem conhecimento dos conceitos médicos modernos. (MACKLIN 2003, p. 
61). 

 Observa-se como exemplo paradigmático dessa vulnerabilidade o chamado "Caso 
Tuskegee", o qual tem sido objeto de divulgação e reflexão na bioética desde a sua 
origem.  Durante cerca de quarenta anos (entre as décadas 1930 e 1970), o Serviço de 
Saúde Pública dos Estados Unidos da América realizou uma pesquisa que envolveu 600 
homens negros, agricultores, sendo 399 com sífilis e 201 sem a doença, da cidade de 
Macon, no estado do Alabama. O objetivo do chamado “Estudo Tuskegee”, nome do 
centro de saúde onde foi realizado, era observar a história natural da sífilis não tratada. 
Os participantes dessa pesquisa foram privados de penicilina, o principal tratamento 
utilizado para a doença à época (SQUINCA, 2006). Relata ainda José Roberto Goldim 
(2007): “Vale ressaltar que em 1929, já havia sido publicado um estudo, realizado na 
Noruega, a partir de dados históricos, relatando mais de 2000 casos de sífilis não 
tratado”. 

Em nenhum momento foi revelado aos participantes do estudo Tuskegee o mal que eles 
portavam, nem os efeitos da doença ou os riscos aos quais estavam sendo submetidos. 
Os voluntários foram enganados, recebendo apenas placebo em lugar de medicamentos 
para o tratamento da doença. Foi-lhes passado apenas o diagnóstico de serem portadores 
de uma suposta patologia conhecida como “sangue-ruim”. A contrapartida dada a eles 
pela participação no projeto era acompanhamento médico, uma refeição quente no dia 
dos exames e o pagamento das despesas com o funeral, subsidiado pelo governo local. 
Durante o projeto foram dados, também, alguns prêmios em dinheiro pela participação.  

Não obstante a extrema crueldade a que foram submetidos os voluntários do chamado 
“Estudo Tuskegee”, observou-se que os efeitos nefastos desse tipo de ação alcançaram 
muitas outras pessoas por várias gerações. Isto porque, sendo a sífilis uma doença 
sexualmente transmissível, e, não sabendo os voluntários a sua condição de portadores 
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da doença, acabaram por transmiti-la a várias mulheres, as quais, por sua vez, também 
sem saber, transmitiram-na, por meio da gestação, a seus filhos. Em julho de 1972, o 
repórter Jean Heller, do jornal Associated Press, publicou uma reportagem acerca dessas 
pesquisas e da sua maneira de realização, fato que ensejou o encerramento da pesquisa 
meses depois (RODRIGUES, 2006, p.94).   

No caso descrito acima, observa-se que os voluntários envolvidos na pesquisa 
encontravam-se em situação de vulnerabilidade, decorrente da falta de condições 
materiais, de educação, e da situação de exclusão social agravada pelo preconceito 
racial. É possível perceber que as “cobaias” para as experiências do chamado “Estudo 
Tuskegee” foram selecionadas numa pequena cidade do interior de uma região pobre e 
manifestadamente racista. De outra parte, observou-se também que a pesquisa foi 
realizada sem que em nenhum momento, os voluntários envolvidos sequer soubessem 
da enfermidade que portavam ou de que haveria tratamento para a mesma. Pelo 
contrário, atraídos pela contrapartida do parco auxílio material oferecido pelo governo 
local – fato que já indica a condição de penúria material dos indivíduos envolvidos – 
esses homens, sem saber, se submeteram a um tratamento fictício de uma enfermidade 
notadamente conhecida como grave e letal, causadora de diversos problemas de ordem 
física e mental.  

Com efeito, é possível compreender uma estreita relação entre a situação de vulneração 
e o desnudamento da vida de determinados grupos de indivíduos. A construção 
ideológica de determinados tipos de vida, consideradas “vida sem valor”, ou “vida nua” 
possui como elemento catalisador a situação de vulneração na qual se encontram 
determinados grupos de indivíduos. Destarte, aproveitando-se dessa situação de 
vulneração, seria possível sujeitar a vida de certos grupos à vontade de outros, 
estabelecendo o despojamento das vidas sujeitadas. Logo, é possível compreender que 
as situações de vulneração de determinados grupos de indivíduos favorecem a adoção 
de práticas biopolíticas de dominação.   

