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Este trabalho, intitulado “Revista Bioética: ascensão e dinâmica de um campo para a 
ética aplicada à ciência no Brasil (1993-2008)”, consiste em uma avaliação histórica 
da ascensão da bioética na segunda metade do século XX, considerando, 
especialmente, as redes intelectuais e políticas que tornaram possível o seu 
processo de institucionalização. Entende-se que a bioética acabou se configurando 
em um domínio específico no interior da ética, convertido não só em vertente 
filosófica, como em referencial moral e disciplina acadêmica. Nesse sentido, há um 
contexto absolutamente novo, que constitui um campo poroso aos debates 
intelectuais e à aproximação desses com as transformações na área da saúde 
pública brasileira. 
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This work, entitled “Revista Bioética: ascension and dynamics of a field for the ethics 
applied to science in Brazil (1993-2008)”, consist in a historical evaluation of the 
ascension of bioethics in the second half of century XX, considering, especially, the 
intellectual and politics nets that had become possible its process of 
institutionalization. It is understood that the bioethics configured itself as a specific 
domain in the interior of the ethics, converted into philosophical source, as in moral 
referential and academic discipline. In this direction, there is an absolutely new 
context that constitutes a porous field to the intellectual debates and the approach of 
these with the transformations in the area of Brazilian public health. 

 

Key-words: bioethics, biocatastrophism, science, technique, politics. 



LLIISSTTAA  DDEE  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  EE  SSIIGGLLAASS  
 

 

AIDS - Acquired Immunodeficiency Syndrome 

AMA – Associação Médica Americana 

AMM - Assembléia Médica Mundial 

CEPs - Comitês de Ética em Pesquisa 

CFM - Conselho Federal de Medicina 

CICT - Comissão Inter-setorial de Ciência e Tecnologia 

CIOMS - Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas 

CNS - Conselho Nacional de Saúde 

CONEP - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

CRMs – Conselhos Regionais de Medicina 

DNA - Deoxyribonucleic Acid 

FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 

HIV – Human Imunodeficiency Virus 

MS - Ministério da Saúde 

NEPEB - Núcleo de Pesquisas em Bioética 

OGM´s - Organismos Geneticamente Modificados 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

ONU - Organização das Nações Unidas 

OPS - Organização Panamericana de Saúde  

PUC-RS - Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul 

RB - Revista Bioética 

RBB - Revista Brasileira de Bioética 



SUPPORT - Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and 
Risks of Treatments 

UEL - Universidade Estadual de Londrina 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro  

UnB - Universidade de Brasília 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNICAMP - Universidade de Campinas  

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 

USP – Universidade de São Paulo 
 



SSUUMMÁÁRRIIOO  
 
 

INTRODUÇÃO......................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO I - Da Ética à Bioética: História, Filosofia e ascensão de um campo aplicado à 
pesquisa científica............................................................................................................... 26 

1.1 As águias e a autonomia da ciência: comunidade médica e ascensão de um 
campo para a bioética no Brasil............................................................................... 26 

1.2 Natureza, Razão e Verdade: a Filosofia como fundamento para uma ética 
biomédica................................................................................................................. 31 

1.3 Por uma “história da bioética”: a “narrativa oficial” da Revista Bioética................... 39 

1.4 Nuremberg: sobre as relações entre as experiências dos médicos nazistas e o 
nascimento da bioética............................................................................................ 45 

1.5 Bioética e Direitos Humanos: o universalismo como marca do pós-guerra............ 54 

1.6 Sobre a crítica do projeto racionalista: a ciência na epistemologia francesa e na 
Escola de Frankfurt.................................................................................................. 65 

1.7 O nascimento da bioética principialista: técnica e natureza humana como 
fundamentos do biocatastrofismo............................................................................ 73 

CAPÍTULO II - A bioética como biopolítica: Estado, instituições de saúde e universidades  81 

2.1 A bioética e a biopolítica: as relações entre a ética científica e a “tecnologia 
política dos indivíduos”............................................................................................. 81 

2.2 A Revista Bioética e a Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde: 
dinâmica de um campo político no processo de normatização da bioética no 
Brasil......................................................................................................................... 87 

2.3 A Revista Bioética e a Cátedra UNESCO de Bioética da Universidade de Brasília 
(UnB): dinâmica de um campo político no processo de institucionalização 
acadêmica da bioética no Brasil............................................................................... 103 

2.4 Revista Bioética e política de população: epidemiologia e demografia como 
saberes aliados à bioética brasileira........................................................................ 118 

CAPÍTULO III: “Cuidando dos cuidadores”: a subjetividade do profissional de saúde, o 
saber médico e a morte como fracasso............................................................................... 129 

3.1 O profissional de saúde e os estudantes de medicina diante da morte................... 129 

3.2 Eutanásia, distanásia e ortotanásia: o médico, a técnica e a morte como escolha  141 

3.3 O princípio responsabilidade, o “erro médico” e o “gerenciamento dos riscos”....... 147 

3.4 A “medicina baseada em evidências” e o princípio da “prova”: as águias em 
defesa do saber médico........................................................................................... 160 

CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................................ 167 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 172 

APÊNDICES............................................................................................................................ 178 



 

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

 

Nossa tarefa: inventariar e revisar todas as coisas herdadas, 
tradicionais, tornadas inconscientes, examinar a origem e a utilidade 
delas, negá-las o bastante ou deixar que sobrevivam durante muito 
tempo. (NIETZSCHE, 2005, p. 333). 
 

 

A introdução que segue divide-se em três tópicos: o primeiro deles 

preocupa-se em, resumidamente, apresentar a tese que guiou a pesquisa. O 

segundo ocupa-se em mapear o caminho metodológico que conduziu as reflexões 

sobre o tema desta dissertação: a institucionalização de um campo para a bioética1 

no Brasil. Por esse motivo, explicita-se a relação entre os assuntos abordados pela 

Revista Bioética e a construção dos capítulos, uma vez que, no interior desses 

últimos, a escolha dos eixos temáticos esteve articulada às preocupações 

intrínsecas ao discurso dos bioeticistas – considerando, ainda, a importância de 

estar atento à crítica da “narrativa oficial”. Nesse sentido, apresentar os dados 

estatísticos relacionados à produção da Revista é de fundamental importância na 

medida em que eles revelam os elementos constitutivos da subjetividade desses 

atores (em sua maioria, profissionais da área de saúde), responsáveis pela definição 

do campo. O terceiro tópico está orientado para a explicitação dos conceitos 

utilizados neste trabalho, explorando o universo teórico que sustentou a tese 

defendida. 

 

 

                                                
1
 O vocábulo bioética será utilizado sempre com inicial minúscula, considerando que, a despeito da 

narrativa que busca inserir a bioética nacional no movimento mundial e ignora as especificidades do 
caso brasileiro, este trabalho objetiva demonstrar a singularidade do processo que levou à ascensão 
do campo bioético no Brasil. 
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II  

Esta dissertação de mestrado, intitulada Revista Bioética: ascensão e 

dinâmica de um campo para a ética aplicada à ciência no Brasil (1993-2008)2, 

consiste em uma avaliação histórica da ascensão da bioética na segunda metade do 

século XX, considerando, especialmente, as redes intelectuais e políticas que 

tornaram possível o seu processo de institucionalização. Entende-se que a bioética 

acabou se configurando em um domínio específico no interior da ética, convertido 

não só em vertente filosófica, como em referencial moral e disciplina acadêmica. 

Nesse sentido, há um contexto absolutamente novo, que constitui um campo3 

poroso aos debates intelectuais e à aproximação desses com as transformações na 

área da saúde pública brasileira. 

Fonte preciosa utilizada neste trabalho, a Revista Bioética4, produzida 

pelo Conselho Federal de Medicina e publicada entre 1993 e 2008, permite explicitar 

a dinâmica interna de um campo, no decorrer dos anos 90. A partir de sua análise, é 

possível captar a operação que legitima a bioética acadêmica e politicamente, com 

vistas, simultaneamente, a aproximar e singularizar o Brasil no que se refere às 

discussões em outros países, como França e Estados Unidos, por exemplo. Sendo 

assim, é certo que a Revista não era apenas um espaço de experimentação para a 

bioética principialista5 no cenário intelectual brasileiro, mas uma ferramenta política 

que visava à normatização dos princípios e à sua institucionalização acadêmica.  

Para acompanhar essa tese, faz-se necessário, primeiro, apresentar de 

que forma os médicos, filósofos e historiadores corroboraram com a adoção da 

                                                
2 Concebe-se como marco definidor dessa ascensão a criação da Revista Bioética. Por essa razão, o 
recorte temporal estabelecido é o período compreendido entre o número inaugural da Revista, 
publicado no primeiro semestre de 1993, e o número publicado no primeiro semestre de 2008. Para 
explorar o debate que levantou os indícios quanto à necessidade de estabelecimento de um campo 
para a ética biomédica em ambiente internacional, antes que no cenário brasileiro, esse recorte é 
recuado. Com o objetivo de perseguir os caminhos teóricos que conduziram à ascensão da bioética, 
retrocede-se ao pós-Segunda Guerra Mundial. 
3 Utiliza-se o vocábulo “campo” apropriando-se de seu sentido conceitual, conforme Pierre Bourdieu 
(1989). Do mesmo modo, o uso dos termos “narrativa oficial”, para se referir à construção discursiva 
elaborada pelos bioeticistas, e “biopolítica” fazem parte do encaminhamento teórico-metodológico 
seguido no decorrer da pesquisa. Os esclarecimentos necessários sobre as questões teóricas serão 
feitos, mais detidamente, no item III desta introdução.  
4 Na sua fundação, a Revista Bioética abrigava, nos seus quadros, profissionais vinculados à 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal da Paraíba e da 
Universidade Federal do Piauí e ao Conselho Federal de Medicina, órgão responsável por sua 
publicação.  
5 Sobre a bioética principialista, a corrente de origem estadunidense que se tornou hegemônica nos 
países ocidentais em que a bioética foi adotada, tratar-se-á no capítulo primeiro. 
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bioética principialista. Cabe entender de que forma relacionaram-se a “narrativa 

oficial” sobre a bioética e a bioética a ser adotada em nosso país. Essa narrativa 

oficial foi erguida como forma de legitimação a priori da bioética, e sua 

desnaturalização abriu a possibilidade de historicizar o processo de ascensão e 

instituição da disciplina, expondo sua relação com os movimentos intelectuais 

emergentes a partir do segundo pós-guerra e sua interação com outros campos, 

como a política. Em seguida, trata-se de apontar as relações entre a classe médica, 

que concede suporte à Revista, as instituições governamentais, que se 

responsabilizam em elaborar normativos e políticas públicas relacionadas à saúde, e 

as instituições acadêmicas, que se incumbem de converter a bioética em disciplina e 

adotá-la como fundamento no processo de formação dos profissionais da área 

médica. Esses são temas desenvolvidos nos capítulos I e II.  

Esse percurso não é casual, sua organicidade advém da explicitação de 

temas que aparecem, com recorrência, na Revista, o que permitiu perceber a 

espinha dorsal do debate intelectual e político que envolveu a ascensão e a 

institucionalização da bioética no Brasil. Nesse sentido, as principais discussões 

propostas pela Revista encaminharam a elaboração deste texto, uma vez que se 

concluiu que essas mesmas discussões estiveram articuladas às normas e 

resoluções políticas, que, também, consolidaram um novo cenário para a área da 

saúde no Brasil. Por fim, ao considerar a importância dos temas elencados pela 

fonte e sua relação com a hipótese desta dissertação, o capítulo III trata dos 

“cuidadores”, os médicos. Nesse ponto do trabalho, discute-se, apresentando o 

ponto de vista dos próprios médicos, o lugar da prática médica, ou melhor, 

apresenta-se como os profissionais da saúde aprenderam e apreenderam a 

importância de refletir sobre seu bem-estar físico e emocional na lide com os que 

devem ser cuidados. Isso significa trazer à tona as reflexões da Revista sobre um 

tema essencial, que é o de assumir e racionalizar a morte, não só do paciente, mas 

a morte como o fim de tudo o que é humano. Embora a morte seja um dado natural, 

se concebida do ponto de vista biológico, as discussões na Revista apontam para os 

inúmeros dilemas suscitados pela prática médica, ao se deparar com o universo 

peculiar que é o hospital. Entre a normatização da bioética e os dilemas cotidianos 

associados à prática médica há um amplo conjunto de variáveis que a análise da 

Revista permite apontar, tal como exposto no terceiro capítulo. 
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Ao considerar a importância das ligações discursivas entre a narrativa 

oficial expressa na Revista, o movimento intelectual do pós-Segunda Guerra e a 

subjetividade médica na avaliação da sua prática, foi imprescindível para essa 

pesquisa construir o diálogo entre tradições de pensamento distintas, que se 

preocuparam com as questões relevantes para o século XX; essas referências foram 

a epistemologia francesa e a Escola de Frankfurt. Ao seguir, simultaneamente, as 

discussões na Revista, indicadoras da reflexão nacional sobre a bioética e a saúde 

pública, e os debates contemporâneos sobre o lugar da ciência e sua relação com a 

proteção da vida, esta dissertação não apenas se apropriou das ferramentas da 

história intelectual6 como buscou associar o “universal” (o debate contemporâneo, 

colocado em relevo desde a discussão evocada pelas tradições referenciadas até a 

importação do principialismo norte-americano) e o “particular” (o debate intelectual e 

político no cenário brasileiro). 

A escolha pela história intelectual, como um caminho associado à história 

política, guiou a análise da fonte. Isso significa que a metodologia utilizada neste 

trabalho consiste, fundamentalmente, em uma análise da Revista que dê conta não 

só do discurso patrocinado por ela, como também da teia institucional envolvida na 

sua produção. Entende-se que a articulação entre a comunidade médica e as 

instituições de ensino superior às quais os profissionais que escreveram para a 
                                                
6 Roger Chartier (1990) aponta que a disputa pelo léxico associa-se à disputa disciplinar 
(especialmente, no caso da França, cujo panorama intelectual o autor apresenta), daí a dificuldade de 
estabelecer, consensualmente, não apenas a designação de uma área disciplinar que “lide com as 
idéias”, como identificar, mediante distintas designações, o tratamento dispensado a esse objeto de 
tão árdua apreensão. É ainda Chartier quem, citando Darnton, para exemplificar uma tentativa 
taxionômica, constata que, para esse autor (e, provavelmente, para os debates em ambiente 
intelectual norte-americano), a história intelectual compreenderia três abordagens: a história das 
idéias (o estudo do pensamento sistemático), a história intelectual propriamente dita (o estudo das 
vagas de opinião e do pensamento informal) e a história social das idéias (o estudo das ideologias e 
da difusão das idéias). Essas anotações servem para que o referido autor conclua que “o campo da 
história dita intelectual cobre, de fato, o conjunto das formas de pensamento e o seu objeto não é, à 
partida, mais preciso do que o da história social ou econômica” (CHARTIER, 1990, p. 31). Não 
obstante, para este trabalho, cabe esclarecer que o uso do termo “história intelectual”, considerando 
as dificuldades apontadas quanto à definição conceitual, é proposital, posto que a apropriação desse 
léxico quer indicar a admissão e a assimilação das críticas feitas à tradicional “história das idéias”, 
conforme demonstra o caminho metodológico escolhido. 
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Revista estiveram vinculados é fundamental para a compreensão da rede que 

definiu a consolidação de um campo específico para a ética aplicada à ciência no 

Brasil. Essa rede inclui o Conselho Federal de Medicina, as universidades às quais 

os médicos envolvidos na produção da Revista pertencem (cf. Tabela 1, no 

apêndice) e o Conselho Nacional de Saúde, responsável por definir as diretrizes 

para a pesquisa e a prática científica no Brasil. Por essa razão, o discurso elaborado 

na Revista será colocado em paralelo com as normas nacionais de bioética, 

buscando demonstrar como tal discurso articulou os princípios que seriam 

incorporados à legislação a posteriori. Esse caminho de investigação possibilita 

visualizar a aproximação entre o campo intelectual e o político na definição da 

bioética brasileira, indicando a ação decisiva da classe médica no processo e como 

a sua empresa intelectual gestou os princípios teóricos que fundamentariam a 

bioética brasileira normatizada.  

Ainda assim, é muito importante esclarecer que a vinculação das idéias às 

instituições não significa atribuir às últimas o poder de traduzir as idéias como 

“únicas” (como se, inclusive a circulação das idéias, ação que não é passível de 

controle, não as reelaborasse continuamente), difundindo-as como “a” representação 

das instituições, pois esse tipo de avaliação retiraria das idéias, expostas na Revista, 

a sua força em explicitar a contradição. A Revista Bioética, apesar de colaborar com 

a ascensão de um campo institucional e depender de agentes vinculados a outras 

instituições, sendo ela também uma instituição, é uma fonte que permite entrever a 

complexidade e a mobilidade das idéias, imiscuídas no debate intelectual. Essa 

mesma complexidade, como não podia deixar de ser, associa-se ao fato de que a 

prática médica não se ausenta do debate, mas interage com ele, por isso os conflitos 

emanam abundantemente dos textos analisados. A Revista, embora nutra, ao 

mesmo tempo, o desejo de ser porta-voz da institucionalização da bioética em nosso 

país e a pretensão de expressar o debate de ponta no interior da área da saúde 

pública, transcende o campo de institucionalização político e acadêmico, assim 

como as normatizações deles decorrentes, exatamente quando se torna meio de 

difusão das divergências. Não fosse isso, como escapar às armadilhas da escolha 

de um texto, da organização sistemática de dossiês e da proposição de pautas que 

acompanhem, cotidianamente, os dilemas da vivência nos hospitais, sempre muito 

mais dinâmica do que a reflexão sobre ela? Como, ao elaborar um número da 
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Revista, pode-se afugentar o elemento de discórdia? Captar a regra e o desvio exige 

atentar, no caso desta pesquisa, para “os mecanismos através dos quais categorias 

de pensamentos fundamentais se tornam, num dado grupo de agentes sociais, 

esquemas interiorizados e não algo que sobre-estrutura todos os pensamentos e 

ações individuais” (CHARTIER, 1990, p. 39). É a partir desse pressuposto que se 

avalia um dos mecanismos de institucionalização, mais propriamente, a 

institucionalização acadêmica, que acaba por exigir a vigília dos currículos como um 

meio de patrocinar a assimilação de princípios fundamentais à ética biomédica, tal 

como se demonstra no capítulo II. 

No que diz respeito ao discurso da Revista, ele será delineado a partir de 

um duplo exercício: a análise dos temas dos simpósios apresentados em cada 

volume (cf. Tabela 2, no apêndice) e dos temas recorrentes na Revista de modo 

geral (cf. Tabela 3, no apêndice). A quantificação das fontes possibilitou a 

composição de doze eixos temáticos, no decorrer desses quinze anos de publicação 

da Revista (o que lhe permitiu alcançar o total de vinte e nove volumes). Seguem 

elencados os doze temas, com o percentual das vezes em que foram tratados 

relativamente à totalidade dos textos da Revista: história da bioética (4%), AIDS 

(4%), Ética e Filosofia (10%), Biotecnologias (15%), Controle de população (5%), 

Direito (5%), Medicina e Lógica de Mercado (1%), Autonomia (18%), Médico e 

Medicina (6%), Estado (13%), Institucionalização da bioética (17%) e Principialismo 

(2%) (cf. Gráfico 1, no apêndice). 

Cabe reforçar que o discurso expresso na Revista permite mapear as 

influências7 estrangeiras que marcaram a bioética brasileira, a exemplo do próprio 

principialismo, que foi adotado como base para as reflexões sobre as questões de 

saúde pública e pesquisa biomédica. Ele ajudou a compor a narrativa que vincula o 

aparecimento e a sedimentação da bioética à ação norte-americana. Ao mesmo 

tempo, o discurso elaborado pela Revista, se tomado em paralelo com as normas 

                                                
7 Ao contrário do que pode parecer à primeira vista (que o mapeamento das influências levaria a um 
recenseamento sobre as práticas bioéticas em outros países, tomando a sua importação como um 
dado naturalizado, posto que associado à cópia e à assimilação irreflexiva e acrítica), no caso desta 
pesquisa, apresentar as influências sobre a bioética nacional foi a forma encontrada para produzir o 
efeito diametralmente contrário, que é o de demarcar a singularidade. Nesse sentido, as influências 
(norte-americana e francesa) são tomadas como elementos que, a despeito de possuírem peso nas 
considerações intelectuais e políticas nacionais, não determinam uma adoção integral do modelo 
desses dois países. Para reforçar o objetivo de apresentar a singularidade do caso brasileiro, 
especificamente, e do latino-americano, geralmente, basta acompanhar o debate promovido por 
Volnei Garrrafa (2005) e outros bioeticistas – discussão essa que faz parte do capítulo II. 
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estabelecidas pelo governo brasileiro que dizem respeito à pesquisa e à prática 

científicas, permite recompor o panorama intelectual e institucional que marcou a 

definição de um campo para a bioética no Brasil. A título de exemplo, pode-se citar a 

Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde, estabelecida imediatamente 

após a publicação de um número da Revista que tratava das normas internacionais 

de pesquisas envolvendo seres humanos. Como grupo politicamente forte, 

institucionalmente representado pelo Conselho Federal de Medicina e pelas 

universidades às quais os seus membros estavam vinculados, a comunidade médica 

lançou-se no empreendimento de fomentar as discussões sobre bioética no Brasil, 

pressionando as autoridades para a regulamentação do campo. Esse processo se 

deu por meio da Revista, que além de estar disponível no site do CFM, é distribuída 

gratuitamente em hospitais, postos de saúde e conselhos regionais de medicina. A 

tiragem, que inicialmente era de 6000 exemplares, chega hoje a 10.000 (cf. Tabela 

2, no apêndice). Todos os recursos utilizados na confecção e distribuição da Revista 

provêm da própria entidade de representação da classe médica, o Conselho Federal 

de Medicina, uma autarquia mantida com verbas oriundas do Governo Federal e dos 

seus associados. Além da visualização da narrativa histórica constituída, dos 

vínculos com a bioética anglo-americana e da pressão política em prol da 

normatização da bioética brasileira, o discurso elaborado pela Revista permite a 

revelação de elementos constitutivos da subjetividade dos médicos, que orienta as 

reflexões que eles empreendem acerca da própria profissão. 

Além da relação política com o Conselho Nacional de Saúde, que garantiu 

a cristalização da bioética em normativos a serem seguidos sob pena de sanção 

legal, outra preocupação norteava a escrita dos profissionais de saúde vinculados à 

Revista Bioética: a de que a bioética brasileira se sedimentasse não exclusivamente 

no interior das instituições de saúde e governamentais, mas também no seio das 

universidades. O ensino de bioética deveria ser prioritário entre estudantes de 

cursos na área médica e biomédica, como meio de formar “consciências indispostas 

ao exercício da barbárie” (ADORNO, 1995). A Revista chegou a ser apontada, em 

alguns artigos, como uma ferramenta didática a ser utilizada nos cursos de 

graduação. Os esforços da Revista, em especial materializados nos textos do 

odontólogo Volnei Garrafa, culminaram na criação da Cátedra UNESCO de Bioética 

da Universidade de Brasília (UnB), no início dos anos 2000, responsável por uma 
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gama de publicações sobre o tema, por uma revista especializada (a Revista 

Brasileira de Bioética) e pela formação, em nível de pós-graduação, de centenas de 

profissionais da área da saúde. 

A institucionalização da bioética inclui, certamente, as questões que 

dizem respeito à atuação estatal. Como já se afirmou, os clamores presentes na 

Revista não tardaram, muitas vezes, a expressar-se em legislações e políticas 

públicas. Por essa razão, a reflexão sobre Estado e bioética deverá ser incorporada 

ao processo de institucionalização da disciplina, já que amplia as possibilidades de 

recomposição dos elementos que definiram um campo específico para a ética 

biomédica brasileira, além de favorecer a elaboração de uma história que dê conta 

da aproximação entre o campo intelectual e o político. Para além dessa questão, o 

Estado mereceu destaque nas reflexões da Revista, sendo objeto de 34 (13%) 

artigos (cf. Tabela 3, no apêndice), que disseram respeito, entre outros temas, à 

alocação de recursos para a saúde, à violência, à cidadania (pensada como 

categoria em torno da qual se articulam os direitos humanos) e à necessidade de 

que um controle estatal garantisse o comprometimento da pesquisa biomédica com 

os interesses da sociedade.  

Por se compreender que essas reflexões constituem um domínio 

específico, que vai além do desejo de instituir um campo para a bioética e incorpora 

uma reflexão filosófica sobre o papel do Estado, dos indivíduos e dos grupos sociais, 

o tema será abordado separadamente. Sendo assim, a reflexão sobre a 

institucionalização é objeto do capítulo 2, focalizando a dinâmica institucional que 

vincula o discurso da Revista ao Estado e às instituições de ensino. São as relações 

empreendidas entre esses espaços que definem o campo político a que se faz 

referência. 

A integridade física, mental e moral do médico aparece no discurso da 

Revista como um problema bioético a ser pensado não só pelo Estado, mas também 

pela comunidade médica, naquilo que é chamado, pelos bioeticistas, de cuidando 

dos cuidadores. Esse cuidado deve ser desempenhado pelas instâncias 

governamentais, mas, sobretudo, pelo próprio profissional de saúde na sua prática 

cotidiana: utilizando equipamentos e instrumentos de segurança que estabeleçam 

um espaço entre o seu corpo são e o corpo que padece, desenvolvendo estratégias 

intelectuais e emocionais que garantam o não-envolvimento com o drama pessoal 
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do doente, atuando assertivamente na relação médico-paciente, elaborando 

subterfúgios para lidar com os limites de si mesmo e do próprio empreendimento, 

aceitando a inexorabilidade da morte.  

No que diz respeito ao médico, dedica-se um capítulo específico para 

produzir uma leitura sobre a profissão médica e o imaginário de biocatástrofe8. As 

biotecnologias, o estatuto do saber médico e o trabalho do profissional de saúde, 

juntos, equivalem a 22% (cf. Tabela 3, no apêndice) dos textos publicados na 

Revista. Acredita-se que tal percentual indica a importância conferida pela classe 

médica ao esforço de pensar sua profissão à luz dos princípios bioéticos. O 

imaginário de biocatástrofe revela-se nas reflexões sobre biotecnologias, que, 

sozinhas, representam 15% dos textos publicados. Ele constitui-se nas lentes 

através das quais os médicos avaliam a própria experiência. Por essa razão, 

acredita-se que a análise do discurso do médico seja importante para elucidar a 

avaliação que a classe faz acerca do próprio trabalho, levando-a a redefinir 

conceitos antes tomados como sacrossantos no interior da prática médica, a 

exemplo da distanásia e da medicina baseada em evidências. Em tempos de 

desconfiança em relação à ciência, mesmo no interior da comunidade científica, o 

princípio positivista da prova retorna com força total. 

Com base no exposto, fica claro o exercício que se pretende realizar com 

as fontes para reconstituir o discurso elaborado pelos próprios bioeticistas no interior 

da Revista Bioética e, subjacente nele, a “narrativa oficial” em torno da história da 

disciplina – a história intelectual deve desconfiar de narrativas bem arranjadas, nas 

quais os “empréstimos de influências” despontam como dados naturalizados, 

visando à escamoteação das escolhas intencionais e à naturalização do campo 

constituído, antes que a explicitação da dinâmica histórica, que lhe é inerente. Nesse 

sentido, por se compreender que essa narrativa prioriza a ação norte-americana e 

ignora outros elementos importantes, serão incorporados como fontes os códigos 

internacionais que não constam na “narrativa oficial”. Para além dessa questão, será 

empreendido um esforço de pensar os movimentos intelectuais emergentes no pós-

guerra, que estabeleceram um novo tratamento à ciência e à técnica e aos direitos 

do homem. Recompor esse cenário intelectual exige apontar discussões importantes 

                                                
8 A pertinência do conceito de biocatástrofe, elaborado por Dominique Lecourt (1999b), para esta 
pesquisa é justificada de forma pormenorizada no item três desta introdução, que cumpre o papel de 
elucidar os conceitos orientadores de cada capítulo. 
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na Europa daquele contexto: as aproximações entre ciência e ideologia, realizadas 

pelos estudiosos de Frankfurt, e a reafirmação do estatuto de positividade da 

ciência, explicitada pelos epistemólogos franceses. No que diz respeito aos direitos 

do homem, faz-se imperioso refletir sobre o processo histórico que levou à 

conversão dos direitos do homem em Direitos Humanos, como resultado da 

proclamada crise dos Estados Nacionais e da propagação de uma moral 

cosmopolita que visava transpor fronteiras e questionar antigas soberanias.  

Em relação à singularidade do caso brasileiro, trata-se de avaliar como 

esses acontecimentos ecoaram nas “consciências de uma comunidade médica” que 

converteu a si mesma em porta-voz do discurso em defesa da limitação e do 

controle da prática científica. Através da Revista, sobretudo os médicos 

encabeçaram um projeto moralizador que teve como objetivo claro definir um campo 

para a bioética no Brasil, construído a partir das múltiplas forças que envolveram as 

esferas governamentais, intelectuais e educacionais.  

 

 

IIIIII  

 

Pensar na ascensão de um campo para a bioética brasileira a partir dos 

movimentos intelectuais que marcaram a segunda metade do século XX, buscando 

demarcar as vinculações do caso brasileiro com o movimento internacional, sem 

ignorar a dinâmica que confere a ele singularidade, exigiu a incorporação de um 

conjunto de referenciais teóricos que conferissem sustentabilidade à tese. Em 

primeiro lugar, partiu-se do conceito de campo político elaborado por Pierre Bourdieu 

(1989), considerando que ele permite avaliar a dinâmica institucional operada no 

processo de consolidação da bioética brasileira. A bioética ascendeu por meio da 

“tomada de posição” da classe médica, materializada na criação da Revista, que se 

configura no seu produto político por excelência. Essa ação foi, certamente, 

orientada pelos princípios previamente introjetados por esses atores e, portanto, 

pelos elementos constitutivos do seu habitus. Essa perspectiva ajuda a compreender 

a subjetividade dos médicos e como os fundamentos que vigem nas discussões 

políticas internacionais contemporâneas são constitutivos da sua identidade, 
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orientando a sua prática e codificando o projeto político de encampar a bioética, do 

qual eles se tornaram portadores. O conceito de campo, tal qual formulado por 

Bourdieu, apresenta-se, portanto, como o eixo central em torno do qual a tese foi 

desenvolvida. 

Uma segunda referência foi cara a este trabalho: trata-se da reflexão 

empreendida por Giorgio Agambem (2002) acerca da historicidade dos códigos 

internacionais de direitos. A aproximação da bioética com o movimento intelectual 

dos Direitos Humanos, ambos marcados pela elaboração de um conjunto de códigos 

internacionais que exprimem o desejo de uma moral universal, torna necessário um 

aparato teórico que dê conta do caráter temporal e conjuntural desses códigos e 

permita pensá-los antes como resultados de circunstâncias políticas e intelectuais 

específicas do que como portadores de valores transepocais. Essa possibilidade é 

apresentada por Giorgio Agambem em Homo Sacer – O poder soberano e a vida 

nua (2002). Cabe anotar que a reflexão de Agambem restringe-se aos códigos de 

Direitos Humanos. Entretanto, em virtude da aproximação, proposta por este 

trabalho, entre a bioética e os Direitos Humanos, acredita-se que o pensamento do 

autor possa ser ampliado e colaborar com o intento de refletir sobre os códigos 

internacionais de bioética, a exemplo do Código de Nuremberg e das declarações de 

Helsinki, por meio da dinâmica intelectual e política do pós-guerra e suas destilações 

nas últimas décadas do século XX. Acredita-se que a incorporação de Agambem 

como referencial teórico ampliou as possibilidades de reflexão sobre a historicidade 

dos códigos de bioética, permitindo a revelação das pontes que ligam esses 

documentos aos fundamentos filosóficos e políticos subjacentes nas suas diretrizes. 

Essa discussão foi essencial para a composição do primeiro capítulo, intitulado Da 

ética à bioética: história, filosofia e ascensão de um campo aplicado à pesquisa 

científica. 

O segundo capítulo, A bioética como biopolítica: Estado, instituições de 

saúde e universidades, versa sobre a dinâmica institucional que definiu a 

consolidação de um campo para a bioética brasileira. Como expresso acima, 

compreende-se que a bioética despontou no cenário brasileiro como resultado de 

uma ação política efetuada pela classe médica por meio das instituições nas quais 

ela esteve representada. Deste modo, a bioética configurou-se em algo mais do que 

o discurso expresso na Revista: um fundamento para as políticas públicas voltadas à 
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saúde, para os normativos relacionados aos impasses na área das biotecnologias e 

para uma disciplina acadêmica responsável por garantir uma formação humanista ao 

estudante de medicina e dos demais cursos da área biomédica. Além disso, os 

bioeticistas adotaram uma retórica que, ao mesmo tempo em que concebia o seu 

empreendimento como um fundamento a ser adotado no gerenciamento de 

populações, exaltava a autonomia sobre os corpos, conformando as expectativas 

individuais. O conceito foucaultiano de biopolítica serve a esta tese, uma vez que 

permite pensar a bioética a partir da sua dimensão política, efetivada por meio da 

normatização e da disciplinarização acadêmica. Além disso, a elaboração discursiva 

efetuada no interior da Revista foi determinante no processo de disseminação dos 

princípios intrínsecos à bioética, levando-a a ecoar nas consciências como princípios 

naturalizados, capazes de orientar quaisquer reflexões e ações no âmbito da saúde. 

Como apoio, evoca-se os textos de Miguel Kottow (2005) e Carlos Eduardo 

Maldonado (2003), que esboçaram possibilidades e limites de aproximação entre a 

bioética e a biopolítica.  

O terceiro capítulo, que recebeu o título “Cuidando dos cuidadores”: a 

subjetividade do profissional de saúde, o saber médico e a morte como fracasso, ao 

objetivar a compreensão das motivações subjetivas que conduziram a classe médica 

ao empreendimento da bioética, encontrou na questão da morte o objeto central das 

preocupações desses atores. Por essa razão, partiu-se da reflexão de Norbert Elias, 

expressa em “A solidão dos moribundos” (2001), sobre a concepção, vigente nas 

sociedades ocidentais contemporâneas, da morte como parte de um processo 

natural. Ainda assim, essa concepção não desmistificou a morte, ao contrário, 

esteve relacionada a um processo de silenciamento do morrer e do confinamento 

dos moribundos no interior dos hospitais. Nesse caso, o hospital emerge como um 

campo específico, não o campo político de que trata Bourdieu (1989), mas o campo 

como espaço de confinamento, um “lugar para a morte”, pensado de acordo com a 

perspectiva delineada por Hannah Arendt (1989) para os campos de concentração. 

Nesse caso, o médico emerge como protagonista e “testemunha de exceção”, no 

espaço que se configura no limiar entre a vida e a morte. 

A despeito dessa posição distinta, o entendimento do médico acerca da 

própria experiência em relação à morte e em relação ao projeto cientificista, do qual 

ele é portador, é, certamente, fundamentado nos princípios que orientam as 
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percepções mais correntes sobre as mesmas questões. Nesse sentido, é possível 

afirmar que a dupla percepção que esses atores possuem acerca da medicina, bem 

como do aparato técnico que a serve, é condizente com um ideário contemporâneo 

que, ao mesmo tempo em que volta um olhar de desconfiança para a ciência, 

deposita nela expectativas emancipatórias. Dominique Lecourt (1999b) sintetizou 

esses dois sentimentos por meio dos conceitos de biocatastrofismo e tecno-

profetismo. Eles também são caros a esta dissertação, haja vista a sua validade 

para pensar a subjetividade do médico, que se refletirá na maneira como ele pensa 

o próprio ofício e as questões relacionadas à saúde, assim como define a sua 

posição no que diz respeito à bioética. 

 

 

 

 

Os conceitos de campo, habitus, biopolítica, biocatastrofismo e tecno-

profetismo apresentam-se como um arsenal teórico articulado com o objetivo de dar 

visibilidade a um espaço político contemporâneo marcado pelas contradições do 

nosso tempo. Trata-se do esforço de visualização de um universo marcado pela 

ação de atores que, embora exprimam um desejo de unidade por meio do seu 

discurso (à primeira vista, homogêneo), deixam escapar as disparidades e os 

conflitos relacionados à incapacidade que é sua – embora não exclusivamente sua – 

de oferecer respostas objetivas e definitivas sobre o papel da ciência no mundo 

contemporâneo, sobre as suas possibilidades e os limites que a ela se deve impor. 

Assim, o esforço deste trabalho consiste muito mais em explicitar a lógica dicotômica 

e dissensual que marcou a institucionalização da bioética no Brasil do que definir um 

cenário rígido e uniforme, onde a classe médica estaria coesa em torno de um 

mesmo empreendimento – embora a coesão (e a segurança que dela poderia se 

extrair) permaneça no horizonte de anseios dessa comunidade. Captar a 

subjetividade do médico, buscando as suas relações com as questões mais 

candentes do mundo contemporâneo, é perceber que as incertezas que marcam a 

nossa própria percepção sobre a ciência, a técnica e a ética estão presentes 

também na reflexão desses atores. Seus debates candentes guardam, na medida do 
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possível, inteligibilidade para os leigos contemporâneos, pois as aflições médicas 

despertam questionamentos próprios de nosso tempo, a despeito dos dilemas 

particulares associados ao exercício dessa profissão. Ainda assim, e talvez por isso 

mesmo, os conflitos se tornam mais acirrados quando se trata de um grupo que não 

tem a prerrogativa de ignorar a efetividade da morte, deflagração da fragilidade do 

projeto cientificista do qual ele é portador. Nesse caso, a bioética emerge como uma 

estratégia de proteção do grupo para si mesmo. Munidos os médicos dessa 

aspiração inexorável, eles apresentam ciência quanto ao fato de que definir um 

espaço de debates sobre o tema torna-se o primeiro passo para o estabelecimento 

de um universo político que consiga dar conta do desejo de ordenamento que esses 

sujeitos acalentam. 



 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

  

 

DDAA  ÉÉTTIICCAA  ÀÀ  BBIIOOÉÉTTIICCAA::  
História, Filosofia e ascensão de um campo aplicado à pesquisa científica 

 

 

Talvez acredite Sarsi que bons filósofos se encontrem em 
quadras inteiras e dentro de cada recinto dos muros? Eu, 
Senhor Sarsi, acredito que voem como as águias e não como 
os estorninhos. É bem verdade que aquelas, porque são raras, 
pouco se vêem e menos ainda se ouvem, e estes, que voam 
em bando, enchendo o céu de estridos e de rumores, aonde 
quer que pousem, emporcalham o mundo. (GALILEI apud 
MARICONDA; LACEY, 2001, p. 4). 

 

 

1.1. As águias e a autonomia da ciência: comunidade médica e ascensão de 
um campo para a bioética no Brasil 

 

 

A metáfora da águia e dos estorninhos foi uma estratégia retórica utilizada 

por Galileu Galilei no século XVII para defender a não interferência da Igreja Católica 

nos assuntos da ciência. Seu argumento fundamentou-se nos três pilares que, 

segundo ele, sustentam os empreendimentos científicos: imparcialidade, 

neutralidade e autonomia. O primeiro deles parte do próprio método científico, que, 

por caracterizar-se por observações e inferências concretas no mundo natural, não 

pode ser avaliado sob nenhum ponto de vista valorativo. Nisso residiria a 

imparcialidade da ciência. 

O segundo ponto diz respeito ao uso do conhecimento científico: ele 

deveria servir igualmente a todos os atores sociais, sem distinções, beneficiando a 

sociedade de um modo geral sem deixar-se influenciar por elementos externos nem 

favorecer instituições alheias ao processo científico. Nisso residiria a neutralidade da 

produção científica. 
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Por último, Galileu valeu-se do princípio da autonomia partindo do 

argumento de que as águias, cientistas solitários dotados de aptidões intelectuais 

privilegiadas, seriam as únicas capazes de elaborar juízos a respeito da própria 

produção científica. A distinção entre fato e valor situava ciência e proposições 

teológicas em domínios distintos, de modo que não cabia a um campo interferir no 

outro. Quaisquer contestações externas eram grunhidos de estorninhos, criaturas 

que não dominavam a linguagem nem os fundamentos da ciência. Seus julgamentos 

morais em relação à pesquisa e à prática científica não eram capazes de captar o 

espírito da ciência porque estavam no domínio dos valores – religiosos, políticos ou 

ideológicos – e não dos fatos.  

Segundo Pablo Mariconda e Hugh Lacey (2001), a reflexão galileana não 

só é reveladora da concepção seiscentista de ciência como se constitui na base do 

entendimento contemporâneo sobre a relação entre ciência, verdade e valor. Ao 

defender a separação entre fatos e valores como forma de justificar a ação da 

ciência fora do domínio da Igreja, Galileu teria iniciado uma tradição que levou à 

recusa da avaliação moral do conhecimento ou, no limite, à compreensão de que a 

ciência é livre de valores. A conseqüência mais drástica seria a postura de 

desconfiança em relação a qualquer esforço de estabelecimento de normas externas 

para as pesquisas científicas. 

Segundo os autores, o mundo contemporâneo, para defender a 

autonomia da ciência, evoca a tradição galileana e rebate com severidade a 

valoração moral dos empreendimentos científicos. Em nome dessa autonomia, este 

mundo rejeita os princípios teológicos para reafirmar compromissos históricos com 

as proposições tautológicas, receando a revitalização de uma ética religiosa que 

conduza à ignorância e à supressão das liberdades. Ainda, o uso contemporâneo da 

ciência demonstraria o seu atrelamento a determinadas ideologias, o que, por si só, 

fere o ideal galileano de neutralidade. A defesa de uma ética amparada em Galileu, 

assim, desde já estaria comprometida pela influência de instituições externas no 

processo científico e pelo uso do conhecimento para fins outros que não os 

interesses da coletividade. 

Argumentam que a distinção entre fato e valor não implicou, na tese de 

Galileu, no imperativo de que a ciência deveria ser isenta de valores. A rejeição 

voltou-se para as proposições religiosas e não para quaisquer princípios de ordem 
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metafísica. A imposição de valores morais que norteiem a pesquisa e a prática 

científica é defendida, ainda que esses princípios sejam laicos e auto-impostos, ou 

seja, elaborados pelos próprios cientistas. Não há impedimento a isso na ética 

galileana. Evocá-la como fundamento para a ausência de restrições à prática 

científica no mundo contemporâneo seria mais do que a radicalização do ideário 

seiscentista, a escamoteação de uma lógica já deturpada pela ausência da 

neutralidade (MARICONDA; LACEY, 2001). 

O argumento de Mariconda (2001) parece confluir para as expectativas 

contemporâneas que levaram à emergência da bioética. A crítica, elaborada pelos 

bioeticistas, que teria levado à instituição9 de um campo10 para a ética científica, 

residiu na excessiva liberdade concedida à ciência. Ela seria resultado do contexto 

próprio do nascimento da ciência moderna. Teria sido o caráter contestatório da 

ciência dos tempos de Galileu a base para a resistência contemporânea ao controle 

da prática científica. A Revista Bioética parece adotar essa consideração sem 

maiores problemas, quando se lê num de seus artigos que 

[...] podemos avançar que, na verdade, uma das dimensões 
mais avessas ao controle externo é justamente a ciência, talvez 
por ter nascido, pelo menos em sua feição moderna, como 
espécie de superação dos muros externos de controle de 
pensamento. ([Ricardo Timm de] SOUZA, 2005, p. 17 [RB, v. 
13, n. 2])11. 

                                                
9
 A idéia de instituição está relacionada à criação de Revista, que é considerada o marco para a 

ascensão da bioética no Brasil. Entende-se que essa ação determinou o surgimento de um objeto 
novo na história não mediante o acaso, mas através das escolhas voluntárias dos atores envolvidos 
no processo. 
10 Incorpora-se como referencial o conceito de campo elaborado por Pierre Bourdieu. Entende-se que 
a ação do Conselho Federal de Medicina, materializada na criação da Revista (palco de atuação de 
profissionais vinculados a universidades), bem como a relação travada entre a Revista e as 
instituições governamentais, a exemplo do próprio Conselho Nacional de Saúde, no processo de 
normatização da bioética, evidenciam uma lógica institucional reveladora da constituição de um 
campo para a bioética no Brasil. Não se trata de um campo científico, como expresso em “Os usos 
sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico” (BOURDIEU, 2004), uma vez que 
se compreende a bioética como um fenômeno exterior e não interior ao processo científico. O 
conceito que se incorpora é o de campo político, tal qual formulado por Bourdieu no texto “A 
representação política: elementos para uma teoria do campo político”, onde se lê: “o lugar em que se 
geram, na concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos políticos, 
problemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos 
comuns, reduzidos ao estatuto de ‘consumidores’ deverão escolher” (1989, p. 164). Nesse novo 
campo, a Revista emerge como produto de uma instituição e, ao mesmo tempo, instrumento de 
interlocução entre as distintas instituições componentes do campo. 
11 Será adotada como convenção para as referências à Revista Bioética a sigla RB, seguida pelo 
volume e número em que consta o trecho citado. Em virtude da particularidade da fonte, optou-se, 
ainda, pela exposição do nome completo dos autores de artigos publicados na Revista. Todos esses 
dados adicionais serão apresentados em colchetes. 
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Os esforços em prol do estabelecimento de normas para as pesquisas 

envolvendo seres humanos e para a prática científica, bem como o empreendimento 

de encampar uma vertente filosófica convertida, a posteriori, em referencial para o 

estabelecimento de padrões éticos para a ciência, se deram como uma ação da 

própria classe médica. Ela revestiu-se de compromissos que ultrapassam o 

juramento hipocrático – “não causar dano” – e lançou-se no projeto de formular uma 

doutrina moral que limite a própria atuação. Talvez receosas de que “estorninhos” se 

engajassem nessa empreitada, as “águias” rapidamente assumiram as rédeas de 

um processo que, no Brasil, está prestes a completar dezesseis anos. A “tomada de 

posição”12 da classe médica materializou-se no marco inicial que definiu a 

emergência do campo para a bioética, a Revista Bioética, criada em 1993, que é, ao 

mesmo tempo, resultado primeiro da mobilização da classe médica em prol da 

institucionalização de bioética brasileira e ferramenta política essencial no processo 

de normatização levado a cabo a partir de então. Através dela, a comunidade 

médica tomou para si o protagonismo no processo de “moralização” da prática 

científica e defendeu o controle social da ciência com o argumento de que o 

conhecimento deve estar a serviço do homem e não o contrário: o homem se tornar 

refém do próprio “projeto civilizacional” ([Franklin Leopoldo e] SILVA, 1993, p. 6 [RB, 

v. 1, n. 1]). Dessa forma, a Revista defenderia que a  

[...] profissão médica sempre teve um papel de destaque na 
construção de um corpo de conhecimentos científicos e técnicos cuja 
aplicação prática se guiasse por regras de conteúdo ético-moral. De 
Hipócrates, figura-símbolo do médico cientista e filósofo, à época 
atual, com as Ordens dos Médicos e os Conselhos de Medicina, 
consagrou-se a concepção válida para toda a ciência: o 
conhecimento deve estar sempre a serviço da humanidade. Para 
isso, impõe-se a observância de normas bem definidas que 
submetam o saber médico a uma ética humanista. Nesse sentido, 
cresce a compreensão de que os próprios institutos científicos e 
centros de pesquisa devem sofrer algum tipo de controle social, com 
a coletividade participando mais amplamente na definição dos seus 
objetivos e de suas prioridades. De modo que a ciência e a ética 
sejam construções do conjunto social. ([Ivan de Araújo Moura] FÉ, 
1993, p. 6 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

                                                
12 A idéia de “tomada de posição” está em sintonia com o conceito bourdiano de habitus: ele se refere 
às escolhas voluntárias que os atores históricos desempenham diante de um leque de possibilidades, 
definidas pela experiência desses atores e pelos recursos intelectuais já introjetados (BOURDIEU, 
1989). 
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Enquanto os mass-media exploram alguns desses temas [técnicas 
de transmissão e término da vida, e de inovações maravilhosas no 
tratamento de algumas doenças] a classe médica, protagonista e 
testemunha de exceção, tem que se posicionar quanto ao seu modo 
de agir e às suas responsabilidades. ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 
13 [RB, v. 1, n. 1], grifo do autor). 