Nesse passo, é possível entender que, a bioética deve, necessariamente, despender 
esforços para proteção desses indivíduos em situação de vulnerabilidade, no sentido de 
buscar especificar, em suas ramificações de estudo, as situações favoráveis à vulneração 
desses indivíduos, a fim de especificar diretrizes de ações protetivas aos mesmos. 
Assim, caberia à bioética a normatização de determinadas condutas ingerentes no 
domínio da vida dos indivíduos, de sorte a evitar ações que favoreçam a transformação 
de certos tipos de vida em vida nua. Nesse sentido é o pensamento de Schramm, ao 
afirmar: 

  

No caso específico que nos ocupa aqui – a moralidade da biotecnociência – , a forma de 
ética aplicada chamada “bioética da proteção” visa, em particular, preocupar-se, no 
sentido de normatizar tais práticas humanas, antecipando e incentivando os efeitos 
positivos e “prevenindo” (que é um dos sentidos da preoccupatio) eventuais efeitos 
daninhos para indivíduos e populações de humanos, ou seja, prescrever os atos 
considerados corretos e proscrever is incorretos. (2005, p.22). 
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Assim, o autor conclui: 

 [...] a bioética de proteção aqui esboçada pretende ser algo mais do que uma ferramenta 
descritivo-normativa, pois, além de ser descritiva e normativa – no sentido de entender 
os conflitos de interesses e de valores implicados nas práticas humanas que envolvem, 
por exemplo, as biotecnologias e tentar resolvê-los –, pretende, ainda, e de maneira 
talvez mais profunda, constituir amparo contra as ameaças à “vida nua”. (2005, p.24).    

Todavia, importa ressaltar que as ações protetivas propostas e intentadas pela reflexão 
bioética não têm (ou pelo menos não deveriam ter) o cunho paternalista. Isso significa 
afirmar que, sendo uma ferramenta de proteção, a bioética deve acudir aos indivíduos 
que têm sua liberdade limitada por fatores de ordens diversas; todavia, é preciso sempre 
lembrar que, como ética aplicada, cumpre também à bioética o respeito à autonomia e à 
liberdade dos indivíduos, evitando a adoção de ações que possam incidir sobre os 
interesses dos mesmos ao arrepio de qualquer circunstância. Nesse sentido é o 
entendimento de Marlene Braz, a seguir: 

A maior dificuldade em se colocar em prática estas idéias está no preconceito e no 
paternalismo. As pessoas pertencentes às elites bem-informadas tendem a tomar 
decisões sem consultar as preferências individuais dos excluídos, assumindo o que 
supõem ser o melhor para eles. O princípio da beneficência não é sinônimo de 
paternalismo, mas é freqüentemente entendido como tal. Beneficência é a colocação de 
limites à autonomia individual com o objetivo de beneficiar uma pessoa, cuja autonomia 
esteja limitada, ou prevenir um dano. O paternalismo é assumir pelo outro, em qualquer 
circunstância, o que é melhor sem respeitar sua autonomia. (2005, p.57-58).     

Nesse diapasão, é possível entender ainda que as ações de natureza paternalista não 
apenas não auxiliam a implementação de ações protetivas a grupos em situação de 
vulneração, como atrapalham quaisquer ações de cunho protetivo que visem 
efetivamente eliminar os fatores causadores da situação de vulneração. Nesses casos, é 
possível entender a necessidade de rejeição dessas ações, as quais podem ser 
consideradas como eticamente errôneas, conforme afirma Kottow: 

O paternalismo é inadequado quando a conduta paternal está fora de lugar porque, bem 
ou mal-intencionada, se impõe e silencia decisões autônomas. Nesse sentido, a sugestão 
de que “ações voltadas para proteger indivíduos e grupos vulneráveis podem ser 
entendidas como paternalistas” é correta quando rejeita – se de fato rejeita – o 
paternalismo errôneo que pretende proteger os vulneráveis quando é necessário assistir 
na eliminação da causa de sua vulnerabilidade secundária. [...] “Esforços bem-
intencionados de proteção” sempre serão paternalistas no sentido moralmente errôneo, 
não só porque atacam o sintoma – a predisposição – enquanto ignoram a causa – a 
destituição, mas também porque a assistência válida deveria ter a aceitação do 
protegido, para não ser paternalismo moralmente errôneo. (2004, p. 75).   
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Em suma, é possível compreender, de forma geral, que a bioética deve estabelecer como 
princípios (concebidos no presente trabalho como vetores axiológicos) a 
responsabilidade, a alteridade, a vulnerabilidade e a proteção. Nesse ínterim, é possível 
compreender que esses quatro princípios apresentam caráter complementar entre si, 
indispensável à compreensão dos mesmos. 

A responsabilidade apresenta-se como princípio na medida em que, sendo a ética a 
instância filosófica de justificação da moralidade das ações perpetradas pelos sujeitos, 
impõe-se que a bioética – como ética aplicada à ingerência no domínio da vida 
biológica – a análise das conseqüências dessas ações sobre a vida. Já a alteridade, a seu 
turno, se impõe pela única forma real de exercício racional e equilibrado da liberdade. O 
respeito ao outro não pela sua semelhança ou dessemelhança, mas pela sua alteridade 
em apresentar-se perante cada um.  

Com efeito, considerando que a força bruta se impõe por si mesma, não necessitando de 
qualquer tipo de ponderação, é possível entender que a única instância racional de 
responsabilidade é a alteridade, além de qualquer exclusão que possa desqualificar 
qualquer tipo de indivíduo, desnudando-lhe a vida. Demais disso, é possível 
compreender que, numa sociedade plural e diversificada como a nossa, o único critério 
ético para incluir a cada dia novos grupos, dotados de características tão peculiares, a 
fim de, efetivamente, impedir a exclusão de determinados indivíduos sem cair no 
relativismo moral (fato que tornaria absolutamente desprovido de sentido ou eficácia o 
debate bioético) é o respeito ao outro em sua condição de alteridade.  

No tocante à vulnerabilidade e à proteção, estes princípios revelam-se, também, 
intimamente ligados. Ora, conforme já explicitado alhures, determinados grupos de 
indivíduos encontram-se em situações mais propícias a danos oriundos de ações 
praticadas por outros. Essas situações decorrem de diversos fatores. Por conta disso, 
esses indivíduos passam a necessitar de uma atenção especial, razão pela qual a 
discussão e estudo de meios de proteção (sobretudo pela estratégia de combate às 
circunstâncias que favorecem às situações de vulneração) desses indivíduos pela 
bioética torna-se essencial. Destarte, pelos princípios mencionados, cabe à bioética a 
reflexão sobre a vida, antes de sua dimensão de “qualidade” ou “sacralidade”, em seus 
aspectos de “fragilidade”, “nudez” ou “desamparo” (SCHRAMM, 2005, p. 21). 

Por fim, importa ainda ressaltar a dignidade como princípio norteador da bioética. Ao 
falar de dignidade, tem-se em questão não apenas o princípio ético kantiano de não-
instrumentalização do indivíduo, de considerá-lo como “um fim em si mesmo”. A idéia 
de dignidade apresenta-se singular na bioética, na medida em que se relaciona, 
simultaneamente, com todos os princípios bioéticos explanados acima. Isto porque, a 
dignidade se apresenta como um princípio prescritivo de não-violação e de não-
aviltamento dos sujeitos em face de sua intrínseca condição de fragilidade. Significa 
afirmar a necessidade de respeito aos indivíduos, em face da possibilidade de sua 
degradação. Assim, a idéia de dignidade apresenta-se como dever ético de respeito à 
vida; uma necessidade ética decorrente do reconhecimento de sua fragilidade, carência e 
finitude. Nesse diapasão, conforme já aduzido anteriormente, considerando a ética como 
uma “instância de religação” entre os indivíduos, é possível compreender a dignidade 
como um imperativo ético que viabilize a ambivalência identidade/alteridade desse 
convívio. Por conseguinte, a dignidade pode ser caracterizada pela existência de 
garantias pelos indivíduos que possam impedir a vida de se tornar “vida nua” (zoé). 
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Outrossim, na instância da comunidade política, a idéia de dignidade ressalta, 
sobretudo, a idéia da própria existência de direitos dos indivíduos, os quais atuariam 
como elementos limitadores da atuação soberana do Estado. Desta forma, o Estado até 
então soberano, passa a se tornar um Estado de direito, na medida em que ele (o próprio 
direito) passa a ser a instância garantidora da dignidade, bem como de sua manutenção. 
Logo, a dignidade enquanto princípio “politizador” da vida biológica (o qual impediria 
esta de ser desnudada) introduziria o conceito de cidadão, em contrapartida à simplória 
idéia de súdito conhecida pelos reinos e estados até a modernidade (AGAMBEM, 2007, 
p. 135-142). 

  

CONCLUSÕES 

Mais do que nunca, o momento vivido pela sociedade ocidental contemporânea é um 
momento de escolha, da direção a seguir. O rápido desenvolvimento das biotecnologias 
tem apresentado ao ser humano uma gama de possibilidades que somente podem ser 
impedidas por ele mesmo. A parousia da era pós-humana se apresenta como uma 
realidade quase palpável, porém ainda dependente das nossas escolhas morais para seu 
advento. Desta forma, a questão principal não é o limite a ser dado às tecnologias, mas a 
direção a ser tomada pelo ser humano no uso das mesmas. Assim, uma pergunta 
preliminar e prejudicial se impõe: que tipo de mundo queremos?  