 

O primeiro trecho acima transcrito se encontra na apresentação do 

número inaugural da Revista Bioética, escrita pelo então presidente do Conselho 

Federal de Medicina, Ivan de Araújo Moura Fé. O texto incumbiu-se de mostrar os 

objetivos que haviam levado à criação da Revista, que projetava no cenário nacional 

um termo até então desconhecido, e tratou de buscar fundamentos filosóficos que o 

legitimassem. Desde então, ficou claro que o objetivo da Revista não era propor uma 

discussão científica que avaliasse o conhecimento biomédico produzido no Brasil, 

mas constituir-se em uma “tribuna” onde pudessem ser debatidos temas referentes à 

ética científica e aos impasses éticos relacionados ao serviço de saúde no país. Não 

era objetivo tratar do estatuto de cientificidade das novidades da ciência, mas refletir 

eticamente sobre o impacto social desse “progresso científico”. O trecho que segue 

explicita a importância da Revista Bioética no cenário nacional: 

[...] É nossa intenção transformar a revista BIOÉTICA [sic] em 
uma tribuna que possibilite diferentes enfoques dos problemas 
e conflitos éticos na Medicina e na Saúde. E, na verdade, 
multiplicam-se as questões a serem analisadas, novos 
horizontes se descortinam com o progresso da ciência, mudam 
os valores, velhos problemas adquirem facetas novas. ([Ivan de 
Araújo Moura] FÉ, 1993, p. 6 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

A discussão proposta pela Revista, embora patrocinada pela classe 

médica, deveria então apresentar uma abordagem multidisciplinar que estivesse em 

acordo com a proposta de pensar a ciência do ponto de vista da sociedade e não em 

uma perspectiva endógena. As águias, ainda que revestidas do papel de autoridade 

no controle da prática científica, evocaram saberes alheios ao “livro da natureza”13 

                                                
13 A distinção entre “livro da natureza” e “livro da revelação” foi a base do argumento de Galileu em 
defesa da autonomia da ciência. Por serem escritos em linguagens diferentes – a primeira, 
“matemática, rigorosa e exata”, a segunda, “ordinária, aberta ao entendimento comum [...] dos leigos, 
[...] algumas vezes ambígua e imprecisa, freqüentemente metafórica” – eles não podiam ser 
confrontados nem invalidar o argumento do outro. O “livro da natureza” consistia no universo, 
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para corroborar com o seu intento. As referências incorporadas advieram, sobretudo, 

da Filosofia e da História. Foi atribuído aos filósofos um papel importante na 

consolidação desse novo campo que emergia nos cenários intelectual e político 

brasileiros. Caberia a eles, especialmente nas primeiras edições da Revista, elaborar 

uma história para a bioética que a vinculasse à tradição filosófica ocidental e 

legitimasse a sua ascensão como uma etapa na história do pensamento condizente 

com as demandas contemporâneas. A escolha da Filosofia como fundamento é 

sintomática da concepção que esses atores tinham a respeito do próprio 

empreendimento: a bioética era vista, antes de mais nada, como uma vertente 

filosófica responsável por responder aos novos problemas gestados ao longo do 

século XX. 

 

 

1.2. Natureza, Razão e Verdade: a Filosofia como fundamento para uma ética 
biomédica 

 

 

Os filósofos contemporâneos evocaram os clássicos com o duplo objetivo 

de exaltar a ética como preocupação elementar da Filosofia ocidental e reafirmar a 

possibilidade de postular objetivamente critérios éticos para a ciência 

contemporânea. Em Platão, recorreu-se à idéia da indissociabilidade entre o Bem e 

a Verdade como forma de restaurar a relação entre o conhecimento objetivo do 

mundo e a construção do homem como ser moral. 

[...] a perfeição natural do universo era inseparável da 
consideração da perfeição moral de que ele se revestia, a 
ponto de o homem ter, diante de si, na organização 
cosmológica, um modelo pelo qual guiar-se na tentativa de 
atingir a perfeição pessoal, no sentido ético. ([Franklin 
Leopoldo e] SILVA, 1993, p. 7 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

                                                                                                                                                   

descortinando-se aos olhos do cientista e portando a verdade a ser desvelada; o “livro da revelação”, 
a bíblia, elaborada a partir de uma linguagem subjetiva e servindo a fins outros que não condizem 
com a pretensa objetividade dos empreendimentos científicos (MARICONDA; LACEY, 2001, p. 11). 
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Referenciando a ética aristotélica, apontou-se para a continuidade entre o 

homem e o cosmos como o fundamento primeiro da ética. Ainda que feita a ressalva 

de que não se poderia esperar dos valores o mesmo grau de certeza e objetividade 

que se espera dos enunciados da ciência, o desejo de fundar uma vida individual 

moral em harmonia com o universo se mantém. Ela não deveria pautar-se no 

cientificismo, mas sim, no princípio da prudência, mais compatível com a 

complexidade da vida moral. A prudência constitui-se no princípio de referência que 

garante a harmonização da vida individual com o mundo da natureza, pois era 

necessário entender que  

[...] nos assuntos relativos aos valores que devem nortear a 
conduta não se podia esperar o mesmo grau de certeza e 
objetividade que se podia atingir na ciência das coisas e dos 
seus princípios. Deixou-se então de procurar a harmonia por 
meio da cientificidade e passou-se a buscá-la por meio da 
prudência, espécie de saber análogo mais adaptado à fluidez e 
à relatividade – em suma, à complexidade – da vida moral. 
([Franklin Leopoldo e] SILVA, 1993, p. 7 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

É na ética laica de Aristóteles que o filósofo contemporâneo Franklin 

Leopoldo e Silva (USP) foi encontrar as ferramentas teóricas para legitimar a 

bioética. Segundo o autor, a ética cristã rompeu com a harmonia aristotélica e 

inaugurou uma nova concepção de virtude ao negar a naturalidade do homem e 

exaltar os elementos interiores e espirituais, distanciando o homem do seu aspecto 

natural. O mundo da natureza passa a ser visto não como continuidade do próprio 

homem, mas como um obstáculo à realização ética do espírito. Deste modo, o 

filósofo aponta para a necessidade de conceber o homem novamente a partir da sua 

dimensão natural, percebendo-o como célula do mundo e membro essencial da 

comunidade humana. Para tanto, o princípio da prudência é o meio através do qual 

se pode eliminar o cientificismo exacerbado e o extremo relativismo atribuído às 

proposições éticas. 

A ausência de objetividade factual nos impede de esperar que 
a Ética seja a ciência de justa escolha. Ela seria mais um 
discernimento do tipo daquele que, como vimos mais atrás, 
Aristóteles havia chamado de prudência. O rápido sumário 
histórico que esboçamos aqui nos mostrou as dificuldades do 
formalismo e do intelectualismo, mas também as aporias do 
relativismo total e de um radical subjetivismo. Devemos aceitar, 
embora possa parecer paradoxal, que a experiência ética é 
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íntima mas também intersubjetiva. Qualquer decisão moral é 
sempre tomada tendo como pano de fundo a comunidade 
humana. ([Franklin Leopoldo e] SILVA, 1993, p. 11 [RB, v. 1, n. 
1]). 

 

Teólogo moralista da ordem Camiliana, Hubert Lepargneur também 

incorpora o princípio da prudência como fundamento para uma ética científica 

contemporânea. Ao contrário de Silva, no entanto, ele se refere à prudência como 

um elemento de continuidade entre a filosofia laica aristotélica e a tradição cristã. É 

em São Tomás de Aquino que o teólogo visualiza a consolidação do princípio na 

cultura ocidental, percebendo-o como o fundamento da responsabilidade atribuída 

ao indivíduo como agente moral. 

Vimos que a prudência de Tomás de Aquino tem pai e mãe: 
Aristóteles e o estoicismo posterior, numa síntese esclarecida 
pela fé, mas estruturada pela cultura secular. Com efeito, a 
tradição cristã conhecia a “discreção” [sic], mas deve a São 
Tomás a introdução motivada do conceito de “prudência”. [...] A 
prudência (sempre no sentido amplo e profundo do tomismo) 
corresponde à perplexidade individual do agente confrontado 
com uma decisão eticamente delicada a ser tomada. ([Hubert] 
LEPAGNEUR, 1996, p. 138-139 [RB. v. 4, n. 2]). 

 

Em um artigo sugestivamente intitulado A Bioética frente ao irracionalismo 

da pós-modernidade, o médico, psicoterapeuta e filósofo Enídio Ilário aponta para o 

relativismo como marca de um tempo em que a crítica ao humanismo estaria 

levando o homem à sua desumanização, posto que representa uma ameaça à sua 

condição racional. O cientificismo teria conduzido a humanidade ao fascínio por 

“miçangas e quinquilharias tecnológicas” ([Enídio] ILÁRIO, 2001, p. 13 [RB, v. 9, n. 

1]), levando-a a um esvaziamento de sentidos e a um profundo desenraizamento. 

Nesse sentido, argumentou-se que a pós-modernidade seria a negação da ética 

iluminista: um contexto que oculta, por meio da exaltação das liberdades, a 

supressão da verdadeira autonomia e o comprometimento da vocação racional do 

homem. 

Em nossos tempos, delineia-se uma espécie de aliança 
antropocósmica na qual se desenham teorias, algumas de 
caráter científico, outras de inconfundível feição mítica, que 
guardam em comum o distanciamento da visão de mundo 
iluminista. 
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[...] 
Importa estar atento, também no campo da Bioética, para se 
evitar que a agressão contra o espírito não venha a se 
desenvolver numa regressão ao obscurantismo. A ferramenta 
do homem é a razão, jogá-la fora é a negação da sua vocação 
essencial.  
[...] 
Dessa forma, somente a partir de uma reflexão bioética que 
contemple a dimensão propriamente humana, verdadeira fonte 
de sua essencial autonomia, será possível traçar um caminho 
seguro para a compreensão do fenômeno humano. ([Enídio] 
ILÁRIO, 2001, p. 14-15; 17 [RB, v. 9, n. 1]). 

 

A evocação da ética iluminista, com efeito, está no centro da 

argumentação desses atores e autores que, ao escrever para a Revista, contribuem 

para a emergência e a instituição da bioética brasileira. Ao caracterizar o tempo da 

escrita como pós-modernidade, eles patrocinam um discurso que exalta tanto quanto 

estereotipa o moderno, materializado na Ilustração. O discurso dos bioeticistas 

indica a contramão do que Keith Michael Baker e Peter Hans Reill (2001) trataram 

como fundamento dos discursos ditos pós-modernos, que requerem uma 

“modernidade” – o iluminismo – para repudiar e substituir. A consolidação da bioética 

indica a outra face desse processo: a negação do caráter etéreo dos valores pós-

modernos, fundamentada na incorporação do ideário setecentista e dos seus 

princípios de modernidade, sobretudo: racionalismo, universalismo, direitos 

abstratos, individualismo e humanismo14. Esses princípios são reveladores da 

vitalidade do projeto filosófico da Ilustração, a exemplo do apontamento feito por 

Richard Rorty: Natureza, Razão e Verdade substituíram a autoridade outrora 

conferida a Deus e subjazem como fundamentos de uma ética do século XX15. Ela 

rechaça a religiosidade como argumento e evoca a tradição racionalista como 

recurso capaz de reconduzir o homem aos trilhos do projeto desenvolvimentista. 

“Progresso”, aqui, não diz respeito ao desenvolvimento da ciência, mas sim, ao 

                                                
14 “Is has become increasingly clear in recent years that, for all their differences, the many varieties of 
thinking commonly grouped together under the rubric of “postmodernism” share at least one salient 
characteristic: they all depend upon a stereotyped, even caricatural, account of the Enlightenment. 
Postmodernity, by definition, requires a ´modernity´ to be repudiated and superseded. And the tenets 
of this modernity – variously described as rationalism, instrumentalism, scientism, logocentrism, 
universalism, abstract rights, eurocentrism, individualism, humanism, masculinism, etc. – have 
invariably been assumed to be postulates of a philosophy of absolute reason identified with the so-
called Enlightenment Project.” (BAKER; REILL, 2001, p. 1). 
15 “The first thesis is that the twentieth-century project of treating Nature and Reason as unneeded 
substitutes for God is continuous with Enlightenment anti-authoritarism.” (RORTY, 2001, p. 20). 
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aperfeiçoamento moral. Por essa razão, a lógica cientificista do XVIII é subsumida 

em benefício dos direitos abstratos, que emergem como o único recurso capaz de 

salvaguardar as conquistas sociais da Ilustração (RORTY, 2001). As tentativas de 

qualificar a ética contemporânea estão no alicerce dos debates propostos na 

Revista: 

Numa abordagem psicanalítica, podemos afirmar [...] que a 
religião é a pulsão que mais se afasta do desejo humano de 
liberdade ‘ao perturbar o livre jogo de eleição e adaptação, ao 
impor a todos um igual caminho único para alcançar a 
felicidade e evitar o sofrimento, reduzindo a vida a um único 
valor (Deus) deformando intencionalmente a imagem do mundo 
real e estimulando o mundo de fantasias catastróficas. 
[...] 
Portanto, a ÉTICA que desejamos conceituar não pode ser 
religiosa, ou moralista, se a quisermos autônoma. 
[...] 
Igualmente, a ciência é muitas vezes usada para justificar um 
posicionamento moralista, atribuindo-se-lhe um valor 
inquestionável. ([Cláudio] COHEN; [Marcos] SEGRE, 1994, p. 
21 [RB, v. 2, n. 1]). 

 

Essas reflexões obrigam a situar as possíveis relações entre a ética e o 

Iluminismo. A esse respeito, é preciso anotar que, a despeito dos indicativos que 

permitem pensar o iluminismo16 como um elemento subjacente na lógica dos 

bioeticistas contemporâneos e, portanto, como um princípio constitutivo do seu 

habitus, a filosofia da Ilustração, foi, por vezes, por eles questionada. O empirismo é 

apontado como a base daquilo a que se convencionou chamar transumanismo ou 

pós-humanismo, um fenômeno contemporâneo marcado pela concepção 

mecanicista da natureza e do próprio homem. A ciência iluminista havia 

transformado o entendimento sobre o corpo, que passou a ser visto como um 

conjunto articulado de peças. Essa visão legou ao Ocidente, de acordo com os 

bioeticistas, uma tradição anti-humanista que ora eles tentavam combater. 

Embora os termos transumanismo e pós-humanismo sejam 
criação recente, as idéias que representam não são novas. O 

                                                
16 O iluminismo é aqui compreendido a partir da perspectiva que Sérgio Paulo Rouanet esboçou na 
palestra Dilemas da Moral Iluminista, incorporada à coletânea Ética, organizada por Adauto Novaes. 
Diferentemente da Ilustração, “uma corrente intelectual historicamente situada, correspondendo ao 
movimento de idéias que se cristalizou no século XVIII”, ele seria uma “tendência transepocal, não 
situada, não limitada a uma época específica – algo como uma destilação teórica da Ilustração.” 
(ROUANET, 2007, p. 207). 
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ideal filosófico subjacente remete ao Século das Luzes, 
reconfigurado sob saudável dose de relativismo pós-moderno. 
Do Iluminismo surge uma visão completamente reducionista da 
vida humana, característica daquele movimento materialista 
empiricista. Na obra L´homme machine, publicada em 1748, o 
médico e filósofo francês Julien Offray de La Mettrie afirma que 
os humanos são, fundamentalmente, somente animais e 
máquinas. O marquês de Condorcet, outro filósofo do 
Iluminismo francês, escreveu em 1794 que não foram fixados 
limites para o aperfeiçoamento das faculdades [...] o 
aperfeiçoamento do homem é ilimitado. ([Leo] PESSINI17, 
2006, p. 132-133 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

A crítica não se restringiu à ciência iluminista: a moral kantiana também 

foi alvo de Cláudio Cohen e Marcos Segre, professores da FMUSP, como forma de 

rejeição ao próprio projeto racionalista, assim eles argumentam: “Entendemos que a 

nossa conceituação de ética, que não se atém apenas à racionalidade, é mais 

dinâmica e abrangente que a kantiana.” ([Cláudio] COHEN; [Marcos] SEGRE, 1994, 

p. 21 [RB, v. 2, n. 1]). 

O filósofo Franklin Leopoldo e Silva apontou para a incondicionalidade do 

ato moral em Kant, formulada por meio do Imperativo Categórico, como um princípio 

que ignora os elementos constitutivos das distintas moralidades: através dele, se 

operaria uma espécie de supressão da historicidade inerente à moral. Se, para 

alguns autores, o subjetivismo exacerbado emergia como marca do niilismo 

contemporâneo, para outros, era preciso criar princípios éticos flexíveis que dessem 

conta das distintas experiências morais. 

Para não reintroduzir a metafísica, que havia sido eliminada da 
concepção formal de sujeito, Kant é obrigado a conceber o 
fundamento da moral no nível da pura forma, sem qualquer 
conteúdo. Foi assim que nasceu o célebre Imperativo 
Categórico, a partir do qual somente se admite como critério 
ético aquele que puder ser concebido como absolutamente 
universal. O caráter absolutamente universal do imperativo 
ético o esvazia de todo e qualquer conteúdo determinado, 
fazendo com que a razão prática, ao enunciá-lo, não se 
comprometa com qualquer motivação que não seja a pura 
forma da lei moral. [...] O que caracteriza, pois, essa concepção 
ética é a incondicionalidade do ato moral. Mas será possível 
mantê-la? Não será mais realista considerar que o peso dos 

                                                
17 As referências ao teólogo Leocir Pessini aparecem de duas maneiras distintas na Revista: Leocir 
Pessini ou Leo Pessini. 
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fatores psicológicos, sociológicos, históricos, etnológicos, 
religiosos em nenhuma hipótese será abstraído da escolha 
moral? ([Franklin Leopoldo e] SILVA, 1993, p. 9-10 [RB, v. 1, n. 
1]). 

 

Nesse sentido, justificava-se a exaltação do princípio aristotélico da 

prudência para a constituição de uma ética, ao mesmo tempo, individual e 

universalizante, que desse conta da historicidade da moral sem, contudo, incorrer no 

relativismo exacerbado que foi apontado como a marca do nosso tempo. Se a moral 

era vista como múltipla, a ética foi tomada como um padrão a ser partilhado por 

membros de um mesmo grupo, tal como revela o trecho a seguir: “essa é a nossa 

concepção de ética, a realização ou crescimento das pessoas ou sociedades por 

meio da aquisição, integração e partilha dos valores.” ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 

13 [RB, v. 1, n. 1]). 

Assim, a bioética era apontada como um referencial a integrar a 

comunidade humana em um mesmo projeto moralizador para a pesquisa e a prática 

científicas. Ela deveria articular princípios flexíveis que dessem margem à afirmação 

de distintas moralidades e, ao mesmo tempo, fixassem padrões de conduta com 

validade universal. A história havia legado à “humanidade” esse imperativo. O século 

XX, mais do que cenário das grandes conquistas da ciência, seria lembrado pelas 

catástrofes resultantes da ausência de controle sobre a prática científica. Essa 

relação é o que o professor de filosofia da PUC-RS Ricardo Timm de Souza chamou 

de “esquizofrenia civilizatória do século XX” (2005, p. 17 [RB, v. 13, n. 2]). Em nome 

da liberdade da ciência, fundamento do projeto racional, a humanidade teria se 

tornado refém do seu próprio empreendimento. 

O ser humano fez da ciência a sua verdade racional, tendendo, 
especialmente na cultura ocidental, a torná-la seu ídolo, ao 
qual tudo o mais – especialmente outras formas de 
racionalidade – é sacrificado.  
[...] 
A ciência precisa de liberdade; sem liberdade não existe. Essa 
retórica é, evidentemente, eloqüente e tem sua porção de 
verdade. Paralelamente, trata-se de retórica de extrema 
periculosidade.  
[...] 
A ciência, abandonada a si mesma e a sua própria lógica, é um 
animal selvagem e furioso recluso em uma sala repleta de 
obras de arte e cristais preciosos. Ele tentará sair da sala, e 
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para isso quebrará muito do que ali se encontra. Em nome da 
sua liberdade, sacrificará muitos bens [...]. ([Ricardo Timm de] 
SOUZA, 2005, p. 17 [RB, v. 13, n. 2]). 

 

A história foi utilizada também como fundamento para legitimar a 

instituição de um campo para a ética aplicada à ciência no Brasil. Era preciso 

apontar os cânones do processo originário da bioética. No limite, intentou-se criar 

uma tradição que, ao mesmo tempo, justificasse a introdução do vocábulo no Brasil, 

bem como das discussões afeitas a ele, e ressaltasse o caráter tardio da bioética 

brasileira em relação ao movimento internacional. Para além da fundamentação 

filosófica, as águias recorreram à história, abordando desde a criação do termo até o 

seu processo de institucionalização fora do Brasil. Nessa trajetória, incorporou-se 

uma “narrativa oficial”18, que se tornou hegemônica nos escritos sobre bioética 

elaborados no país desde então. 

                                                
18 Considero “narrativa oficial” ou “narrativa tradicional” a história da bioética contada pelos próprios 
bioeticistas, seja nas Revistas especializadas (como a Revista Bioética, do Conselho Federal de 
Medicina, e a Revista Brasileira de Bioética, publicada pela Sociedade Brasileira de Bioética), seja 
nos livros que abordam o tema. Em todos os casos levantados, não há elementos discursivos 
distintos na composição das histórias, por isso o uso do vocábulo narrativa no singular. Sobre a 
etimologia do termo bioética, conferir em Durand (2003) e em Dall´Agnol (2005). 
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1.3. Por uma “história da bioética”: a “narrativa oficial” da Revista Bioética 

 

 

O neologismo bioética é atribuído ao biólogo e oncologista estadunidense 

Van Rensselaer Potter. A “narrativa oficial” indica que o termo teria aparecido, pela 

primeira vez, em um artigo intitulado Bioethics, the Science of Survival, de 1970, 

tendo sido retomado no livro Bioethics: Bridge to the Future, também de sua autoria, 

no ano seguinte. 

O neologismo bioética foi cunhado e divulgado pelo oncologista 
e biólogo americano Van Rensselaer Potter no seu livro 
Bioethics: bridge to the future. ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 15 
[RB, v. 1, n. 1]). 

 

 

A palavra ‘bioética’ é primeiramente forjada por Van Rensselaer 
Potter, da Universidade de Wiscosin, Madison, na obra 
Bioethics: bridge to the future, publicada em janeiro de 1971. 
([Maria do Céu Patrão] NEVES, 1996, p. 7 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

 

No dia 6 de setembro de 2001, em Madison (WI-EUA), faleceu 
o oncologista norte-americano dr. Van Rensselaer POTTER 
[sic] (1911-2001). Foi ele quem, em 1970, cunhou o 
neologismo bioethics. Chamá-lo de “pai da Bioética”, como 
muitos o fazem, seria exagerado segundo alguns estudiosos na 
área da história da Bioética, e dizer que ele é somente autor do 
neologismo “bioethics” seria não fazer justiça com a estatura de 
sua pessoa como pesquisador e pioneiro da Bioética, já que 
acabou sendo marginalizado por seus compatriotas. ([Leocir] 
PESSINI, 2001, p. 149 [RB, v. 9, n. 2]). 

 

Preocupado com o impacto ambiental do desenvolvimento biotecnológico 

e suas conseqüências para a vida humana, Potter propôs a criação de uma nova 

ciência no interior da qual se fizesse a reflexão necessária sobre a utilização dos 

conhecimentos científicos. Na visão do autor, ela seria capaz de conciliar a cultura 

empirista, norteadora da prática científica, com a cultura humanista, que fundamenta 

as proposições éticas. Para Potter, essas duas culturas haviam se edificado 
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paralelamente na tradição ocidental sem, contudo, influenciar uma à outra. A bio-

ética viria atrelar a prática científica a um projeto moralizador em nível global que 

garantisse a sobrevivência da espécie humana no planeta. 