É possível optarmos por um mundo pautado numa lógica da produtividade e de 
satisfação individual. Um mundo no qual apenas aquelas pessoas que podem contribuir 
em algo a esse sistema devem participar. Se assim for, então poderemos contemplar o 
nascimento de um Admirável Mundo Novo, tal como aquele profeticamente preconizado 
por Aldous Huxley, cujas conseqüências e regras são obscuras, perigosas e 
desconhecidas, uma vez que cada um de nós outros pode, de uma hora para outra, 
tornar-se obsoleto ou inapto às regras do sistema e ser descartado. 

Todavia, se é que queremos uma sociedade realmente pluralista e inclusiva, pautada 
numa lógica da alteridade – onde o respeito pelo outro não se dá pela sua condição de 
“eu”, mas de “outro” – torna-se imperioso considerar o valor da vida humana, sobretudo 
em um dos seus momentos mais sensíveis: o nascimento. Com efeito, considerando a 
realidade da utilização das novas biotecnologias na intervenção no domínio da vida – 
inclusive da espécie humana – torna-se flagrante a necessidade de se observar princípios 
éticos que possam nortear, sob risco dar início a um colapso moral acerca da 
autocompreensão da própria espécie, produzindo uma era pós-humana de efeitos 
nefastos e tenebrosos.  

Por conseguinte, mais do que uma nova fonte de conhecimento, a bioética torna-se uma 
necessidade, um chamado à reflexão e à retomada da vida em comunidade. Destarte, os 
princípios bioéticos revelam-se como vetores de ações morais, as quais visam proteger a 
vida em sua condição de maior fragilidade e desamparo, impedindo o seu desnudamento 
e garantindo a identidade dos sujeitos vulneráveis. De outra parte, considerando a moral 
como código doador de sentido ao Direito, é possível entender que a tutela jurídica da 
vida biológica necessita de uma reflexão bioética para que alcance sua finalidade 
principal: a proteção da dignidade humana. Não é por outro motivo que se observa o 
referido valor como substrato axiológico de diversos textos constitucionais. Portanto, 
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observa-se que a reflexão bioética é imprescindível ao Direito para conferir-lhe 
efetividade e aplicabilidade na proteção e guarda da vida, desvelando novos sentidos em 
face das constantes mudanças sócio-culturais. Outrossim, percebe-se ser de suma 
importância a incorporação da responsabilidade, alteridade, vulnerabilidade, proteção e 
dignidade (em sentido estrito) como componentes da idéia de dignidade humana, com 
vistas a realizar uma hermenêutica constitucional adequada aos novos avanços 
tecnológicos. Não obstante, a incorporação da reflexão bioética na Constituição também 
se mostra assaz importante à manutenção do regime democrático, na medida em que 
pode revelar práticas e ideologias totalitárias que se utilizam da biotecnologia para a 
opressão e desnudamento da vida de determinados grupos de indivíduos. 
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Afirma Peter Härberle (2005, p. 90-97) que a dignidade da pessoa humana impôs-se 
como uma espécie de “lugar comum”  das ordens constitucionais européias após a 
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humana a razão primeira para a existência do Estado ou de qualquer ordenamento 
jurídico. 

Essa presunção apresenta uma razão de existir, visto que é impossível se valorar aquilo 
que não existe. Ora, dessa forma, é verdade que não é possível estabelecer qualquer 
dever para com aqueles que não existem; todavia, nas palavras do próprio Hans Jonas, a 
suposição da continuidade da espécie deve ser feita, dada a improbabilidade de 
conjunção de fatores nocivos que possam levar a extinção da humanidade (2006, p. 91). 

Por essa razão, Lévinas afirma: “O dado apresenta-se imediatamente enquanto isto ou 
aquilo, quer dizer, enquanto significação. A experiência é uma leitura; a compreensão 
do sentido, uma exegese, uma hermenêutica, e não uma intuição. Isto enquanto aquilo – 
a significação não é uma modificação trazida a um conteúdo existindo fora de toda 
linguagem. Tudo permanece numa linguagem ou num mundo, a estrutura do mundo 
assemelhando-se a ordem da linguagem com possibilidades que nenhum dicionário 
pode determinar. No isto enquanto aquilo, nem o isto nem o aquilo se dão 
imediatamente fora do discurso” (1993, p. 25-26). 

Nesse sentido, Lévinas continua, afirmando a alteridade como um elemento de desejo 
do próprio ego, do próprio sujeito. Para o autor, a idéia do outro é complementar de 
sentido a existência do sujeito e doadora de sentido da sua ação. Assim, ele afirma: “A 
relação com o Outro questiona-me, esvazia-me de mim mesmo e não cessa de esvaziar-
me, descobrindo-me possibilidades sempre novas. Não me sabia tão rico, mas não tenho 
mais o direito de guardar coisa alguma. O Desejo do Outro é um apetite ou uma 
generosidade? O Desejável não preenche meu Desejo, mas aprofunda-o, alimentando-
me, de alguma forma, novas fomes” (1993, p. 49). 

  

A idéia de vida nua, introduzida por Giorgio Agambem, consistiria na anulação da 
existência moral do indivíduo, transformando a sua existência (bíos) numa vida 
meramente biológica (zoé). A vida nua é mais uma ferramenta ideológica da biopolítica, 
a qual atua por meio da construção de um discurso desqualificador dos indivíduos. 
Desta maneira, “desnudando a vida” destes, seria possível justificar e legitimar 
quaisquer tipos de intervenções feitas sobre o indivíduo, o qual, por alguma razão, 
estaria reduzido a menos do que a categoria moral de pessoa, sendo uma vida 
meramente biológica: o chamado homo sacer (homem sacro) (AGAMBEM, 2007). A 
vida nua foi a ferramenta ideológica utilizada pelos estados de exceção totalitários (a 
exemplo do nazismo), nos quais cabia ao “soberano” determinar qual seria o valor ou a 
ausência de valor de determinadas formas de vida as quais poderiam ou não ser vividas. 
Desta forma, sob a superestrutura de um discurso pseudocientífico tecnocrático, 
compromissado com o “poder soberano”, justificar-se-iam políticas de “saúde” pública 
voltadas para o aborto eugênico, o infanticídio, a eutanásia e até mesmo, o genocídio. 
Uma verdadeira cruzada contra aqueles considerados “inferiores”, ou “fracos”. Assim, 
parece-nos elucidativo a alusão feita por Peter Pál Pelbart, ao afirmar: “O campo de 
concentração é o lugar em que o estado de exceção foi transformado em regra, onde a 
exceção perdura e onde o homem, privado de seus direitos, pode ser assassinado sem 
que isso se torne um crime. Não se trata, como quer a historiografia judaica, por vezes, 
de uma espécie de sacrifício, presente no termo Holocausto, pois é justamente a 
dimensão sacrificial  que está suspensa: o judeu está suspenso da ordem humana e da 
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divina, numa exclusão normatizada. O soberano faz incidir seu poder sobre aquele que a 
lei exclui, a vida nua enquanto tal. A saúde da população, por sua vez, exige a 
eliminação da visa indigna de ser vivida. É a biopolítica transformando-se em 
tanatopolítica. O campo é o paradigma biopolítico contemporâneo. [...] Na biopolítica 
moderna o soberano é aquele que decide do valor ou da falta de valor da vida enquanto 
tal ou, mais radicalmente, onde essa prerrogativa desliza para as mãos da própria 
especialidade que se encarrega da vida, a medicina – coisa já amplamente esboçada no 
próprio III Reich” (2003, p. 64).   

No mesmo sentido é o entendimento de Marlene Braz (2005, p. 57), para quem a 
alteridade ética descrita por Lévinas deve ser materializada na bioética por meio de 
ações dirigidas à superação das condições de desigualdade favorecedoras das diversas 
formas de exploração e da “vida nua”. Dessa forma, a autora afirma: “É necessário, 
então, não só o discurso, mas a ação dirigida para superar o fosso que separa o “nós”, 
elite bem-informada e economicamente privilegiada, dos “outros” desmedrados, 
fragilizados, atingidos, sem conhecimentos, sem poder, sem recursos. A coragem de 
deixar entrar os “outros” em sua plenitude, com seu olhar que causa estranhamento, 
implica a possibilidade do estabelecimento de uma sensibilidade, de uma escuta, de uma 
ação, de um voltar-se em direção aos desamparados. Sem isso, as diferenças entre “nós” 
e os “outros” inviabilizam a coexistência pacífica e a coesão social pela violência que 
engendram. Mesmo um Estado mínimo deve ter o compromisso de proteger a todos os 
membros da sociedade e mais, especificamente, aos desvalidos. É a ética da proteção”. 