[...] se existem duas culturas que parecem incapazes de 
dialogar - as ciências e as humanidades - e se isto se 
apresenta como uma razão pela qual o futuro se mostra 
duvidoso, então, possivelmente, poderíamos construir uma 
ponte para o futuro, construindo a Bioética como uma ponte 
entre as duas culturas. No termo bioética (do grego "bios", vida, 
e "ethos", ética) "bios" representa o conhecimento biológico, a 
ciência dos sistemas vivos, e "ethos" representa o 
conhecimento dos valores humanos. (POTTER, 1971 apud 
PESSINI, 2001, p. 15 [RB, v. 9, n. 2]). 

 

Ainda em 1971, André Hellegers fundou The Joseph and Rose Kennedy 

Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics, hoje denominado 

Kennedy Institute of Ethics, onde uma seção específica foi criada com o intuito de 

dar conta das questões éticas envolvendo a reprodução humana; esse é o caso do 

Center of Bioethics. Essa iniciativa representou a ascensão da bioética como 

disciplina acadêmica e campo de estudo em nível universitário. Além disso, 

determinou uma nova orientação para o uso do termo, agora voltado para os 

impasses da área biomédica. Hellegers teria afirmado não ter conhecimento da obra 

de Potter, defendendo não só a originalidade da expressão, mas a especificidade do 

seu uso. Potter, além de reivindicar a paternidade sobre o vocábulo, teria lamentado 

a sua restrição, defendendo a utilização também para se pensar uma ética ambiental 

e animal. Com efeito, a bioética de que tratou Potter consistia em uma outra bioética, 

em sintonia com o movimento ambientalista, que emergia também no contexto dos 

anos 70. A despeito da polêmica em torno da sua origem, desde os anos 

subseqüentes a 1971 até os dias atuais, a palavra bioética passaria a ser 

amplamente utilizada com a conotação conferida a ela por Hellegers. 

[...] Apenas seis meses mais tarde, em 1° de julho do mesmo 
ano, André Hellegers introduz o mesmo termo, de novo com 
caráter inédito, ao fundar o Joseph and Rose Kennedy Institute 
for the Study of Human Reproduction and Biocthics. Estes 
dados não seriam relevantes se Hellegers tivesse tido 
conhecimento prévio do neologismo ou, sobretudo, se a 
significação atribuída por ambos fosse idêntica. Mas tal parece 
não ter sido o caso. Potter dá-lhe um sentido marcadamente 
ecológico, como designação de uma ‘ciência da sobrevivência’; 
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Hellegers restringe a uma ética das ciências da vida, 
particularmente consideradas ao nível do humano. ([Maria do 
Céu Patrão] NEVES, 1996, p. 8 [RB, v. 4, n. 1], grifos do autor). 

 

A concepção ambientalista da bioética de Potter, contudo, não teria se 

restringido aos seus escritos. No artigo Sobre tecnociencia y Bioética: los árboles del 

paraíso – parte II, publicado na Revista Bioética, o professor de filosofia Francisco 

Fernandez Buey, de Barcelona, demarcou O princípio responsabilidade, de Hans 

Jonas, como a obra de referência no que diz respeito à uma ética, ao mesmo tempo, 

ambiental e relacionada diretamente  ao humano. 

Una de las más serias tentativas de volver a fundir ambas 
preocupaciones en una ética alternativa con atención muy 
particular a los problemas que habitualmente aborda la bioética 
es el llevado a cabo por el filósofo alemán Hans Jonas [1903-
1993]. En su relevante ensayo dedicado a construir una ética 
de la civilización tecnológica, Jonas parte de la idea de que el 
carácter de la acción humana se ha modificado en las últimas 
décadas. Estudia a continuación los cambios que a este 
respecto se han producido en la historia de la humanidad 
acentuando en la vocación tecnológica del homo sapiens y en 
lo que esto representa desde el punto de vista de la relación 
entre el hombre y la naturaleza y desde el punto de vista de las 
relaciones entre los hombres. Y desde ahí analiza las 
características de la ética habida, de la ética heredada, de los 
viejos y nuevos imperativos, para llegar a la conclusión de que 
falta una ética orientada hacia el futuro. ([Francisco Fernandez] 
BUEY, 2000, p. 188-189 [RB, v. 8, n. 2]). 

 

Escrito em 1979, portanto, posteriormente ao neologismo de Potter e ao 

instituto de Hellegers, o livro de Jonas não menciona o termo bioética. No entanto, 

sua abordagem é indicativa dos princípios que fundamentam tanto o movimento 

ambientalista quando a bioética, ambos emergentes naquele contexto. 

Primeiro, esse saber [o saber moderno na forma das ciências 
naturais] ‘neutralizou’ a natureza sob o aspecto do valor; em 
seguida foi a vez do homem. Agora trememos na nudez de um 
niilismo no qual o maior dos poderes se une ao maior dos 
vazios; a maior das capacidades, ao menor dos saberes sobre 
para que utilizar tal capacidade. [...] Diante de ameaças 
iminentes, cujos efeitos ainda podem nos atingir, 
freqüentemente o medo constitui o melhor substituto para a 
verdadeira virtude e a sabedoria. [...] Mas a religião inexistente 
desobriga a ética de sua tarefa; da religião pode-se dizer que 
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ela existe ou não existe como fato que influencia a ação 
humana, mas no caso da ética é preciso dizer que ela tem que 
existir. Ela tem de existir porque os homens agem, e a ética 
existe para ordenar suas ações e regular seu poder de agir. 
(JONAS, 2006, p. 65, grifo nosso). 

 

Embora o surgimento do termo e os debates em torno da sua utilização 

datem da década de 70, a história oficial da bioética é elaborada a partir dos 

acontecimentos que marcaram as três décadas anteriores. Aponta-se para a 

proliferação, nos países ocidentais, desde o final da década de 40, de comitês de 

ética em pesquisa e tratados internacionais que visavam ao estabelecimento de 

normas para as pesquisas envolvendo seres humanos, a exemplo do Código de 

Nuremberg (1947) e da Declaração de Helsinki (1964). Assim, se não se podia fazer 

menção, ainda, à bioética, uma ética norteadora da pesquisa científica já era 

concebida no final dos anos 40. Com esse argumento, alguns bioeticistas afirmam 

que a institucionalização da bioética teria precedido o surgimento do termo em si. 

O primeiro documento internacional sobre a ética da pesquisa, 
o Código de Nuremberg, foi promulgado em 1947 como uma 
conseqüência do julgamento de médicos que tinham realizado 
experiências atrozes em prisioneiros e detentos, sem seu 
consentimento, durante a Segunda Guerra Mundial. O Código, 
desenhado para proteger a integridade de participantes de 
pesquisas, estabelece condições para a condução ética de 
pesquisas envolvendo seres humanos, enfatizando o 
"consentimento voluntário" do participante para a pesquisa. 
(REVISTA BIOÉTICA, 1995, p. 99 [v. 3, n. 2]).19 

 

 

Desde o Código de Nuremberg (1947) diretrizes éticas 
propõem reflexões e normativas para uma conduta condizente 
entre avanço científico/experimentos nas ciências da vida. 
([Márcio] FABRI, 2001, p. 131 [RB, v. 9, n. 1]). 

 

 

                                                
19 Em alguns trechos extraídos da Revista não constam os nomes dos autores. Essa ausência ocorre 
em virtude de os trechos serem comentários que os próprios editores, em nome da Revista, 
elaboraram sobre as diretrizes internacionais. Nesse caso, eles são ainda mais elucidativos, pois 
podem ser atribuídos à Revista em si e não a autores que, individualmente, esboçam o seu 
pensamento no interior da publicação. É importante reforçar que esses autores, em conjunto, também 
constituem o discurso da Revista, embora ela se isente de responsabilidade sobre os conteúdos e 
atribua os artigos exclusivamente às orientações pessoais dos seus autores. 
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O ponto de partida moderno sobre pesquisa se liga aos 
julgamentos de Nuremberg; os abusos cometidos contra 
pessoas sob formas bastante conhecidas estruturaram a 
elaboração do Código de Nuremberg (1946), o primeiro a 
preocupar-se especificamente com os problemas relacionados 
com a pesquisa envolvendo seres humanos. ([Myriam Bruna] 
DEBERT-RIBEIRO, 1994, p. 7 [RB, v. 2, n. 1]). 

 

 

A Declaração de Helsinque 1, elaborada pela Assembléia 
Médica Mundial (AMM) em 1964, é o documento internacional 
mais importante com relação ao controle ético sobre as 
pesquisas com seres humanos. Naquela época, após a 
superação da ameaça nazista, foram detectados, 
principalmente nos Estados Unidos da América (EUA), vários 
ensaios clínicos desenvolvidos em pessoas vulneráveis e que, 
apesar de inescrupulosos sob os pontos de vista metodológico 
e moral, foram aceitos para publicação em importantes revistas 
científicas. ([Volnei] GARRAFA, 2007, p 11 [RB, v. 15, n. 1]). 

 

 

A Declaração de Helsinque, promulgada em 1964 pela 
Associação Médica Mundial, é o documento fundamental no 
campo da ética em pesquisas biomédicas, e teve considerável 
influência na formulação de legislação e códigos de conduta 
internacionais, regionais e nacionais. Revisada em Tóquio em 
1975, em Veneza em 1983, e mais recentemente em Hong 
Kong em 1989, é uma declaração internacional abrangente 
sobre a ética de pesquisas envolvendo seres humanos. 
Estabelece diretrizes éticas para médicos envolvidos em 
pesquisa biomédica, tanto clínica quanto não-clínica, e fornece, 
entre suas regras, normas para o consentimento pós-
informação de participantes e a revisão ética do protocolo de 
pesquisa. (REVISTA BIOÉTICA, 1995, p. 99 [v. 3, n. 2]). 

 

No entanto, a existência de uma ética médica é, obviamente, anterior às 

décadas intermediárias do século XX. O pioneirismo na ética médica é atribuído ao 

grego Hipócrates, cujo juramento é emprestado às formalidades acadêmicas até 

hoje, sobretudo, na ocasião das formaturas em medicina. Entre o final do século XIX 

e o início do XX, outros códigos foram elaborados com o objetivo de regulamentar a 

pesquisa e a prática médica. Entre eles, o Código de Experimentação em Seres 

Humanos, supostamente escrito pelo gastroenterologista norte-americano William 
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Beaumont, em 183320, a Instrução sobre Intervenções Médicas com objetivos outros 

que não Diagnóstico,Terapêutica e Imunização (Alemanha, 1901) e as Diretrizes 

para Novas Terapêuticas e Pesquisa em Seres Humanos (Alemanha, 1931). Note-se 

que a “narrativa oficial” ignora a existência desses códigos, demarcando o início dos 

debates sobre a bioética como uma novidade do pós-guerra, vinculada à ação norte-

americana. Disso decorre a eleição do Código de Nuremberg e a eliminação de dois 

códigos produzidos pela Alemanha, naquele contexto, nação derrotada. Nos 

Estados Unidos, em 1901, o senador republicano Jacob Gallinger propôs, sem 

sucesso, um projeto de lei que visava à regulamentação dos experimentos 

científicos com seres humanos. Em todos os casos citados, as normas possuíam 

validade em nível local; nenhum desses códigos pretendia ultrapassar as fronteiras 

nacionais. 

O único código anterior a Nuremberg referenciado pela Revista é o do 

médico britânico Thomas Percival, datado do fim do XIX. Ele seria um divisor de 

águas na medida em que inaugurou uma perspectiva exógena de pensar a ética 

médica, diferente da tradição hipocrática e mais condizente com as demandas do 

mundo contemporâneo. Se, antes de Thomas Percival, a ética dizia respeito 

exclusivamente à atuação do médico em relação ao paciente, a partir dele, os 

códigos de ética ganhariam uma dimensão mais ampla, devendo ser incorporados 

por todos os atores sociais. 

Porém, será apenas e finalmente nos alvores do século XIX 
que começará a ser desenhada uma significativa inflexão da 
ética médica ocidental, a qual determinará a decisiva transição 
da sua tradicional natureza hipocrática para o seu inovador 
perfil moderno – e um dos principais protagonistas desta 
evolução será o médico britânico Thomas Percival. A 
importância de Percival é primeiramente afirmada a partir do 
enorme impacto que teve na reformulação da ética médica 
britânica e, principalmente, da norte-americana. Seu trabalho 
sobre ética médica tornou-se não só amplamente conhecido na 
Grã-Bretanha mas, sobretudo, constituiu a base do primeiro 
código de ética médica norte-americano (AMA, 1847). A partir 
daí, e por via indireta, veio também a influenciar de forma 
significativa a ética médica em muitos outros países. A 
notoriedade e valor de Percival deveram-se ao fato de ter sido 
ele o protagonista mais destacado do início do processo de 
evolução da tradição hipocrática – restrita, na sua natureza 

                                                
20 Segundo informações correntes, esse código teria sido produzido posteriormente, sendo indevida 
sua atribuição a William Beaumont. 
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deontológica, à conduta dos que praticam a medicina – para as 
éticas médicas contemporâneas, que se abrirão ao domínio 
das relações pessoais e à realidade social na qual a medicina é 
exercida. ([Maria Patrão] NEVES21, 2003, p. 12 [RB, v. 11, n. 
1]). 

 

A partir desses apontamentos, algumas questões se colocam: 1) se é 

possível pensar uma ética médica desde o século V a.C. ou, ainda, do século XIX, 

que teria iniciado uma nova tradição no pensamento ético ocidental, por que razão a 

“narrativa oficial” em torno da história da bioética concebe o surgimento dessa 

pretensa ciência somente a partir do final da década de 40, mais especificamente, a 

partir da publicação do Código de Nuremberg (1947)? 2) Se for aceitável a idéia de 

que a bioética existe desde antes da elaboração do termo, na década de 70, por que 

não incluir os eventos anteriores a Nuremberg na história oficial da disciplina? 3) Se 

um código de conduta biomédica foi adotado como marco para a ascensão da 

bioética, por que não os códigos alemães de 1901 ou 1931? Os próprios bioeticistas 

elaboraram alguns argumentos que respondem a essa sorte de questões. 

 

 

1.4. Nuremberg: sobre as relações entre as experiências dos médicos nazistas 
e o nascimento da bioética 

 

 

As décadas intermediárias do século XX são caracterizadas como um 

momento de profundas transformações nos países ocidentais, resultantes tanto do 

crescimento econômico quanto da ampliação das comodidades da vida em 

decorrência do desenvolvimento científico e tecnológico. O salto na produção 

científica e tecnológica havia aumentado consideravelmente as possibilidades de 

intervenção e transformação na natureza, incluído o próprio ser humano.  

Quem acreditaria, vinte anos atrás, que um ser humano 
pudesse ser concebido fora do corpo de uma mulher? Ou que 
duas senhoras reclamassem o direito à maternidade sobre o 
mesmo nenê, por terem participado, uma e outra, da 

                                                
21 As referências à filósofa portuguesa Maria do Céu Patrão Neves aparecem de duas maneiras 
distintas na Revista: Maria do Céu Patrão Neves e Maria Patrão Neves. 
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fecundação e gestação do mesmo? Ou que um ser humano 
pudesse ser mantido em um estado vegetativo irreversível por 
vários anos? Ou que um casal gerasse um filho com a 
finalidade precípua de ser doador de tecido modular para filha 
afetada de leucemia? ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 13 [RB, v. 
1, n. 1]). 

 

 
São essas condições, indispensáveis para o decurso de uma 
existência humana, que se viram ameaçadas pelo avassalador 
progresso das biotecnologias, desencadeado na década de 50.  
[...] 
Foi a verdadeira revolução biológica, desencadeada pela 
descoberta do DNA, por Crick e Watson, em 1953, que criou as 
condições para o vertiginoso movimento de inovação 
tecnológica que se lhe seguiu e que foi pautado por grandes 
sucessos em áreas diversas como: transplantes, reprodução, 
genética, ressuscitação, etc.([Maria do Céu Patrão] NEVES, 
1996, p. 8 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

 

Quando, em nosso século, especialmente após a Segunda 
Guerra Mundial, o ritmo das inovações tecnocientíficas se 
acelerou, a humanidade percebeu como setor particularmente 
vulnerável o de sua saúde, tanto do corpo como da mente. 
Deste fenômeno originou-se a bioética, por meio da 
visualização dos males que uma higidez mal defendida fazia 
correr aos membros de nossa espécie. ([Hubert] 
LEPARGNEUR, 1996, p. 131 [RB, v. 4, n. 2]). 

 

Em um contexto de sede de potência, alguns “deslizes” na pesquisa 

biomédica teriam suscitado polêmicas em torno da atuação dos cientistas, o que 

levou à reflexão sobre a urgência de um enquadramento para a prática científica. O 

principal exemplo disso seriam as experimentações de médicos nazistas com seres 

humanos no interior dos campos de concentração. Ao final da Segunda Guerra 

Mundial, o Ministério do Interior em exílio na Polônia divulgou um documento 

contendo informações sobre experimentos ditos científicos realizados nos campos 

de concentração, sobretudo nos campos de Ravensbruck e Dachau. Eles teriam sido 

levados a cabo pelos médicos nazistas chefiados por Joseph Mengele, Julius 

Gepphard e Sigismund Rascher. Tratava-se da remoção de ossos, músculos e 

nervos para observar uma possível regeneração; da provocação de ferimentos nos 
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corpos e subseqüente injeção de agentes infecciosos, com o objetivo de observar a 

evolução natural da doença; da introdução de madeira e vidro nos corpos como 

forma de simular as condições reais em que o organismo teria que reagir em um 

contexto de guerra. 

Após a divulgação desses fatos, se teria entendido como premente a 

necessidade do estabelecimento de normas para as pesquisas envolvendo seres 

humanos; daí a publicação, menos de um ano após o fim dos julgamentos dos 

nazistas22, do Código de Nuremberg, tomado como marco do surgimento da 

bioética. Esse código é considerado como o mais significativo na história da 

disciplina. Ele seria uma reação da humanidade, ali representada pela comissão de 

Aliados, às barbáries da Segunda Guerra. 

The Doctor´s Trial did not conclude with the condemnation of 
the barbarities performed by those on trial and the 
pronouncement of punishments. It ended with the promulgation 
of what we now call the Nuremberg Code. The judges 
understood that the ethical arguments of those they had tried 
had to be addressed, and the Code was their attempt to 
articulate standards for the conduct of medical experimentation 
in the future. (CAPLAN, 1992, p. 268). 

 

A causa judaica, bem como das demais minorias étnicas submetidas ao 

confinamento nos campos, passou a ser tomada como uma causa universal, 

extensiva a todos que compartilham da mesma natureza humana. A condição 

apátrida da população judaica facilitou a identificação de povos de diferentes 

nacionalidades com a sua problemática, o que favoreceu a disseminação do 

discurso universalista do pós-guerra. Ao mesmo tempo em que o Holocausto 

representou um fundamento para a crítica ao universalismo ocidental, ele emergiu 

como um legitimador a priori do desejo cosmopolita de propagação de valores 

universais, que deveriam conciliar o Direito Internacional com proposições éticas 

válidas para toda a humanidade (LEVY; SZNAIDER, 2004). Assim, as experiências 

realizadas por Joseph Mengele e demais médicos nazistas no interior dos campos, 

                                                
22 Os médicos nazistas acusados de se valerem do discurso científico para legitimar as barbáries 
cometidas no interior dos campos de concentração foram julgados, assim como os demais membros 
vinculados ao Terceiro Reich, na cidade de Nuremberg, em 1947. No entanto, entendeu-se, àquela 
época, que os crimes cometidos pelos médicos nazistas possuíam uma especificidade que justificava 
a organização de um julgamento à parte. Embora tenha feito parte das atividades em Nuremberg, o 
julgamento dos médicos nazistas foi anterior aos demais julgamentos. 
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amparadas pelo princípio de verdade que embasa as proposições científicas, foram 

tomadas como um evento representativo dos danos, em nível global, que o mau uso 

da ciência poderia causar. 

O Código, por sua vez, foi apreendido como uma resposta coletiva à 

barbárie, um grito em prol da restituição do caráter benéfico e construtivo que 

deveria nortear a pesquisa e a prática científicas. Tomado dessa forma, esse foi um 

dos motivos de sua escolha como marco para a ascensão da bioética. Teria sido ele 

o primeiro código de conduta ética para a prática e a pesquisa biomédicas com 

pretensões de universalidade. Enquanto os códigos alemães, produzidos na primeira 

metade do século, foram elaborações que visavam à normatização interna da 

pesquisa envolvendo seres humanos, o Código de Nuremberg apelou, 

pioneiramente, para a adesão de todos os povos à causa da bioética – embora, 

conforme anotado, o termo só viesse a ser cunhado na década de 70. Na Revista 

Bioética, é recorrente a alusão à importância do Código de Nuremberg, marco 

integrante daquilo que se denominou como “narrativa oficial”. Nos trechos que 

seguem, essa alusão é explícita: 

O primeiro código internacional de ética para pesquisas envolvendo 
seres humanos - o Código de Nuremberg - foi uma resposta às 
atrocidades cometidas por médicos pesquisadores nazistas, 
reveladas nos Julgamentos de Crimes de Guerra em Nuremberg. 
Assim, a ética da pesquisa em seres humanos surgiu para impedir 
que médicos viessem a repetir tais ataques aos direitos e bem-estar 
de pessoas. O Código de Nuremberg, publicado em 1947, 
estabeleceu os padrões para a realização de experiências com seres 
humanos, enfatizando o consentimento voluntário do participante. 
(REVISTA BIOÉTICA, 1995, p. 95 [v. 3, n. 2]). 

 

 

Modernamente, o genocídio de judeus nos campos de 
concentração nazistas nos revelou mais que o simples 
extermínio de seres humanos. As experiências levadas a cabo 
por médicos nazistas, em nome da ciência, chocaram a 
comunidade internacional. Entre 1945 e 1946, quando do 
Tribunal de Nuremberg, essas atrocidades foram julgadas e 
condenadas. Desse julgamento surgiu o Código de Nuremberg, 
revisado em 1964, constituído de regras sobre a 
experimentação em seres humanos. Até a década de 70 o 
Código de Nuremberg foi o fato mais relevante, pois por muito 
tempo constituiu-se como indicador da valorização e do 
respeito ao ser humano no campo da experimentação 
científica. ([Elton Dias] XAVIER, 2000, p. 219 [RB, v. 8, n. 2]). 
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Foi a partir do horror causado pelos experimentos nazistas que 
surgiu o estímulo à elaboração do primeiro texto de referência 
em bioética, de alcance internacional, a saber, o Código de 
Nuremberg, de 1947. Este código enfatizaria a absoluta 
necessidade do consentimento voluntário do indivíduo 
submetido às experiências biomédicas. Esta exigência passaria 
a ser a base de todo o sistema legal da bioética, constituindo o 
instrumento que permitiria a distinção entre uma pesquisa 
realizada em condições democráticas, de uma pesquisa 
realizada de modo autoritário ou sob regime totalitário. Além 
disso, introduziria a obrigatoriedade dos pré-requisitos 
científicos, apoiada na soberania da responsabilidade ética do 
profissional. ([Marília Bernardes] MARQUES, 1996, p. 146 [RB, 
v. 4, n. 2]). 

 

O bioeticista canadense Guy Durand (2003) ressalta, no entanto, que a 

publicação do Código não teve tanto impacto nos Estados Unidos, nascedouro da 

bioética23, quanto se propaga. Isso porque ele seria uma resposta às práticas 

iníquas dos nazistas e, portanto, dos “outros”, o que não seria válido para os 

pesquisadores americanos. Teria sido necessária a divulgação de eventos ocorridos 

dentro dos próprios Estados Unidos para que a opinião pública norte-americana se 

mobilizasse em torno da causa da bioética. A ressalva feita por Durand é um 

importante indicativo: a despeito da “narrativa oficial”, existem desacordos entre os 

próprios bioeticistas no que diz respeito à relação entre a memória de Auschwitz e a 

ascensão da bioética. Ao relatar eventos internos aos Estados Unidos, Durand 

intentou demonstrar como a emergência da bioética se deu a partir desses fatores, 

sendo a narrativa que a vincula à medicina nazista uma reminiscência política da 

Segunda Guerra. 

O primeiro desses eventos teria sido o nascimento, em 1962, de crianças 

com problemas congênitos de má formação (inclusive a falta de membros), 

resultante da ingestão, pelas mães, de um medicamento chamado talidomida, ainda 

                                                
23 Não há divergências em relação ao local de origem da bioética na “narrativa oficial”, tanto na 
Revista quanto na literatura sobre o tema (cf. DURAND, 2003; DALL´AGNOL, 2005). A título de 
exemplo, cito um trecho expresso na Revista, escrito pela filósofa portuguesa Maria do Céu Patrão 
Neves: “Estava no Kennedy Institute of Ethics, da Georgetown University, em Washington D.C.. [...] 
Encontrava-me agora na origem mesmo, no berço da bioética, onde podemos dizer que ela nasceu e 
onde certamente foi embalada e se desenvolveu naquilo que ainda hoje é, na maior parte do mundo 
em que é praticada.” (1996, p. 7 [RB, v. 4, n. 1]). 
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em fase de testes. Essas gestantes não sabiam que estavam sendo submetidas 

como cobaias no experimento. Além desse, outros eventos amplamente divulgados 

pelas mídias impactaram a opinião pública norte-americana e são considerados 

fatores importantes para a emergência da bioética. Destacam-se o caso Brooklin, 

que consistiu na injeção de células cancerosas em dois idosos senis que estavam 

hospitalizados, com o objetivo de estudar as suas respostas imunológicas, e o caso 

Willowbrook, que consistiu na injeção do vírus da hepatite em centenas de crianças 

portadoras de deficiência mental. No entanto, o mais referenciado é o caso 

Turskegee, que veio à tona em 1972. Tratou-se de uma experiência encomendada 

pelo governo dos Estados Unidos nos anos 30, que implicou no confinamento de 

centenas de pacientes negros com sífilis em um laboratório no interior do Texas. Foi-

lhes negada qualquer forma de tratamento, como meio de observar a evolução 

natural da doença, embora já fosse conhecida, àquela época, a eficácia da penicilina 

no tratamento desses casos. 

Os episódios supracitados não foram ignorados pela Revista. Embora 

predominem as referências à barbárie nazista, um artigo incorporou a reflexão sobre 

esses casos, equiparando-os à experiência alemã e referenciando-os como 

fundamento da bioética estadunidense. 

Nos Estados Unidos da América, berço da reflexão bioética, a 
sua origem se vincula aos já referidos escândalos éticos no 
âmbito da chamada "revolução terapêutica", mais 
especificamente em relação às experimentações envolvendo 
seres humanos. Não é nenhum absurdo afirmar que muitos 
desses escândalos norte-americanos deixam pouco a dever 
aos desmandos nazistas, de maneira que a Bioética surge 
como uma reação contra a insensibilidade tecnocientífica. Em 
1963, por exemplo, no Hospital Israelita de Doenças Crônicas 
(Jewish Chronic Disease Hospital), do Brooklin,foram 
realizadas experiências com pacientes idosos, mediante a 
injeção de células tumorais vivas em seus organismos, sem 
que houvesse o correspondente consentimento. Outro 
exemplo: no período compreendido entre 1950 e 1970, o 
Hospital Estatal Willowbrook (Willowbrook State Hospital), de 
Nova York, conduziu uma série de estudos sobre hepatite, 
inoculando o seu vírus vivo em crianças com retardo mental, 
que se encontravam ali internadas. Mais outro exemplo: desde 
os anos 40, na realização do Tuskegee Study, que tinha por 
propósito pesquisar a evolução natural da sífilis no organismo 
humano, foram deixados sem tratamento, no estado do 
Alabama, quatrocentos negros sifilíticos. A pesquisa continuou 
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até 1972, apesar da descoberta da penicilina em 1945. 
([Reinaldo Pereira e] SILVA, 2000, p. 250 [RB, v. 8, n. 2], grifo 
nosso). 

 

Nos anos posteriores à deflagração dessas ocorrências, acaloradas 

discussões teriam levado a uma modificação na lei americana de medicamentos e 

cosméticos, a Federal Drug and Cosmetic Act. Essa importante modificação 

consistiu, fundamentalmente, na incorporação do princípio do consentimento 

informado, que se refere ao imperativo de que o sujeito submetido ao experimento 

deverá ter conhecimento prévio dos procedimentos a serem realizados, dos riscos 

envolvidos e anuir a isso. Esse princípio está presente tanto no Código de 

Nuremberg (1947) quanto na Declaração de Helsinki24 (1964) e foi inspirado na 

experiência da sujeição de seres humanos a intervenções físicas no interior dos 

campos de concentração. O principal problema bioético aqui apontado foi a 

incapacidade dos indivíduos de exercitarem a autodeterminação em decorrência do 

confinamento, do controle sobre os corpos e do rompimento dos laços sociais que 

conferiam a eles identidade. 

O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente 
essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas 
ao experimento devem ser legalmente capazes de dar 
consentimento; essas pessoas devem exercer o livre direito de 
escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, 
fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição 
posterior; devem ter conhecimento suficiente do assunto em 
estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige 
que sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e o 
propósito do experimento; os métodos segundo os quais será 
conduzido; as inconveniências e os riscos esperados; os 
efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que 
eventualmente possam ocorrer, devido à sua participação no 
experimento. O dever e a responsabilidade de garantir a 
qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador 
que inicia ou dirige um experimento ou se compromete nele. 
São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser 
delegados a outrem impunemente. (TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DE NUREMBERG, 1947, não paginado). 

 

 

                                                
24 No Código de Nuremberg, é utilizada a expressão “consentimento voluntário”. Na Declaração de 
Helsinki, “consentimento livre e esclarecido”. 
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A pesquisa clínica em um ser humano não pode ser empreendida 
sem seu livre consentimento, depois de totalmente esclarecido; se 
legalmente incapaz, deve ser obtido o consentimento do responsável 
legal. (ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL, 1964, não paginado) 

 

A modificação da lei sobre medicamentos nos Estados Unidos coincidiu 

com a reorientação nas discussões bioéticas em nível mundial, com a adoção, pela 

Associação Médica Internacional, da Declaração de Helsinki25, publicada em 1964. 

Desse modo, poder-se-ia afirmar que Helsinki teve um impacto muito maior sobre a 

sociedade norte-americana do que o Código de Nuremberg. Apesar disso, a maior 

parte dos bioeticistas convencionou tratar Nuremberg como o marco para a 

ascensão da bioética, por ser o evento simbolicamente representativo dos extremos 

a que se pode chegar com o atrelamento da ciência a certos projetos políticos e por 

ter sido vinculada à ascensão dos Direitos Humanos no segundo pós-guerra.  

Para dar força legal, bem como moral, à Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, adotada pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas em 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou, em 
1966, o Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, cujo 
Artigo 7° declara: ‘Ninguém será submetido a tortura ou a tratamento 
ou punição cruel, desumano ou degradante. Em particular, ninguém 
será submetido, sem seu livre consentimento, a experiências 
médicas ou científicas’. (REVISTA BIOÉTICA, 1995, p. 99 [v. 3, n. 2], 
grifo do autor). 

 

 

Simultaneamente, em nível sócio-político, revigora-se o poderoso 
movimento dos direitos humanos, sobretudo durante as décadas de 
60 e 70, com a contestação da guerra do Vietnã e o conseqüente 
desafio da "autoridade" instituída, e também com a luta pela 
igualdade de direitos entre brancos e pretos, entre homens e 
mulheres. Na confluência destes fatores encontramos a crise da 
noção de progresso como essencialmente positiva e a intensificação 
do questionar da ciência. ([Maria do Céu Patrão] NEVES, 1996, p. 8 
[RB, v. 4, n. 1]). 

 

 
A ênfase social e política pelo reconhecimento dos direitos 
fundamentais das pessoas, sem distinção de classe, sexo e idade, 
está repercutindo também no mundo da medicina. Esta não fica 
alheia à linguagem reivindicatória dos direitos.  

                                                
25 A Declaração de Helsinki foi elaborada na Finlândia, em 1964, na ocasião da 18ª. Assembléia 
Médica Mundial. Ela foi submetida a revisões periódicas, que resultaram na elaboração das suas 
versões posteriores: Declaração de Helsinki II (Japão, 1975), III (Itália, 1983), IV (Hong Kong, 1989), 
V (África do Sul, 1996) e VI (Escócia, 2000). 
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[...] 
Para um melhor entendimento das exigências e dificuldades da 
Bioética, esta deve ser compreendida, no momento atual da nossa 
cultura e civilização, dentro da "linguagem dos direitos". O 
movimento em favor dos direitos humanos promoveu o movimento 
dos direitos do enfermo. ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 14; 16 [RB, v. 
1, n. 1]). 

 

 

Nesta perspectiva, é óbvio que nenhum conflito é admissível entre o 
corpo em elaboração da bioética e o corpo em elaboração dos 
direitos humanos: ambos os sistemas devem manifestar sua 
flexibilidade às situações, de modo a evitar qualquer contradição 
flagrante. ([Hubert] LEPARGNEUR, 1996, p. 133 [RB, v. 4, n. 2]). 

 

Evocar os Direitos Humanos como fundamento para a bioética era 

estabelecer um legitimador a priori para a sua ascensão, haja vista o caráter 

incontestável que a linguagem dos direitos assumiu no mundo contemporâneo. 

Nesse sentido, os bioeticistas, ao elaborarem um projeto para encampar a bioética 

no Brasil, valeram-se do apelo aos Direitos Humanos e os aproximaram da bioética 

como forma de atribuir também a ela um caráter benéfico e construtivo. Vale 

ressaltar que esse atrelamento não foi um recurso inaugurado pela bioética 

brasileira: a alusão aos Direitos Humanos foi feita nos primeiros códigos 

internacionais de bioética, a exemplo do Relatório Belmont, elaborado pelo 

Congresso estadunidense em 1978. Essa aproximação foi justificada com dois 

argumentos: em primeiro lugar, bioética e Direitos Humanos foram apontados como 

fenômenos contemporâneos um ao outro, ambos emergentes no contexto do pós-

Segunda Guerra. Em segundo lugar, eles foram considerados, pelos bioeticistas, 

como movimentos da mesma ordem: da razão, do humanismo, do anti-nacionalismo 

e do pluralismo.  
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1.5. Bioética e Direitos Humanos: o universalismo como marca do pós-guerra 

 

 

Após o fim da Segunda Guerra, o discurso universalista dos Direitos 

Humanos passou a dar o tom das relações internacionais. Estabelece a “narrativa 

oficial” que a Bioética teria nascido nesse contexto, a partir da demanda 

contemporânea de superação dos nacionalismos, agora referenciados por sua 

vinculação a práticas xenófobas. O evento Nuremberg é tomado como uma resposta 

coletiva resultante da união entre nações partidárias de projetos políticos distintos, 

como os Estados Unidos e a então União Soviética (além deles, a comissão de 

Aliados era composta por França e Inglaterra). Naquele momento, esses países 

teriam abdicado das suas tradicionais oposições para, em uníssono, proclamar a 

barbárie realizada no interior da Alemanha nazista e atribuir aos responsáveis as 

penas devidas.  

O nacionalismo passou a ser rechaçado na medida em que se 

evidenciaram as suas relações com projetos imperialistas e a conseqüente 

perseguição a determinados grupos étnicos. As práticas de eugenia negativa, 

convergentes para o princípio de xenofobia presente no ideário nazi-fascista, 

resultavam dessas relações. Elas consistiram no extermínio de judeus, ciganos e 

polacos com o argumento de purificação da espécie, isto é, a limpeza racial. Tais 

práticas foram tomadas como o extremo a que se pode chegar quando os projetos 

políticos de uma determinada nação são legitimados por proposições científicas. 

Na esteira dessas reflexões, as décadas posteriores ao fim da Segunda 

Guerra foram marcadas pela ampla adesão ao discurso humanista e racionalista que 

se pretendia norteador das práticas científicas e das políticas públicas na área da 

saúde. Se, até então, racionalidade e cientificismo se confundiam, agora, uma 

postura racional pressupunha o estabelecimento de limites para as pesquisas e a 

utilização prática das biotecnologias. A revitalização das Luzes emergia com o 

imperativo de liberdade, mas isso deveria estar atrelado a um projeto moralizante 

que visasse ao estabelecimento de critérios e limites para a ação humana e para a 

prática científica. A Ilustração via-se renovada como emancipação e como 

despotismo (FOUCAULT, 2000). 
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Com o intuito de controlar a ciência e partindo do temor de que o homem 

se tornasse uma vítima desavisada do próprio projeto racional, elaborou-se códigos 

internacionais de Direitos Humanos e bioética, que deveriam, como imperativo 

moral,ser incorporados por todas as nações ocidentais. Sob o argumento de evitar o 

surgimento de novos regimes totalitários, esses códigos criaram um novo panorama 

do Direito Internacional, ultrapassando as fronteiras do Estado Nação e introduzindo 

novas categorias de crimes, como “crime contra a paz” e “crime contra a 

humanidade” (LAFER, 1988). Elas encontram suas raízes nos julgamentos de 

Nuremberg, onde os homens vinculados ao regime nazista foram julgados e, em sua 

maioria, condenados pela comissão de Aliados. A introdução dessa nova categoria 

foi fundamentada na idéia de que se trataram de crimes sem precedentes, cuja 

dimensão ultrapassava, por exemplo, a idéia de “genocídio”. Portanto, era 

necessário inaugurar uma nova categoria que desse conta da amplitude da barbárie 

nazista, ressaltando que os referidos crimes feriam não um grupo étnico específico, 

mas o gênero humano como tal. Não por acaso, os bioeticistas pensam o Código de 

Nuremberg sempre em sintonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

de 1948, procurando demarcar uma conjuntura histórica favorável à ascensão da 

bioética, marcada pelo desejo cosmopolita de uma moralidade universal que 

pudesse reger as relações internacionais. Na Revista, tal consideração é afirmativa: 

“A nosso ver, o que mais se aproxima de um ‘Código de Ética’ é a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem.” ([Cláudio] COHEN; [Marcos] SEGRE, 1994, p. 23 

[RB, v. 2, n. 1]). 

Mesmo os códigos elaborados posteriormente viriam a referenciar os 

Direitos Humanos como fundamento para as discussões bioéticas. A título de 

exemplo, a Revista Bioética incorpora um trecho da Declaração de Manzanillo, 

elaborada durante uma convenção ocorrida na Costa Rica, em 1996, e que seria 

revisada dois anos mais tarde na cidade de Buenos Aires.  

 

DECLARAMOS 
PRIMEIRO: Nossa adesão aos valores e princípios proclamados 
tanto na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os 
Direitos Humanos da UNESCO como no Convênio sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, enquanto 
constituem um importante primeiro passo para a proteção do ser 
humano em relação aos efeitos não-desejáveis dos 
desenvolvimentos científicos e tecnológicos no âmbito da genética, 
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através de instrumentos jurídicos internacionais. (REVISTA 
BIOÉTICA, 1998, p. 143 [v. 6, n. 2], grifo do autor). 

 

No ano seguinte à divulgação da Declaração de Manzanillo, a UNESCO 

publicou um novo documento, desta vez, versando sobre o genoma humano e suas 

implicações bioéticas. A declaração, intitulada Declaração Universal sobre o 

Genoma Humano e os Direitos Humanos, assim como a importância dos Direitos 

Humanos como fundamento para a bioética, foram referenciadas na Revista, em 

1999, pelo presidente da Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Buenos 

Aires, Salvador Darío Bergel: 

La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos aprobada por la XXIX Conferencia de la Unesco, con la 
presencia de 186 Estados el 11/11/97, constituye un hito relevante en 
la internacionalización de la bioética.  
[…] 
No es por casualidad que dos instrumentos claves de la bioética 
contemporánea en el plano internacional, llamados a tener gran 
proyección futura, vinculen los avances de la biología y de la 
medicina con los derechos humanos. El Convenio recientemente 
suscripto en el seno del Consejo de Europa se titula ‘Convenio para 
la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la 
medicina. Convenio de los derechos humanos y de la biomedicina’ y 
el documento aprobado por la Asamblea General de la Unesco en 
noviembre próximo pasado, que sirve de base a este comentario, se 
titula ‘Declaración universal sobre el genoma humano y los derechos 
humanos’. ([Salvador Darío] BERGEL, 1999, p. 165 [RB, v. 7, n. 2]). 

 

É preciso pensar com Giorgio Agamben (2002) a historicidade desses 

códigos. Eles não são representativos de valores transepocais válidos para toda 

coletividade, nem estão isentos de intencionalidades políticas. Ao contrário, eles 

resultaram, a partir do século XVIII, na inscrição da vida nua, da vida natural, “na 

ordem jurídico-política do Estado-nação” (AGAMBEN, 2002, p. 134). No contexto do 

segundo pós-guerra, contudo, eles se orientam em direção distinta: os códigos 

contemporâneos almejam inscrever a vida nua em uma instância supranacional, 

transpor fronteiras e questionar as velhas soberanias. Eles representam a abstração 

dos direitos reais, conferidos aos cidadãos no interior dos Estados-nação, em 

direitos extensivos a todos que compartilham de uma mesma natureza, qual seja, a 

humana (RANCIÉRE, 2004). Parecem indicar, a partir dessa noção, que o indivíduo 

deve erguer-se da posição de cidadão e de quaisquer outros vínculos identitários 
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que venham a acarretar sobre ele pressões comunais, firmando-se como um eu-

não-sobrecarregado, um homem universal (BAUMAN, 1997). 

Nas décadas subseqüentes à Segunda Guerra, em um contexto de 

proclamada valorização do individualismo, o nacionalismo, amparado no princípio do 

nascimento e na qualificação como cidadão, acabava por configurar-se como um 

atravancador para as liberdades humanas. Mais do que garantidora de direitos, a 

cidadania passou a ser considerada um vínculo que impunha aos indivíduos a 

adesão necessária aos projetos do Estado. Não só no senso comum, mas entre 

diversos pensadores do pós-guerra, o fenômeno Auschwitz foi atribuído, muitas 

vezes, à cega subordinação dos funcionários do regime e da população em geral 

aos projetos nacionais. 

Nas referências a Eichmann, Hannah Arendt aponta para a “obediência 

cadavérica” (termo utilizado pelo próprio Eichmann em seu julgamento, ocorrido na 

cidade de Jerusalém, em 1961) de um cidadão ao sistema. O que dava o tom à 

prática no interior do Terceiro Reich era o imperativo categórico formulado por Hans 

Frank26: “Aja de tal modo que o Führer, se souber de sua atitude, a aprove” (FRANK 

apud ARENDT, 1999). Assim, os homens envolvidos com o regime nazista foram 

tomados, antes, como funcionários obedientes e cumpridores das leis. O princípio de 

superioridade da raça ariana, que justificava as pretensões imperialistas da nação 

alemã, obscurecia as barbáries cometidas no interior do sistema. Por meio das 

mídias, o nacionalismo teria sido inculcado na mente do povo alemão, que passou a 

se compreender, prioritariamente, como cidadão da Alemanha. O princípio do dever 

para com a nação ofuscava as orientações pessoais dos indivíduos, cuja auto-

compreensão fundava-se nos vínculos com os projetos do Estado. 

Ao empreender a elaboração em torno de uma auto-imagem nacional, os 

alemães tiveram de se deparar com a subordinação de valores humanistas ou 

morais aos nacionais (ELIAS, 1997). Nesse sentido, o nacionalismo não era apenas 

reativo, posto que se interpunha como metáfora e emblema da adesão aos projetos 

de cunho universalistas e, paradoxalmente, excludentes na medida em que se 

colocavam como representantes da potência nacional. Assim, pareciam descartadas 

as possibilidades de crítica e subversão da ordem. Convergiam para a nação, ao 

mesmo tempo, as expectativas de direitos e deveres dos indivíduos. Era no conceito 
                                                
26 Advogado alemão. Governador-geral da Polônia ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. 
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de cidadania que se agregavam tanto as garantias individuais, quanto os 

compromissos éticos do indivíduo originário no seio de um determinado grupo 

étnico. Ressalta-se o “conceito de cidadania” a que se faz referência não é o mesmo 

que partilhamos nas nossas discussões contemporâneas. A despeito do legado 

alemão, que concebe a cidadania pensando a nação como comunidade étnica, 

nossa influência mais direta é a tradição francesa e norte-americana, ambas 

originárias nas declarações de direitos do homem do fim do XVIII, que compreende a 

nação como comunidade cívica e, portanto, concebe o cidadão como o nascido em 

determinado território e portador dos direitos garantidos pelo Estado Nacional. É em 

torno da cidadania, pensada como “igualdade política abstrata”, que “a nação 

democrática funda sua legitimidade” e garante a coesão social por meio da 

“liberdade e igualdade civil, política e jurídica” (MARTINS, 2004, p. 23). 

Importante acrescentar que não é simples, direto e nem mesmo de 

comprovada eficácia o mecanismo que transforma o Estado em “ente” e os cidadãos 

em seus “seguidores acéfalos”. Elemento incisivo de uma bem engendrada reação 

ao projeto moderno, a possibilidade de regeneração européia anunciada pelos 

nazistas fomentava os interesses dos admiradores de primeiro momento do 

nazismo. 

No interior dos Estados Nacionais, assim, teria se configurado uma 

estrutura em que os direitos do homem e os direitos do cidadão se confundiam. As 

garantias conferidas aos homens só ocorriam em decorrência de uma condição que 

lhes era concedida pelo nascimento. Essa perspectiva converge para o apontamento 

de Agamben (2002), que pensou a vinculação entre os direitos do cidadão e do 

homem como um dos elementos fundadores da política moderna. Nas declarações 

de direitos do final do século XVIII, a exemplo da declaração francesa de Direitos do 

Homem e do Cidadão, a tutela divina em relação aos homens, que marcou a política 

absolutista, foi transferida para uma instância laica, o Estado Nacional. Até a 

primeira metade do século XX, a articulação dos direitos do homem com o princípio 

da cidadania era a base fundadora da política. A soberania moderna se fundou na 

continuidade entre homem e cidadão, entre nascimento e nacionalidade. 

Após a Primeira Guerra Mundial, contudo, o aparecimento de figuras 

como a do refugiado colocou em xeque essas antigas estruturas. Ele constitui-se em 

um elemento “politicamente difícil de situar” porque, de acordo com o apontamento 
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de Hannah Arendt (1989), é o homem de direitos que emerge da máscara de 

cidadão que o definia. É tão dificilmente conceituável porque se encontra em um 

não-lugar. Ao ser destituído dos vínculos nacionais e dos laços cotidianos que 

conferiam a ele identidade, passa a ser alvo das intervenções dos organismos 

supranacionais que devem zelar pelos seus interesses, mas que não conseguem 

efetivamente resolver o problema de deslocamento desses homens. Isso porque 

evocam valores tomados como sagrados e inalienáveis, mas não conseguem 

articular politicamente soluções para os seus problemas. 

Assim, se os efeitos da Segunda Guerra fizeram emergir situações que 

levaram ao descolamento dos direitos do homem em relação aos direitos do 

cidadão, ao mesmo tempo, eles tornaram os direitos do homem uma entidade 

abstrata sem força de norma ou possibilidade efetiva de regulação das relações 

humanas. Pelo menos não enquanto esses princípios não são articulados com as 

legislações nacionais. Em decorrência disso, a fase atual pôde ser apontada, no 

diagnóstico de Agamben (2002), como um momento de separação entre o 

humanitário e o político. A crise da política moderna, amparada no Estado Nação e 

na categoria cidadão, teria levado à proclamação dos Direitos Humanos como 

capazes de salvaguardar os direitos do homem, antes atrelados ao princípio de 

cidadania. Agora, eles deveriam inscrever a vida nua, a vida natural, em uma 

instância supranacional, capaz de sanar o problema de orfandade daqueles 

lançados para o não-lugar, para o exterior das fronteiras do Estado Nação. 

Politicamente frágeis, os Direitos Humanos no pós-guerra não conseguem 

dar conta dessa figura simbolicamente representativa que é o refugiado, bem como 

dos demais apátridas que buscam mais do que proteção, vínculos que confiram a 

eles identidade. Os códigos contemporâneos, que pretensamente visam inscrever a 

vida nua, a vida natural, em uma instância transnacional, acabam por configurar-se 

em discursos com mais apelo humanitário do que com força política. Baseados no 

princípio de natureza humana, esses códigos visam substituir a categoria do 

nascimento (que antes fundamentava a cidadania) pela idéia de que os vínculos que 

devem unir os humanos em uma mesma comunidade são as qualidades inatas que 

os tornam membros de uma mesma espécie. Essa natureza pode ser defendida na 

sua dimensão biológica, a exemplo do argumento utilizado por Fukuyama (2003), ou 

pode ser defendida a partir da natureza social e comunicativa do homem, como 
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atesta Jürgen Habermas (2004). Nesse sentido, as barbáries da Segunda Guerra 

seriam resultado da ausência de reconhecimento, no outro, de um igual, com quem 

se pode estabelecer uma relação interlocutória. 

Patrocinar o discurso de Direitos Humanos seria, portanto, defender a 

natureza humana na sua dimensão física (um corpo que deve ser preservado) e na 

sua dimensão social (o reconhecimento do outro como um interlocutor). O homem 

dos Direitos Humanos deve garantir aos seus pares a proteção, a liberdade, a 

integridade e a possibilidade de autodeterminação. Esses princípios estão previstos 

nos códigos internacionais de Direitos Humanos e bioética, devendo ser garantidos 

pelas agências que visam transpor as fronteiras nacionais e justificar, a partir do 

princípio de natureza humana, a sua intervenção em assuntos nacionais, quando 

esses comprometem os chamados “interesses da humanidade”. Assim, o homem de 

que tratam os Direitos Humanos, assim como o homem de que trata a bioética, é um 

indivíduo abstrato, que deve erguer-se das pressões comunais, exercidas pelos 

vínculos com a nação e com as estruturas micro-identitárias que estabelecem com 

ele, cotidianamente, vínculos de pertencimento. Definir e compreender o homem de 

que trata a bioética é de interesse dos autores da Revista Bioética: 

Eu, porém, falava de uma antropologia filosófica que se 
empenha na compreensão do homem na totalidade das suas 
expressões e na infinitude da sua realização como pessoa, que 
toma o homem na singularidade de sua individualidade e na 
universalidade de sua humanidade. 
[...] 
Importa notar que este modelo de análise toma o homem na 
sua integralidade, tal como acontecia já com o anterior, e 
procura uma perspectiva englobalizante da integração do 
homem na sociedade.  
[...] 
Antes desenvolve um raciocínio deontológico, de 
fundamentação teleológica que toma o homem, na sua 
dignidade universal, como valor supremo do agir. ([Maria do 
Céu Patrão] NEVES, 1996, p. 7; 13 [RB, v. 4, n. 1]). 
 

O discurso dos bioeticistas, constituído na esteira dos Direitos Humanos, 

efetiva-se com a existência de códigos internacionais que visam à inscrição da vida 

nua em instâncias supranacionais. Eles evocam a existência de um homem 

universal, destituído dos vínculos identitários que efetivamente exercem sobre ele 

pressões e mobilizam atitudes. Por essa razão, o apontamento de Agamben (2002) 
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poderia corroborar com a tese de que discurso legitimador da bioética acaba 

configurando-a como um fenômeno de caráter muito mais humanitário do que 

político, na medida em que evoca valores abstratos que devem ser incorporados por 

um homem não-sobrecarregado, elevado das pressões comunais exercidas pela 

nação e pelos vínculos cotidianos constitutivos de sua identidade. No entanto, na 

medida em que se compreende o humanitário como discurso e se considera a força 

subjacente à fala, percebe-se o limite tênue que separa a ética da política. No caso 

específico da bioética brasileira, a comunidade médica valeu-se do discurso 

humanitário para empreender um projeto, fundamentalmente, político. É na força do 

argumento que se forjou um campo para a ética biomédica no Brasil, 

institucionalizada e normatizada. 

O Código de Nuremberg, produzido no calor dos julgamentos dos 

médicos nazistas envolvidos em experiências com seres humanos, no interior dos 

campos de concentração, é um exemplo importante para o argumento de Agamben 

(2002). Ele estabeleceu os critérios para as pesquisas científicas a partir daquele 

momento27. O código é um referencial para se pensar as percepções 

contemporâneas a ele sobre a atuação dos médicos nazistas em relação às suas 

vítimas. O aprisionamento dos corpos e a conseqüente supressão da autonomia, a 

impossibilidade do exercício do livre-arbítrio, foram tomados como os elementos 

mais condenáveis da medicina praticada na Alemanha nazista. Apontou-se para a 

irresponsabilidade desses médicos, para o uso indiscriminado que fizeram do 

conhecimento científico que se tinha e para a sua total ausência de escrúpulos em 

se valer de seres humanos para testar procedimentos de alto risco. 

Nas referências a esses médicos, são feitas menções às suas 

características inumanas, como metáfora do caráter irracional que se atribuiu ao 

holocausto. Loucura e des-razão se confundem. Certamente, os peritos que 

trabalharam durante os julgamentos em Nuremberg não poderiam tratar dos réus em 

                                                
27 Entre outras definições, estiveram as seguintes: deve haver, por parte do participante do 
experimento, o consentimento informado, ou seja, as pessoas que serão submetidas à 
experimentação devem ser esclarecidas sobre os possíveis riscos e plenas no exercício da sua 
autonomia, livres de qualquer forma de coação; o experimento deve, preferencialmente, ter sido 
realizado primeiro em animais, para depois ser testado em humanos; a experiência não deve ser 
levada adiante quando existirem razões para acreditar que pode haver risco de morte ou invalidez 
permanente para a cobaia humana; o participante deve ter a liberdade de se retirar do experimento a 
qualquer momento, quando julgar conveniente (TRIBUNAL INTERNACIONAL DE NUREMBERG, 
1947). 
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termos de insanidade, sob risco de destituí-los da responsabilidade penal que lhes 

cabia. Naquele contexto, a obstinação dos réus e sua subordinação ao regime e ao 

Partido Nazista eram muito mais interessantes. Mesmo no julgamento de Eichmann, 

os peritos esforçaram-se em atestar sua normalidade; um deles, o Sr. Hausner, 

contudo, afirmaria, anos mais tarde, que os psiquiatras o julgaram um homem 

obcecado, pervertido e sádico (ARENDT, 1999). Essa declaração, publicada no 

Saturday Evening Post, indica a maneira como se tentou construir a memória sobre 

as lideranças nazistas nos anos posteriores ao julgamento, quando elas estavam, 

quase na totalidade, mortas. Atribuir a elas um estatuto de loucura, de vontade 

insana e febril, era justificar a escolha do holocausto como marco para a ascensão 

dos Direitos Humanos, bem como a emergência de uma nova modalidade de Direito 

em que passava a ser legítima a intervenção de organismos internacionais em 

assuntos nacionais, quando se julgasse que esses estavam comprometendo 

“interesses da humanidade”. Na verdade, esse Direito Internacional pós-Segunda 

Guerra baseia-se em um velho conhecido da filosofia jurídica: o Direito Natural, 

baseado na defesa da racionalidade e no pressuposto da existência de uma 

natureza humana (LAFER, 1988). 

Ressalte-se que construir a memória do holocausto pautada na 

insanidade dos líderes nazistas não significa compreender o acontecimento na 

perspectiva do patológico. A loucura é aqui compreendida como desordem moral, 

indício da des-razão ocidental. As experimentações com seres humanos nos 

campos de concentração não são entendidas como um fenômeno de distanciamento 

em relação à verdade científica, mas sim, de distanciamento entre a verdade e a 

virtude. Essa distinção foi sinalizada por Foucault como um elemento central do 

pensamento ocidental e condição sine qua non da ciência moderna. O “sujeito ético” 

e o “sujeito que busca a verdade” não são mais indissociáveis, a exemplo do que 

defendia a teoria cartesiana: a cisão entre eles é característica da modernidade no 

Ocidente. Foucault alertou, contudo, para o mal-estar persistente em relação a essa 

ruptura, que teria levado ao retorno de um discurso moralista, em que se tentou 

restabelecer os vínculos entre a verdade científica e princípios morais (RABINOW, 

1999). 

É nesse sentido que se compreende aqui o discurso de Direitos Humanos 

que se seguiu ao holocausto e o subseqüente surgimento e expansão da bioética, 
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no final da década de 70. Ele significou um esforço de subordinação da “loucura” 

(como confusão moral) à racionalidade e ao humanismo, compilados em códigos 

morais que deveriam nortear as relações humanas e a diplomacia internacional 

(MACHADO, 2006). Não que a verdade tenha sido descolada do discurso científico: 

a validade da ciência não esteve em jogo. Não se questionou os seus métodos e 

suas proposições continuaram a ser tomadas como legítimas. A ressalva que 

passou a ser feita a partir de então foi até que ponto a ciência, entendida como o 

baluarte da razão ocidental, era capaz de resistir às artimanhas do poder e manter-

se virtuosa. A ruptura que o holocausto representou não era da ordem do saber 

científico, mas da ordem da razão e da moral. A concepção de uma ciência 

reveladora da verdade, legitimada a partir das narrativas que constituíram as 

disciplinas, se mantinha, a despeito da frustração com o uso que se pôde fazer das 

grandes descobertas. 

Na verdade, a ciência não perde sua credibilidade com o holocausto ou 

com Hiroshima: o pavor que vai nortear o discurso dos biocatastrofistas do fim do 

século parte exatamente dessa convicção na veracidade do discurso científico. É por 

se crer na positividade da ciência (não no sentido valorativo, mas na sua efetividade) 

que os atores históricos do fim do século aderiram amplamente aos discursos 

biocatastrofistas28, receando os danos imensuráveis que ela (ou o uso que se pode 

fazer dela) pode causar à humanidade. Nas palavras de Dominique Lecourt (1999b, 

p. 13), “o cientificismo nutre o seu contrário: a potente ideologia anticiência que lhe 

faz face.” Essa dupla orientação estaria refletida na maneira mesma como os 

bioeticistas concebem o seu empreendimento: de um lado, o reconhecimento da 

importância dos saberes e das conquistas materiais da ciência; de outro, a 

preocupação de que o aprimoramento moral acompanhe o desenvolvimento 

científico e tecnológico. Como não poderia deixar de ser, essa duplicidade orientaria, 

também, muitas das reflexões presentes na Revista Bioética: 

É neste ambiente – marcado por grandes evoluções e sentimentos 
contraditórios – que a bioética emerge como novo domínio da 
reflexão e da prática, que toma como seu objeto específico as 
questões humanas na sua dimensão ética, tal como se formulam no 

                                                
28 O conceito de biocatastrofismo foi estabelecido por Dominique Lecourt (1999) e se trata do avesso 
daquilo a que o autor convencionou chamar tecno-profetismo. Trata-se de uma retórica alarmista que 
marca as discussões contemporâneas sobre as conseqüências nefastas do desenvolvimento 
científico e tecnológico. Ela se opõe ao furor que caracteriza as discussões sobre o potencial redentor 
da ciência e, configura-se, para Lecourt, na outra face da moeda daquilo a que se poderia chamar de 
uma espécie de teleologia da ciência. 
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âmbito da prática clínica ou da investigação científica, e como 
método próprio a aplicação de sistemas éticos já estabelecidos ou de 
teorias a estruturar.  
[...] 
A euforia inebriadora de um poder aparentemente infinito, que o 
homem vinha conquistando por meio dos desenvolvimentos 
tecnológicos, cede lugar a um sentimento profundo de angústia pela 
sua manifesta impotência perante as situações produzidas. ([Maria 
do Céu Patrão] NEVES, 1996, p. 9 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

 
A AIDS, o elevado número de acidentes com mortes no trânsito, a 
difusão internacional das drogas, assim como diversos tipos de 
câncer, ou a silicose (que continua absurdamente matando 
trabalhadores em muitos países), são "invenções" deste mesmo 
homem tecnológico que oscila suas ações entre a criação de novos 
benefícios e a insólita destruição de si mesmo.  
[...] 
Estas transformações, no entanto, são de difícil execução, pois a 
resultante moral da modernização não tem conseguido articular a 
agenda moderna da autonomia com o ideal aristotélico da felicidade, 
colocando em perigo a própria sobrevivência do planeta em seu 
conjunto. ([Volnei] GARRAFA, 1999, p. 15 [RB, v. 7, n. 1]). 

 

Nesse sentido, expor a “narrativa oficial”, que legitima a importância da 

emergência e da institucionalização da bioética, exige um esforço muito maior do 

que simplesmente apresentar as arestas discursivas que pretendem escamotear o 

arremate da narrativa. Avaliar a Revista Bioética e apontar de que forma ela 

acompanhou e acompanha as discussões contemporâneas, configurando-se, assim, 

como um campo político, exige trazer à tona os inúmeros fios que ligam a memória 

do Holocausto, a ascensão dos Direitos Humanos e a complexa discussão sobre o 

papel da ciência. Estandarte da racionalidade ocidental, ela experimentou, ao longo 

do século XX, distintas formas de tratamento, influenciadas, sobretudo, pelo desejo 

de reavaliar o próprio projeto racional. A intelectualidade, aproveitando o ensejo, 

empreendeu um esforço de reflexão fosse sobre o estatuto das proposições 

científicas, fosse sobre os “usos” políticos da ciência. Em ambos os casos, tratou-se 

não de cancelar o crédito conferido à ciência ou de colocar em xeque a positividade 

dos seus enunciados, mas sim, de questionar a própria relação entre a ciência e a 

racionalidade, como forma de reencontrar um caminho que reconduzisse a Verdade 

aos trilhos do Bem. 
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1.6. Sobre a crítica do projeto racionalista: a ciência na epistemologia francesa 
e na Escola de Frankfurt 

 

 

Na esteira dos Direitos Humanos, a bioética nasceu legitimada pela 

memória do holocausto, considerado o marco da des-razão ocidental. Ela estaria 

incumbida de um “dever de memória”29 em relação às vítimas da barbárie nazista e 

é tomada como pertencente a um conjunto de princípios que se pretendem um 

contrapeso à verdade atribuída aos enunciados científicos. Ela seria capaz de 

equilibrar verdade e virtude, retomando, no interior das práticas científicas, a 

nobreza que se atribuía aos sábios. A bioética viria resgatar o cientista maluco e 

socialmente irresponsável da sua obstinação insana pelo progresso técnico, 

restituindo a ciência do seu caráter benéfico e construtivo. Ampliar os alcances da 

bioética, difundindo seus princípios, é tomado pelos bioeticistas como uma 

necessidade premente, sob pena de que o desenvolvimento inconseqüente da 

ciência conduza a humanidade ao seu fim. Esse discurso biocatastrofista, entretanto, 

parte dos mesmos pressupostos que o discurso redentor anunciado pelos tecno-

profetas (LECOURT, 1999b). Ambos acreditam tratar-se a ciência de um saber que 

se desenvolve linearmente, ampliando seus enunciados a cada importante 

descoberta e carregando em si a verdade essencial. A Revista traduz essa crença 

nas afirmações contínuas de que as inovações da ciência apresentam-se como 

ferramentas para auxiliar o humano no alcance da longevidade e na utopia da vida 

eterna.  

A sociedade brasileira está sendo surpreendida pelos meios de 
comunicação com novas técnicas de transmissão e término da vida, 
e de inovações maravilhosas no tratamento de algumas doenças. 
([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 13 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

 

O assunto das relações entre a genética e a ética vem sendo 
discutido há tempos. Na medida em que o conhecimento dos fatores 

                                                
29 É preciso que nos atenhamos brevemente no apontamento de Jeanne Marie Gagnebin, feito na 
apresentação de O que resta de Auschwitz, livro de autoria de Giorgio Agamben. A propósito do título 
do livro, a autora chamou a atenção para os perigos de atitudes estabelecidas no tempo presente que 
evocam compromissos históricos como legitimadores: “O que resta de Auschwitz não significa, então, 
aquilo que ainda poderia sobrar, permanecer desse terrível acontecimento, algo como um famigerado 
‘dever de memória’, uma expressão cujos usos e abusos são conhecidos.” (GAGNEBIN, 2008, p. 11). 
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hereditários de nossa e de outras espécies se aprimora, as questões 
éticas vão surgindo e condicionam opiniões às vezes diametralmente 
opostas. ([Francisco M.] SALZANO; [Lavínia] SCHÜLER-FACCINI, 
2002, p. 13 [RB, v. 10, n. 1]). 

 

Se, de um lado, a racionalidade atribuída às proposições científicas não é 

posta à prova, de outro, busca-se a restituição do caráter racional dos enunciados 

morais. Trata-se, portanto, de indicar o nascimento da bioética a partir de uma crise 

do projeto racional: não no seu aspecto epistemológico, mas no que diz respeito à 

ética e à sociedade. A bioética se apresenta, nesse sentido, como um instrumental 

teórico capaz de recompor a racionalidade que se conferia, no século das Luzes, 

também às proposições morais. Adotar os princípios bioéticos como fundamento 

para a prática científica e as políticas públicas na área da saúde é, de acordo com o 

discurso enunciado pelos bioeticistas, reafirmar a possibilidade de que na 

racionalidade ainda poderiam ser depositadas expectativas de emancipação. 

A racionalidade contemporânea emergia, assim, com o imperativo de que 

os princípios da moral iluminista, como o jusnaturalismo e o universalismo, fossem 

retomados. Se, para autores como Rouanet (2007, p. 218), “o universal da Ilustração 

explodiu em mil estilhaços”, a história da bioética parece nos apontar outra direção: 

a persistência da ética iluminista, dispersa no ideário contemporâneo e resistente 

aos “ismos” (relativismo, pluralismo, subjetivismo) daquilo a que se convencionou 

chamar pós-modernidade. 

Há urgente necessidade de reflexão consistente que faça da razão 
fundamento e possa se contrapor, no campo da Bioética, à 
devastadora tendência, subjacente à pós-modernidade, de dissolver 
o homem no todo que nada é. ([Enídio] ILÁRIO, 2001, p. 17 [RB, v. 9, 
n. 1]). 

 

O que se nota, portanto, não é o esforço de rever o estatuto das 

proposições científicas, mas sim, promover uma revisão crítica das relações entre a 

ciência e o projeto racional. Isso porque, até a primeira metade do século XX, havia 

uma concepção hegemônica de que esses dois elementos estavam 

necessariamente em conexão. A crise de sentidos decorrente das experiências das 

décadas intermediárias do século XX acabou colocando em questionamento a 

validade do projeto racionalista ocidental. Para alguns pensadores do pós-guerra, 
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reavaliar o tratamento dado à própria ciência, até então concebida como o baluarte 

da razão no Ocidente, tornou-se um imperativo. Naquele contexto, fazia-se 

imperioso rever o próprio crédito conferido à ciência, na medida em que ela parecia 

estar a serviço de projetos políticos escusos. 

Os anos posteriores ao fim da Segunda Guerra foram, nesse sentido, 

momentos de revisão do projeto cientificista. No interior das academias, pôde-se 

visualizar um esforço de questionamento do projeto racionalista ocidental, amparado 

no desenvolvimento científico e tecnológico. Se, até então, predominava a visão que 

a concebia como um elemento neutro a serviço das liberdades humanas, a partir do 

final da década de 40, a ciência passou a ser amplamente concebida como 

instrumento de controle vinculado ao processo produtivo, entremeado aos jogos de 

poder. 

O alerta que foi feito era de que o discurso de melhoramento da vida por 

meio das conquistas científicas obscurecia intencionalidades políticas e projetos de 

dominação do homem pelo homem. Emergia uma concepção de ciência que negava 

sua “relação necessária” com o ideal da emancipação humana, como concebiam os 

filósofos setecentistas. A revitalização das Luzes, nesse contexto, representou um 

esforço de tomada de consciência sobre as possibilidades do homem 

contemporâneo, sobre a sua liberdade e os limites que se lhe devia impor. 

Duas alternativas filosóficas se colocaram nesse contexto: do lado 

francês, a epistemologia de Bachelard, Cavaillès, Koyré e Canguilhem; do alemão, a 

Escola de Frankfurt, materializada nos escritos de Marcuse, Adorno, Horkheimer e 

seu principal herdeiro, Jürgen Habermas. Em comum, ambas representavam o 

esforço de pensar criticamente o estatuto da racionalidade ocidental. Não se 

descartava o potencial libertador da razão; a restrição que estava colocada era a de 

que ela só poderia ser tomada como um princípio emancipador se conseguisse 

libertar-se de si mesma (FOUCAULT, 2000). 

Como atores históricos do segundo pós-guerra, os frankfurtianos 

alertaram para o uso da ciência e da técnica (tomada como instrumental da ciência) 

nos projetos de dominação levados a cabo em sociedades nas quais vigorava o 

capitalismo tardio. Quatro obras são simbolicamente representativas: Dialética do 

esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, escrita em 1947, Eros e civilização e O 

homem unidimensional – A ideologia da sociedade industrial, ambas de Herbert 
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Marcuse, escritas, respectivamente, em 1955 e 1964, e Técnica e Ciência como 

“Ideologia”, um diálogo de Habermas com a obra de Marcuse, publicado em 1968. 

Para os autores, fosse no interior dos Estados totalitários30, fosse em regimes 

liberais, o estímulo ao pertencimento em relação a um projeto coletivo vitorioso, que 

era a marcha inexorável do Ocidente rumo ao progresso, havia provocado nas 

“massas” um sentimento de impotência frente às forças capitalistas. O uso das 

mídias estimulava nas pessoas a adesão ao sistema e, ainda que elas estivessem 

situadas nas suas periferias, as promessas sedutoras do capitalismo haviam 

provocado sua conformação. No limite, o discurso de melhoramento da vida por 

meio do desenvolvimento científico e tecnológico havia atenuado a luta de classes, o 

que representava um sério atravancador para as possibilidades de subversão da 

ordem e para a emancipação humana. 

Marcuse (1969) chamou a atenção para os efeitos desse processo, que 

provocou a conciliação entre as instituições sociais e suas tradicionais forças de 

oposição. Naquele contexto, o discurso racionalista, amparado no 

desenvolvimentismo, acabava por submeter o homem a uma ilusão de liberdade. A 

emancipação humana ficava, portanto, condicionada à revolução da própria ciência 

e da técnica, concebidas como instrumentos de dominação política e controle social.  

O que eu quero realçar é que a ciência, em virtude do seu próprio 
método e dos seus conceitos, projectou e fomentou um universo no 
qual a dominação da natureza se vinculou com a dominação dos 
homens – vínculo que tende a afectar fatalmente este universo 
enquanto todo. A natureza, compreendida e dominada pela ciência, 
surge de novo no aparelho de produção e de destruição, que 
mantém e melhora a vida dos indivíduos e, ao mesmo tempo, os 
submete aos senhores do aparelho. Assim, a jerarquia racional 
funde-se com a social e, nesta situação, uma mudança na direcção 
do progresso, que conseguisse romper esse vínculo fatal, 
influenciaria também a própria estrutura da ciência – o projeto da 
ciência. Sem perder o seu caráter racional, as suas hipóteses 
desenvolver-se-iam num contexto experimental essencialmente 
diverso (no de um mundo libertado), a ciência chegaria, por 
conseguinte, a conceitos sobre a natureza essencialmente distintos e 
estabeleceria factos essencialmente diferentes. (HABERMAS, 2006, 
p. 50-51, grifo do autor). 

 

                                                
30 A concepção de “Estados totalitários” a que fazemos referência é a apropriação negativizada que a 
oposição liberal italiana fez da expressão cunhada pelo próprio Mussolini, que concebeu o Estado 
como o lugar único das atividades espirituais e materiais do homem. O termo foi difundido por 
Giovanni Amendola, líder liberal, que escreveu inúmeros artigos e panfletos contrários ao regime 
fascista (SILVA, 2004).  
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Habermas salientou, contudo, que o próprio Marcuse foi acometido, por 

vezes, de certo ceticismo em relação à possibilidade de relativização da 

racionalidade científica e tecnológica. Em O homem unidimensional, haveria uma 

tendência a pensar a idéia de revolução não da ciência e da técnica em si, mas dos 

seus princípios reguladores. Assim, a despeito do desejo de não absolutização dos 

postulados da ciência, o estabelecimento de limites para a sua prática parecia mais 

palpável e menos comprometedor em relação ao projeto racional. 

Em muitas passagens da obra One-dimensional Man, a revolução 
significa apenas uma mudança do enquadramento institucional, que 
não afectaria as forças produtivas enquanto tais. Manter-se-ia, pois, 
a estrutura do progresso científico-técnico, apenas se modificariam 
os valores regulativos. (HABERMAS, 2006, 53-54). 

 

Entre os frankfurtianos, a crítica ao projeto racionalista apareceu, por 

vezes, atrelada a uma crítica à própria idéia de missão civilizatória. Ela converge 

para o apontamento de Foucault (2000), que concebeu como um fundamento da 

crise contemporânea a revisão do estatuto de universalidade dos tradicionais 

projetos ocidentais. Adorno chamou a atenção para a gestação, no interior das 

sociedades civilizadas, de elementos anti-civilizatórios. Evocando Freud, ele apontou 

para o crescente desconforto dos indivíduos no interior das sociedades civilizadas. 

Nelas, a repressão dos impulsos passionais acabava por deixar latente a 

agressividade humana, o que resultava, muitas vezes, em explosões de ira e 

descontrole. Um fenômeno como Auschwitz, por exemplo, só poderia ser explicado 

como uma “rebelião violenta e irracional”, resultante do mal-estar da cultura, do ódio 

crescente contra os pressupostos da própria sociedade racional (ADORNO, 1995). 

Ele apontou para a limitada possibilidade de modificar as instituições, de transformar 

os pressupostos objetivos que haviam levado à crise o Iluminismo ocidental. 

Também ele atribuiu à subjetividade o potencial transformador. A educação 

apresentava-se como o recurso capaz de modificar os sujeitos, de preparar as 

pessoas para a autodeterminação. Usufruir da liberdade demandava preparo para 

ela, o que os nazistas não haviam demonstrado possuir. A própria adesão em massa 

ao regime era um indício do despreparo coletivo para o exercício da autonomia: se a 

adesão aos discursos coletivistas parecia tão fácil, era porque a maioridade humana 

ainda representava uma utopia. 
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Contudo, ao mesmo tempo em que se avaliava a crise do projeto 

iluminista ocidental, apontando-se para o mau uso da ciência e seu atrelamento aos 

projetos de poder, seu potencial emancipador não era descartado. O próprio Adorno 

sugeriu a necessidade de se utilizar todas as possibilidades que a ciência moderna 

apresentava para garantir que Auschwitz não se repetisse. A psicologia, entendida 

como a ciência do comportamento humano, deveria encarregar-se da compreensão 

dos processos que levaram à desumanização dos homens responsáveis pelo 

nazismo. As mídias, técnica a serviço de ideologias, deveriam incumbir-se da 

formação de mentalidades indispostas ao exercício da barbárie (ADORNO, 1995). 

A epistemologia francesa oferecia outra resposta a essas mesmas 

questões. Na esteira das discussões sobre as “trevas” do Iluminismo no Ocidente, os 

franceses encontraram na distinção entre conhecimento científico e conhecimento 

comum a chave para reafirmar a positividade e a importância do saber científico. 

Chamaram a atenção para os limites que separam os elementos que funcionam 

meramente como fatores de adaptação social e aqueles que efetivamente produzem 

conhecimento. Para os epistemólogos franceses, a “ciência é o lugar próprio de 

verdade e da razão”; é nela que reside toda e qualquer racionalidade. O domínio do 

conhecimento comum é o do não científico. Seus apontamentos não produzem 

conhecimento; têm, meramente, função de ajuste, de regulação das relações 

sociais. O verdadeiro conhecimento só é produzido no interior das diversas ciências; 

por isso, somente elas possuem positividade. A epistemologia não se apresenta, no 

entanto, como produtora de critérios de justificação ou de legitimação para o 

discurso científico, mas sim, como observadora dos processos que levam à 

constituição de uma determinada ciência, seus princípios internos de validação e 

seus critérios de verdade (MACHADO, 2006). 

Ao tomar a ciência como a única produtora de verdade, a epistemologia 

situa as ideologias como o cerne da crise do Iluminismo ocidental.  Diferentemente 

do que fizeram os estudiosos de Frankfurt, ela focaliza o processo científico 

propriamente dito. Se, para os alemães, a técnica e a ciência estavam a serviço das 

ideologias, quando não tinham, elas mesmas, se convertido em ideologias 

(HABERMAS, 2006), para os franceses, era imperioso ressaltar o estatuto de 

positividade das ciências, como forma de impedir que a onda de ceticismo 

provocasse um descrédito generalizado em relação a elas. Nesse sentido, Bachelard 
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propôs axiomas gerais que pudessem ser válidos para a compreensão do 

pensamento científico. Em primeiro lugar, dever-se-ia conceber que a ciência se 

desenvolve a partir do erro; trata-se de uma verdade que se edifica sobre o engano, 

a falha, a retificação. As intuições são válidas porque conferem ao pensamento um 

sentido de orientação, mas servem, sobretudo, para serem destruídas. As verdades 

são construções que se erguem a posteriori, depois dessas impressões iniciais. A 

ciência, embora seja um conhecimento que se amplia a cada descoberta, resulta 

não de acertos sucessivos, mas de experiências enganosas que conduzem à 

correção e à aproximação da verdade. Assim, Bachelard concebe o erro como uma 

potência e não como uma fragilidade do processo científico (CANGUILHEM, 1972). 

A intuição, como qualquer forma de pensamento não racional, é a mola propulsora 

para o desenvolvimento do pensamento científico. É nesse sentido que o 

epistemólogo nega o rótulo de racionalista que lhe foi, por vezes, atribuído. 

Distintamente dos filósofos racionalistas da Ilustração, que não concebiam o erro 

como fonte de conhecimento, Bachelard apontou para a retificação como um 

princípio orientador do desenvolvimento científico. Assim, a releitura que se faz do 

pensamento iluminista refere-se, antes, à reafirmação do estatuto de verdade do 

conhecimento científico e do seu vínculo com o real do que à idéia de que o 

conhecimento científico se funda em bases empíricas sempre orientadas pela ordem 

da razão. Um conhecimento racional pode, sim, erguer-se sobre o pano da des-

razão.  

O contexto do pós-guerra foi, portanto, um período de reavaliação crítica 

dos projetos ocidentais, bem como de surgimento de novas propostas orientadoras 

para a ação humana e para a prática política. Ao mesmo tempo em que o estatuto 

de ciência e a sua relação com determinados projetos políticos foram avaliados, os 

pensadores esforçaram-se em diagnosticar as razões que levavam à ampla adesão, 

no interior das fronteiras nacionais, a esses projetos. De um lado, apontava-se para 

a despolitização das “massas”, atitude resultante da introjeção do discurso de 

ampliação das comodidades da vida por meio das conquistas da ciência, o que 

acabava por obscurecer intencionalidades políticas. De outro, a educação e as 

mídias eram apontadas como os meios que se incumbiam de formar pessoas 

propensas ao represamento das emoções, as chamadas consciências coisificadas, 

incapazes de se compadecer com o sofrimento alheio (ADORNO, 1995). Ambos os 
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lados apareciam atrelados a outra crítica: a cega submissão dos indivíduos aos 

projetos nacionais. No interior dos Estados Nação, a população estabelecia vínculos 

de pertencimento que impediam a avaliação crítica da política, especialmente se 

amparada em proposições científicas, que não podiam ser questionadas. A ampla 

adesão da população alemã à política do Terceiro Reich e a sua subordinação aos 

ditames do Partido Nazista foram apontadas como fortes indícios de que os projetos 

nacionais acabam por configurar-se em empecilhos para a autodeterminação 

humana. Revitalizar a ética iluminista, naquele contexto, era revalorizar também a 

propriedade humana de descentrar-se, a capacidade do indivíduo de produzir uma 

avaliação crítica do contexto em que está inserido (ROUANET, 2007). 

A emergência do discurso biocatastrofista não pode, no entanto, ser 

explicada unicamente pela construção em torno da memória do holocausto. Não 

pode, além do mais, ser avaliada simplesmente como dispersão teórica das filosofias 

do após-guerra. Ao entender que essa reflexão deve ser ampliada, com o objetivo 

de compreendê-la em sua estreita inteiração com a emergência e a 

institucionalização de um campo para a bioética, é fundamental retornar à crítica ao 

projeto racionalista. A análise dos elementos que compõem o imaginário da 

biocatástrofe permite indicar como uma dupla orientação em relação à ciência 

legitimaria a busca por pressupostos morais, pelos quais a bioética tornar-se-ia 

responsável. 
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1.7. O nascimento da bioética principialista: técnica e natureza humana como 
fundamentos do biocatastrofismo 

 

 

A despeito da narrativa da Revista Bioética, que vincula a ascensão da 

bioética às transformações ocorridas na segunda metade do século XX, tanto no que 

diz respeito ao desenvolvimento científico-tecnológico como em relação aos usos 

políticos da ciência, é preciso considerar que o discurso biocatastrofista não é uma 

absoluta novidade do pós-Segunda Guerra. Como nos lembra Dominique Lecourt 

(1999b), a literatura e o cinema encarregaram-se, muito antes de Auschwitz, de 

construir (e reforçar) a imagem de terror em torno dos cientistas e de suas criaturas, 

cabendo anotar desde o Frankenstein de Mary Shelley até o Admirável Mundo Novo 

de Aldous Huxley. A figura de Frankenstein, como a de Prometeu e a de Fausto, 

subjaz como fundamento imaginário da ética contemporânea (LECOURT, 1998). 

Ademais, a própria Filosofia deu sinais de crítica ao projeto cientificista ocidental 

muito antes do contexto após Auschwitz. O mais notável exemplo é a conferência 

proferida por Edmund Husserl em 1935. No texto intitulado A crise da humanidade 

européia e a filosofia, ele anuncia a provável causa do “tão freqüentemente tratado 

tema da crise européia” (HUSSERL, 1996, p. 59). O cerne da crise, para o filósofo, 

estaria no comprometimento do próprio projeto racional: não na essência mesma do 

racionalismo, mas na sua alienação em torno dos princípios do naturalismo e do 

objetivismo. Em nome desses compromissos, a ciência européia teria abdicado da 

consideração das questões do espírito na composição do conhecimento, o que, para 

o filósofo, deixava escapar o essencial de todas as coisas. Assim, a Europa teria se 

rendido a um padrão epistemológico essencialmente ingênuo (HUSSERL, 1996).  

A crítica ao projeto racionalista, amparada no cientificismo, já se 

delineava, portanto, muito antes da experiência dos médicos nazistas ou dos 

desenvolvimentos biotecnológicos notáveis nas décadas intermediárias do século 

XX. Embora, a partir do final dos anos 40, esses debates tenham se intensificado, o 

biocatastrofismo não pode ser apontado como uma absoluta novidade do pós-

guerra. Lecourt (1999b) acredita que essa inquietação contemporânea tem raízes na 

persistência de duas questões de natureza filosófica. A primeira delas, a questão da 

técnica, que teria passado a ser vista como uma entidade animada, algo exterior ao 
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ser humano, e não como um instrumento de manipulação do meio a ser utilizado em 

benefício do vivente. Daí que o termo biotecnologias e as questões emergentes que 

delas decorrem sejam os alvos preferenciais das discussões entre os bioeticistas: 

elas são vistas como a principal ameaça à integridade do homem. 

A bioética ocupa-se, principalmente, dos problemas éticos referentes 
ao início e ao fim da vida humana, dos novos métodos de 
fecundação, da seleção de sexo, da engenharia genética, da 
maternidade substitutiva, das pesquisas em seres humanos, do 
transplante de órgãos, dos pacientes terminais, das formas de 
eutanásia, entre outros temas atuais. ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 
16 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

 

Ao ingressarmos no ano 2000, inevitavelmente nos vem à memória 
cenas de ficção científica projetadas há 30, 40 ou 50 anos. Cidades 
altamente tecnologizadas, robôs substituindo o trabalho humano, 
pessoas se locomovendo em esteiras rolantes, etc. Muito desta 
projeção está longe de nossa realidade, de fato. Isto não quer dizer, 
no entanto, que não estamos experimentando uma verdadeira 
revolução tecnológica. Com efeito, duas áreas interligadas, 
particularmente, estão no centro desta revolução: as ciências da 
computação e as ciências biológicas. A conjunção destas duas 
grandes áreas de conhecimento tem sido responsável, por exemplo, 
pelo sucesso até agora alcançado no mapeamento do genoma 
humano, o mais estruturado e ambicioso programa internacional de 
desenvolvimento tecnológico de toda a história da humanidade. O 
que mais impressiona nesse cenário de inovações tecnológicas é 
que estas ocorrem em curto espaço de tempo, muitas vezes nos 
pegando de surpresa, atordoando-nos, deixando perplexos tanto os 
governantes como, em especial, a própria sociedade. Quando nos 
questionam sobre uma projeção da área de biossegurança, não para 
daqui a cinqüenta anos, mas para dez anos ou mais, nos damos 
conta da rapidez de nosso tempo. Dez anos!? Mas o que pode ser 
modificado em nossas vidas em tão curto espaço de tempo? Tudo! 
Desde nossas concepções de vida e humanidade até a forma de 
comer e de vestir. Isto porque o momento atual de produção 
científica e tecnológica na área das ciências biológicas, e sua 
interface com a ciência da computação, é verdadeiramente 
revolucionário. Seja do ponto de vista do conhecimento em si e suas 
possíveis aplicações, seja pela própria forma em que a ciência hoje 
se organiza. ([José Luiz Telles de] ALMEIDA; [Silvio] VALLE, 1999, p. 
199 [RB, v. 7, n. 2]). 

 

Esse receio está vinculado à segunda questão de natureza filosófica 

apontada por Lecourt (1999b) como fundamento do discurso biocatastrofista: a 

persistência da concepção de natureza humana. Teme-se que a técnica possa 

interferir nessa natureza, alterá-la, feri-la; que o uso indiscriminado das 
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biotecnologias possa dissolver o social, mecanizar o homem e destituí-lo da sua 

condição de sujeito histórico.  

Longe de mim justificar a existência ou a carreira criminosa de um 
homem como Fernandinho Beira-Mar, um perverso facínora do 
gênero humano, que não honra a espécie mas faz parte dela, como 
um Quasimodo moral, espécie de anencéfalo de caráter - e por isso 
há de se entender que a intromissão genética do cientista e do 
homem na natureza humana deve repensar seus limites, do ponto de 
vista bioético. ([Júlio Cézar Meirelles] GOMES, 2003, p. 126 [RB, v. 
11, n. 2]). 

 

 
Porém, respeitar as convicções religiosas do paciente adulto e capaz 
equivale respeitar a autonomia e autodeterminação individual. O 
respeito à autodeterminação fundamenta-se no princípio da 
dignidade da natureza humana. [...] O respeitar a pessoa autônoma 
pressupõe a aceitação do pluralismo social.  
[...] 
Por ser inerente à natureza humana, sustentar convicções e crenças 
pessoais é reconhecidamente um direito humano fundamental. Sob o 
prisma dos direitos humanos, o fato está contemplado pelos 
princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, exarada em 10.12.1948, que expressamente estabelece no 
seu inciso XVIII: "Todo homem tem direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de 
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 
culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em 
particular". ([Zelita da Silva] SOUZA; [Mariz Izabel Dias Miorim de] 
MORAES, 1998, p. 138 [RB, v. 6, n. 1]). 

 

Essa noção de natureza humana tem sido a base dos princípios morais 

apregoados por bioeticistas e demais militantes da causa dos Direitos Humanos. Ela 

acabou sendo convertida em referencial para as relações humanas e para a prática 

política no mundo contemporâneo, funcionando como esteio em um contexto em 

que se proclama a falência das narrativas religiosas, a secularização e o 

desencantamento do mundo (LECOURT, 2005). Sobre isso, uma emissora de 

televisão holandesa propôs um debate, em 1971, entre Noam Chomsky e Michel 

Foucault. Enquanto, para Chomsky, existe uma “estrutura biofísico-mental” que 

orienta nossa conduta social e intelectual, para Foucault, a discussão sobre a 

existência ou não de uma natureza humana é estéril. Segundo ele, o interessante é 

perceber como o conceito de natureza humana funciona na nossa sociedade, 

garantindo a legitimidade de certos discursos. Seu objetivo é relativizar categorias 

que são proclamadas como universais. Para Chomsky, a “natureza humana” deveria 
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ser a base de uma sociedade justa, pautada na criatividade e na razão, conceitos 

que são tomados como universais. Para Foucault, o próprio conceito de justiça 

deveria ser questionado, uma vez que ele acredita ter sido essa idéia inventada 

como instrumento de poder político e econômico ou como arma contra o poder 

estabelecido. Para ele, deve-se desconfiar de instituições aparentemente neutras e 

autônomas. Para Chomsky, existem padrões fixos e racionais que devem ser 

defendidos. Foucault nega o rótulo de irracionalista que lhe foi atribuído por 

Habermas, mas chama a atenção para o vínculo entre o racionalismo e os excessos 

do poder. Segundo ele, a relação entre racionalismo e poder político é evidente e 

não deveríamos ter esperado “pelos campos de concentração para reconhecer a 

existência de tais relações” (FOUCAULT, 1971 apud RABINOW, 1999, p. 37). Por 

ter sido o holocausto um desdobramento da própria racionalidade ocidental e da sua 

vinculação política (e não uma crise da racionalidade ou uma des-razão, como se 

quer crer), a razão não poderia ser vista como uma esperança. 

O engajamento político dos bioeticistas e a recente incorporação da 

bioética nas políticas públicas reforçaram a discussão sobre as pretensões da 

ciência e dos cientistas e os limites que se lhes deve impor. Ainda assim, a bioética 

não deve ser entendida como um movimento que surge de uma crise da ciência 

moderna ou de uma crise moral decorrente da experiência recente do holocausto. 

Evocar as memórias do holocausto representa, no mundo contemporâneo, a 

articulação de uma cultura de direitos que transcende as memórias nacionais e se 

apresenta como referencial em um contexto de incerteza e de ausência de narrativas 

ideológicas mestras (LEVY; SZNAIDER, 2004). 

Em 1978, o Congresso norte-americano criou uma comissão para definir 

os princípios morais básicos que deveriam nortear as pesquisas envolvendo seres 

humanos nos Estados Unidos. A partir das discussões promovidas pelo Congresso, 

elaborou-se o Relatório Belmont, em que a memória da Segunda Guerra foi 

evocada, com o apontamento de que o Código de Nuremberg representava um 

protótipo para a elaboração dos códigos de ética biomédica posteriores. O Relatório 

Belmont é incorporado à “narrativa oficial” como o marco da normatização da 

bioética nos Estados Unidos. Ele é definidor do processo que articulou a bioética 

institucionalizada à memória da Auschwitz. A leitura de um trecho do preâmbulo do 

Relatório é esclarecedora:  
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A pesquisa científica tem produzido benefícios sociais 
substanciais, mas também levantou algumas questões éticas 
sérias. Abusos cometidos contra seres humanos em 
experimentos biomédicos, especialmente durante a Segunda 
Guerra Mundial, chamaram a atenção do público. Durante o 
Tribunal de Guerra de Nuremberg, o Código de Nuremberg foi 
escrito como um conjunto de padrões para julgar médicos e 
cientistas que conduziram experimentos desse tipo nos campos 
de concentração. Esse código tornou-se o protótipo para 
muitos outros, que procuravam garantir que a pesquisa 
envolvendo seres humanos fosse feita de modo ético. 
(ETHICAL GUIDELINES FOR THE PROTECTION OF HUMAN 
SUBJECTS, 1978, não paginado). 

 

No documento, uma ressalva foi feita: os princípios definidos nos códigos 

anteriores, inclusive Nuremberg, foram considerados inadequados para cobrir 

situações complexas. Freqüentemente, as diretrizes apontadas nos códigos são 

conflitantes, de complexa interpretação e, sobretudo, de difícil aplicação. Por esse 

motivo, o relatório propôs um instrumental teórico baseado em três princípios 

flexíveis, que dão margem a distintas interpretações e se propõem como 

facilitadores para a análise de casos concretos: o respeito pelas pessoas, a 

beneficência e a justiça. Num dos artigos da Revista Bioética, a narrativa sobre os 

princípios do Relatório Belmont é assim enunciada:  

Após quatro anos de trabalho, a aludida Comissão 
governamental publicou, em 1978, o que passou a ser 
conhecido como o Relatório Belmont (Belmont Report), por ter 
sido elaborado no Centro de Convenções Belmont, no estado 
de Mariland. O Relatório Belmont tornou-se a declaração 
principialista da reflexão Bioética, estendendo a sua influência 
para muito além da experimentação envolvendo seres 
humanos, porque baseado na aceitação de três princípios 
éticos bastante gerais e capazes de formular, criticar e 
interpretar regras específicas. Partindo do pressuposto de que 
não há ação humana autônoma senão pelo prévio 
consentimento livre e informado, os três princípios identificados 
para tanto no Relatório Belmont são: a) o respeito pela pessoa 
(autonomia), incorporando duas convicções éticas: a1) todas as 
pessoas devem ser tratadas com autonomia; e a2) as pessoas 
cuja autonomia esteja diminuída ou se encontre em 
desenvolvimento devem ser protegidas (vulnerabilidade); b) a 
beneficência, também incorporando duas convicções éticas: 
b1) não causar dano; e b2) maximizar os benefícios e 
minimizar os possíveis riscos; c) a justiça, enquanto 
imparcialidade na distribuição dos riscos e dos benefícios. Em 
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1979, com o fim de ampliar o horizonte da tríade principialista 
do Relatório Belmont para o campo específico da prática clínica 
e assistencial, Tom Beauchamp e James Childress publicaram 
a obra Principles of biomedical ethics, propondo ainda um 
quarto princípio, de modo a distinguir a beneficência da não-
maleficência. Segundo Hubert Lepargneur, "é supérfluo 
acrescentar aos três princípios do Relatório um quarto 
princípio, que seria o de abster de prejudicar o paciente; além 
de já estar incluído na beneficência, o princípio da não-
maleficência é tão óbvio quanto o dever de fazer o bem e de 
evitar o mal”. ([Reinaldo Pereira e] SILVA, 2000, p. 250-251 
[RB, v. 8, n. 2]). 

 

 

Quando em 1977 a National Commission for the Protection of 
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 
criada pelo Congresso dos Estados Unidos, iniciou suas 
reuniões, teve que abordar alguns princípios gerais que 
permitissem resolver os casos apresentados e que, ao mesmo 
tempo, fossem aceitos pela maioria. Esses princípios 
constituem uma parte do conhecido Belmont Report, publicado 
pela comissão em 1978 [...]. ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 16 
[RB, v. 1, n. 1]). 

 

Foi com base nesse relatório que Tom Beauchamp e James Childress 

elaboraram e publicaram, em 1979, Principles of Biomedical Ethics, em que 

apresentaram a matriz teórica do que ficaria conhecido como principialismo ou teoria 

dos princípios. Inspirada nos valores apresentados em Belmont, eles definiram 

quatro princípios que deveriam orientar a prática médica e as pesquisas envolvendo 

seres humanos: autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça. Desde então, 

esses princípios passaram a ser amplamente utilizados em praticamente todos os 

países ocidentais sendo, inclusive, confundidos com a própria bioética. O modelo 

estadunidense ganhou força de lei no plano internacional (DOUCET, 1996 apud 

DURAND, 2003, p. 24), embora outras correntes tenham surgido nos anos 

posteriores a Belmont, como a ética feminista, a casuística, a ética da virtude, a ética 

narrativa e a da responsabilidade. No entanto, a “narrativa oficial” dos bioeticistas 

brasileiros tratou de naturalizar a introdução do principialismo, tomando os princípios 

como inerentes à bioética em si. 

Toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ser conduzida 
de acordo com três princípios éticos básicos: respeito pela 
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pessoa, beneficência e justiça. Existe um consenso geral de 
que esses princípios, que no campo abstrato tem igual força 
moral, orientam a preparação consciente de propostas de 
estudos científicos. (REVISTA BIOÉTICA, 1995, p. 99 [v. 3, n. 
2]). 

 

 

São esses os princípios que, inicialmente, sustentam o 
exercício da bioética. A aplicação dos mesmos nos diferentes 
casos nem sempre é fácil, nem conclusiva; mas o seu uso 
constitui uma amostra do interesse e importância pelas formas 
corretas de agir. ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 17 [RB, v. 1, n. 
1]). 

 

 

Os "princípios fundamentais da bioética" surgiram um pouco 
com a "Tábua dos Dez Mandamentos", para iluminar uma nova 
caminhada da humanidade. Em 1978, pela voz da "Comissão 
norte-americana para a proteção dos sujeitos humanos na 
pesquisa biomédica e comportamental", foram divulgados os 
seguintes princípios: o da Autonomia da pessoa (conexa com 
sua dignidade), o da Beneficência (maximizar o bem do outro 
supõe minimizar o mal) e o da Justiça, que melhor convém ser 
chamado de princípio da Eqüidade (5). É supérfluo acrescentar 
a estes três princípios do Relatório Belmont um quarto, que 
seria o de abster-se de prejudicar o próximo (paciente, no 
caso). ([Hubert] LEPARGNEUR, 1996, p. 132-133 [RB, v. 4, n. 
2]). 

 

Assim, a teoria de Beauchamp e Childress (1979), inspirada no relatório 

do Congresso americano, serviu tanto à composição da narrativa histórica 

legitimadora da bioética e à reflexão sobre o seu processo de normatização nos 

Estados Unidos, quanto como instrumento teórico para se pensar todas as questões 

relacionadas à prática médica no país a partir de então. Os intelectuais que 

escreveram para a Revista, fossem eles da Filosofia ou da Medicina, haviam 

incorporado o principialismo como modelo de referência. Uma pista importante para 

compreender o acesso desses profissionais à teoria pode estar na ampla bibliografia 

em inglês consultada para a elaboração dos artigos31. Ela é indicativa dos 

                                                
31 Existe uma secção da Revista intitulada Atualização Bibliográfica, em que a Revista sugere 
referenciais importantes para aqueles que desejam aprofundar as leituras sobre bioética. A título de 
exemplo, cita-se o primeiro volume da Revista (1993), em que a secção foi organizada pelo professor 
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referenciais teóricos de que se valeram esses escritores para a construção do seu 

argumento. Mais do que isso: revela os elementos constitutivos do seu habitus (na 

perspectiva bourdiana) – e, portanto, naturalizados -, que influenciaram na 

composição da sua retórica quando se revestiram do papel de bioeticistas. 

Munidas dessas ferramentas, as águias tinham, agora, legitimidade do 

ponto de vista filosófico e histórico, bem como um instrumental teórico que as 

habilitassem a dar continuidade ao seu empreendimento. A Revista não era tão 

somente um espaço de experimentação para a bioética principialista no cenário 

intelectual brasileiro, mas uma ferramenta política que visava à normatização dos 

princípios e à sua institucionalização acadêmica. Com a certeza dessa função 

assumida pela Revista, o próximo capítulo tratará das relações entre a classe 

médica, que concede suporte à Revista, as instituições governamentais, que se 

responsabilizam em elaborar normativos e políticas públicas relacionadas à saúde, e 

as instituições acadêmicas, que se incumbem de converter a bioética em disciplina e 

adotá-la como fundamento no processo de formação dos profissionais da área 

médica. 

                                                                                                                                                   

da USP e editor associado de Revista àquela época, Gabriel Oselka. Das oito obras sugeridas, sete 
eram em língua inglesa, produzidas nos Estados Unidos. Com efeito, embora em alguns países da 
Europa, como França e Espanha, o processo de institucionalização da bioética já houvesse 
começado no início dos anos 80, os Estados Unidos eram, na época (como ainda hoje são), o maior 
celeiro de produção bibliográfica em bioética. 



 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

  

  

AA  BBIIOOÉÉTTIICCAA  CCOOMMOO  BBIIOOPPOOLLÍÍTTIICCAA::  
Estado, instituições de saúde e universidades 

 

 

[...] certamente, ele [o biólogo Jean Rostand] cometeu um erro 
ao dissociar a política da ciência e da ética. A ampliação da 
reflexão bioética na França e em outros países do mundo 
testemunha, ao contrário, a existência de um elo cada vez mais 
forte entre o progresso científico e as escolhas políticas. 
([Noëlle] LENOIR, 1996, p. 53 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

 

2.1. A bioética e a biopolítica: as relações entre a ética científica e a 
“tecnologia política dos indivíduos” 

 

 

Em 2005, o professor Miguel Kottow, da Escuela de Salud Pública y 

Departamento de Bioética y Humanidades da Universidade do Chile, publicou um 

artigo intitulado Bioética y Biopolítica na Revista Brasileira de Bioética, uma 

publicação brasileira originária da Cátedra UNESCO de Bioética da Universidade de 

Brasília (UnB). A tese central do texto diz respeito à incompatibilidade entre a ética e 

a política, mais precisamente, entre a bioética e a biopolítica. O autor concebe a 

política como “la administración – legítima, por general – del poder civil com fines de 

gobernabilidad” (KOTOW, 2005, p. 112), mas chama a atenção para a “perda de 

inocência” que esse conceito sofre na medida em que se pode, facilmente, entendê-

lo a partir das relações entre Estado, poder e violência. 

A isso estaria atrelado o entendimento de que a biopolítica é a 

manifestação mais extrema e agressiva da política, por reduzir a existência humana 

à vida biológica e estabelecer sobre ela um tipo de controle. Kottow (2005) valeu-se, 

como referencial teórico, do conceito foucaultiano de biopolítica, especialmente da 
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leitura que Giorgio Agamben produziu acerca do conceito no livro Homo Sacer – o 

poder soberano e a vida nua (2002). O autor ressaltou que outras definições, pouco 

rigorosas, foram produzidas em torno da expressão biopolítica, a exemplo do 

trabalho de Carlos Eduardo Maldonado (2003). Para o autor chileno, a bioética e a 

biopolítica são inconciliáveis, posto que ele concebe a bioética sob a ótica do 

humanitário e a política associada à idéia de violência. Cabe notar que essa lógica 

valorativa, atribuída tanto à bioética quanto à biopolítica, aproxima as reflexões 

desse autor da “narrativa oficial” dos bioeticistas, tal como se pode observar nas 

citações a seguir: 

La asociación entre gobierno, poder y violencia es contraria al 
pensamiento bioético y crea una brecha infranqueable entre 
ésta y la política.  
[…] 
En la imposibilidad de adoptar el lenguaje del poder, la bioética 
queda marginada frente a la política contingente y se produce 
la paradoja de que el poder político tiene escasa sensibilidad 
para los insumos éticos. (KOTTOW, 2005, p. 112-113). 

 

Por sua vez, Maldonado (2003), a quem Kotow (2005) dirige sua crítica, 

no livro Biopolítica de la guerra, aproxima a bioética da biopolítica ao conceber o 

cuidado e o favorecimento da vida como preocupação primeira de ambos. Essa 

aproximação não é explícita, mas o autor indica a biopolítica como a radicalização 

do mesmo princípio que embasa o empreendimento da bioética. Essa aproximação, 

para Kottow, distancia o conceito de biopolítica da sua acepção original. Por essa 

razão, dever-se-ia estar atento para o seu uso, preocupando-se com a fidelidade ao 

modelo formulado por Foucault. 

O nascimento do conceito de biopolítica estaria, para Kottow (2005), 

relacionado ao próprio contexto das experiências dos médicos nazistas nos campos 

de concentração. Daí que ele tivesse, na sua gênese, uma relação estreita com a 

origem da bioética. Segundo o autor, no entanto, os caminhos trilhados pela bioética 

a situam em um domínio distinto e inconciliável com a política, posto que, enquanto 

a biopolítica se ocupa do desnudamento do homem e da sua restrição à vida 

biológica, a zoe32, a bioética se preocuparia fundamentalmente com a bíos, a vida 

                                                
32

 A distinção grega entre zoe e bíos foi utilizada por Giorgio Agamben (2002) para discriminar aquilo 
que ele chama de “vida nua” da vida revestida de historicidade, conferida pelos laços sociais e 
demais elementos constitutivos das identidades. 
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que se articula por meio da cultura e da história em torno da vida nua natural. A 

bioética seria, para Kottow, responsável por constituir-se em um contrapeso à 

biopolítica, encarregando-se de zelar pelo específico, pelo privado e pelo individual, 

frente ao caráter generalizante e público da biopolítica, que dissolve o humano na 

sua naturalidade e nega a singularidade de cada um. 

La propuesta de la bioética en general […] reconoce una 
profunda incompatibilidad con la biopolítica, en tanto la primera 
se ocupa del bíos – existencia – y la biopolítica se ensaña con 
la zoe destruyendo el bíos pues, como su nombre lo indica, la 
vida nua se acerca da vida animal y es despojada de su 
humanidad. En este antagonismo, la bioética tiene 
precisamente el rol de proteger al bíos de no ser tratado como 
mera zoe, y de argumentar en oposición a las perspectivas 
biopolíticas, que operan en forma excluyente de los valores de 
libertad. (KOTTOW, 2005, p. 119). 

 

Kottow (2005) fez a ressalva de que o conceito de Foucault prevê dois 

sentidos distintos, embora imbricados, para biopolítica: o controle político dos corpos 

individuais com finalidade produtiva e o controle de populações, o qual se efetiva 

principalmente com a preocupação voltada à reprodução humana e à demografia. 

Considerou, ainda, que a biopolítica imiscui-se no privado e no individual. Mesmo 

assim, o autor a concebeu como um fenômeno que se opera, fundamentalmente, no 

espaço público e suprime as individualidades ao aglutiná-las no todo definido pela 

idéia de população. Deste modo, o conceito de biopolítica não valeria para pensar a 

bioética, visto que ela patrocina um discurso de valorização das liberdades 

individuais e da autonomia do sujeito em relação ao próprio corpo. Embora o 

principialismo não seja referenciado pelo autor, o princípio da autonomia, 

fundamentado no consentimento informado de Nuremberg, parece subjazer como o 

elemento que justifica as preocupações da bioética com o indivíduo e com a 

supressão das liberdades imposta pela política de populações. A indicação de que o 

conceito de biopolítica emergiu no contexto pós-Auschwitz é sintomática dessa 

aproximação. 

A despeito da referência à dupla orientação do conceito de biopolítica na 

obra de Foucault, a reflexão de Kottow (2005) parece ater-se a uma visão valorativa 

– essencialmente negativa – e ignorar um elemento central da argumentação desse 

autor: a biopolítica é constituinte da nossa racionalidade política, assimilada, tomada 
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como consensual e, até mesmo, naturalizada. Trata-se de uma dinâmica 

operacionalizada por meio do discurso que, ao mesmo tempo em que concebe o 

Estado como o gestor da vida coletiva e o autoriza a promover verdadeiros 

morticínios, sacraliza a vida individual e a toma como objeto primeiro da política, a 

ser garantida por meio da atuação estatal (FOUCAULT, 2006). Essa antinomia seria 

a base daquilo a que Foucault convencionou chamar “tecnologia política dos 

indivíduos”. Nas estruturas políticas contemporâneas, essa racionalidade estaria 

presente com uma modificação em relação ao que era pensado antes da época 

clássica: se, antes do século XVII, como legado da patria potestas romana, o poder 

soberano constituía-se como um poder de vida e morte sobre os súditos, a partir do 

XVIII, ele se torna um poder positivo, não no sentido valorativo, mas no sentido de 

estabelecer saberes que pudessem corroborar com as instituições políticas no 

processo de promoção da vida. Trata-se de manter a vida, gerenciá-la e desenvolvê-

la. Não que as máquinas mortíferas estatais, a exemplo dos exércitos nacionais, 

tenham sido destruídas: é apenas uma instituição política que se legitima não tanto 

pelo direito de morte, mas, sobretudo, pela garantia da vida. 

Foucault chama a atenção para a tendência corrente de vincular essa 

lógica à idéia de valores humanitários, como se a garantia da vida fosse resultado do 

compadecimento do Estado, bem como das outras instituições de poder, com as 

mazelas individuais. O autor rejeita essa relação e referencia a tecnologia política 

como o elemento que confere legitimidade à ação estatal; ela é a “razão de ser do 

poder e a lógica do seu exercício” (FOUCAULT, 1988a, p. 130). 

Não se trata, no entanto, de um poder que emana tão somente do Estado 

e atua diretamente na vida individual, mas um Estado que articula “técnicas de 

poder” em toda a teia social (a família, a escola, a polícia). Assim, as instituições 

estão coadunadas no processo de gestão da vida e elaboram um discurso, ao 

mesmo tempo, individualizante e coletivista, que evoca o auto-arbítrio dos indivíduos 

enquanto negocia com eles a restrição da autonomia em nome do bem comum. Para 

tomar o exemplo utilizado por Foucault em História da sexualidade I – a vontade de 

sabe (1988), as instituições judiciárias, responsáveis pela elaboração das normas, 

estão atreladas a um conjunto de outras instituições, como as médicas e as 

administrativas, de modo que elas trabalham articuladamente com o intuito de 

regular as questões relativas à vida. Mais do que garantir a vida como um direito, 
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essas instituições a tornam uma exigência. É como se dissessem: vivam! Esse 

imperativo seria resultado do fundamento primeiro da nossa política, originário na 

época clássica: a vida individual é tomada como parte de um todo e, por ser 

constituinte do contingente populacional, torna-se alvo da preocupação e princípio 

legitimador do poder atribuído às instituições (FOUCAULT, 1988a). 

A dinâmica operada no interior do campo bioético no Brasil é reveladora 

dessa racionalidade política à qual Foucault fez menção. Instituído a partir da 

tomada de posição da classe médica (BOURDIEU, 1989), materializada na Revista 

Bioética, o campo definiu um conjunto de relações institucionais preocupadas, 

essencialmente, com a gestão da vida. O empreendimento das águias, desde a 

publicação do primeiro número da Revista, estabeleceu com as instituições 

governamentais responsáveis pela elaboração de normativos, com as instituições de 

saúde, onde se estabeleceram comitês de bioética, e com as universidades, onde 

foram criados cátedras e cursos de pós-graduação em bioética, uma relação 

dialógica. Captar a dinâmica desse campo, desde a sua emergência, em 1993, é 

essencial para a visualização da lógica política intrínseca à ética biomédica 

brasileira. 

Essa referida dinâmica é reveladora do processo que cristalizou diretrizes 

morais internacionais, tomadas como da ordem do humanitário, em normas a serem 

seguidas pela população brasileira, sob pena da aplicação de sanções legais. Ainda 

mais: indica o processo de disciplinarização acadêmica da bioética, que a converteu 

em um saber indispensável à formação do profissional de saúde. Fundamentada no 

instrumental teórico norte-americano, ela definiu um discurso que, ao contrário do 

apontamento do Kottow (2005), articulou o individual e o coletivo em torno dos 

princípios da autonomia, da beneficência, da não-maleficência e da justiça. Em torno 

desses princípios, o discurso pôde erguer-se maleável para, ao mesmo tempo, 

suscitar nos indivíduos o sentimento de autoridade sobre o próprio corpo e 

estabelecer limites ao exercício pleno da autonomia impostos pela idéia de bem 

comum. Não por acaso, questões relacionadas à demografia, epidemiologia e 

planejamento familiar foram objeto de cinco por cento dos artigos publicados na 

Revista. Ainda mais reveladores são os números que se referem ao percentual de 

artigos que versam sobre a autonomia, o papel do Estado e a institucionalização da 

bioética nas universidades e hospitais: respectivamente, dezoito, treze e dezessete 
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por cento (cf. Gráfico 1, no apêndice). A predominância dessas temáticas é 

indicativa das preocupações centrais da classe médica. O discurso estabelecido por 

ela, se colocado em paralelo com os acontecimentos que definiram a normatização e 

a institucionalização acadêmica da bioética, nos permitirá ir mais além: mapear a 

teia institucional definidora de um campo político que se efetivou como espaço para 

o exercício de poder dos atores envolvidos. 

Não se trata da preocupação que norteou a escrita de Kottow (2005): 

compreender a bioética como um fenômeno da ordem da filosofia e da moral para 

assegurar a sua conotação benéfica e edificante. Não se trata, tampouco, de 

distanciá-la da biopolítica, compreendida como ação de poder negativo, supressor 

da singularidade humana. Trata-se de um exercício daquilo que Foucault (2006, p. 

301) apontou como preocupação central da filosofia moderna desde a pergunta 

inaugurada por Kant no ensaio “Uma resposta a questão: o que é o Iluminismo”, de 

1784: o que somos hoje? O que somos nós neste tempo que é nosso? Quais são 

“as relações entre nossas reflexões e nossas práticas na sociedade ocidental”? 

Compreender a dinâmica do campo político da bioética, definido pela 

criação da Revista, em 1993, é um esforço de desnaturalizar princípios morais que, 

absorvidos, norteiam a nossa reflexão sobre as questões relacionadas à ciência 

médica no Brasil. Trata-se de buscar um entendimento sobre os fundamentos que 

embasaram a reflexão dos bioeticistas, levando à elaboração de projetos para o 

país, seja no que diz respeito à penetração da bioética em hospitais ou em 

universidades, seja no estabelecimento de normas a serem obedecidas pela 

população. Nesse processo de instituição de um campo para a bioética, que foi, ao 

mesmo tempo, o processo de institucionalização da bioética no país, um novo 

padrão de conduta a ser assimilado por todos foi estabelecido. Mais do que um 

exercício vertical de poder, no entanto, o campo político emergente no cenário 

brasileiro tratou de naturalizar a bioética como um desdobramento lógico da 

resistência à barbárie. Mapear a dinâmica desse campo é um esforço de 

historicização desses princípios, com fins de demonstrar a relação entre a bioética e 

nossa lógica política. Para alcançar esse objetivo, apresenta-se a Resolução nº 196, 

não para conhecimento normativo tão somente, mas para explicitar como os 

princípios correntes à Resolução integravam o debate produzido pela Revista 

Bioética, com uma antecedência de até três anos. A tese, que certamente se 
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confirma, é a de que a Revista tornou-se importante eixo de pressão para a 

institucionalização de um campo, que fosse dirigido pelos princípios que, aos 

poucos, conformaram o debate intelectual. 

 

 

2.2. A Revista Bioética e a Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde: 
dinâmica de um campo político no processo de normatização da bioética no 
Brasil 

 

 

Quando, em 10 de outubro de 1996, o Conselho Nacional de Saúde 

publicou a sua Resolução nº 196, um passo importante foi dado no processo de 

consolidação da bioética brasileira. Pela primeira vez, um normativo foi elaborado no 

Brasil tendo como fundamento os princípios da bioética. A Resolução, que 

estabelece as normas para as pesquisas envolvendo seres humanos no país, definiu 

padrões de conduta ética a serem seguidos, a partir de então, pelos profissionais de 

saúde brasileiros. O documento invalidou a Resolução nº 01, de 1988, e trouxe 

novidades33, como a incorporação do consentimento livre e esclarecido como 

condição sine qua non para o exercício da pesquisa e da prática científica. O 

princípio aparece várias vezes no texto da Resolução. Primeiramente, em 

II – TERMOS E DEFINIÇÕES 
[...] 
II.11 – Consentimento livre e esclarecido – anuência do sujeito 
da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios 
(simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou 
intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre 
a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 
previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa 
acarretar, formulada em um termo de consentimento, 

                                                
33 Marília Bernardes Marques, ex-coordenadora da Comissão Inter-setorial de Ciência e Tecnologia 
(CICT) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), em artigo publicado em 1996 na Revista Bioética, 
assinalou que o principal ponto de defasagem da resolução de 1988 consistia na imprecisão no que 
tangia às relações entre a instância federal e as comissões institucionais de bioética. Cabe anotar 
que, embora já houvesse, àquela época, comitês de ética nos hospitais, bem como nas 
universidades, é apenas a partir dos anos 90 que surgem os comitês de bioética propriamente ditos. 
Se, na reflexão da autora, os comitês de bioética são mera releitura dos comitês de ética 
institucionais já existentes, entende-se aqui que eles são elementos absolutamente novos, uma vez 
que se fundamentam em princípios distintos e travam uma relação diferenciada com outras 
instituições, a exemplo do Estado brasileiro, e também entre os próprios agentes da pesquisa. 
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autorizando sua participação voluntária na pesquisa. (BRASIL, 
1996, não paginado). 

 

Depois, no que diz respeito aos 

 

III – ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO 
SERES HUMANOS 
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). Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres 
humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-
los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade 
[...]. (BRASIL, 1996, não paginado). 

 

Ou, ainda, em “Aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos”, 

g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da 
pesquisa e/ou seu representante legal [...]. (BRASIL, 1996, não 
paginado). 

 

Mais do que isso, o consentimento livre e esclarecido foi objeto de item 

inteiro da Resolução, que definiu, entre outras, as imposições de que o 

esclarecimento sobre os procedimentos da pesquisa deveriam ser feitos em 

linguagem acessível e que os agentes da pesquisa deveriam colher a assinatura 

daqueles que serão submetidos ao procedimento em um termo de consentimento. 

IV - CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa 
se processe após consentimento livre e esclarecido dos 
sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus 
representantes legais manifestem a sua anuência à 
participação na pesquisa [...]. (BRASIL, 1996, não paginado). 

 

Os trechos transcritos trazem algumas pistas importantes: a primeira 

delas, como já foi anotado, diz respeito à incorporação do consentimento livre e 

esclarecido (ou consentimento informado) como fundamento indispensável para o 

exercício da ética médica. A segunda consiste na aproximação entre esse princípio e 



CAPÍTULO II - A BIOÉTICA COMO BIOPOLÍTICA 89 

a autonomia prevista pelo principialismo. Por si só, o trecho seria indicativo da 

adoção do princípio originário em Nuremberg, agora atrelado ao ideal de autonomia 

presente no instrumental teórico norte-americano. A Resolução traz, no entanto, 

elementos ainda mais contundentes. Embora o termo principialismo não apareça, a 

Resolução incorpora os outros princípios e procede do mesmo modo que a Revista 

Bioética: os naturaliza, ao tomá-los como inerentes à bioética em si. 

Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 
coletividades os quatro referenciais básicos da bioética: 
autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre 
outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem 
respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 
Estado.  
[...] 
III – ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO 
SERES HUMANOS 
As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às 
exigências éticas e científicas fundamentais. 
III.1 – A eticidade da pesquisa implica em: 
[...] 
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 eqüidade). (BRASIL, 
1996, não paginado). 

 

A aproximação entre o consentimento informado e o princípio da 

autonomia não é ao acaso: a Resolução evoca as diretrizes internacionais em que 

se baseou, reproduzindo a narrativa que a Revista Bioética havia elaborado desde o 

momento em que foi lançada, três anos antes. Ao incorporar o Código de Nuremberg 

(1947), a Declaração dos Direitos do Homem (1948) e a Declaração de Helsinki 

(1964)34 como os três referenciais primeiros da bioética, a Resolução revela a 

                                                
34 Além dos três códigos citados, a resolução referenciou outros códigos de direitos humanos e ética 
biomédica elaborados posteriormente. São eles: o Acordo Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (ONU, 1966, aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 1992), as Propostas de 
Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos 
(CIOMS/OMS 1982 e 1993) e as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de Estudos 
Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Ressalte-se que, embora seja feita menção ao documento nacional 
de 1992, ele não é, assim como a resolução de 1988, aqui considerado como uma etapa na 
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aderência à idéia que vincula a ascensão da mesma à memória de Auschwitz, bem 

como ao discurso que articulou a autonomia principialista ao consentimento 

informado de Nuremberg, apontando-o como a matriz da resistência contemporânea 

à utilização de cobaias humanas sem a sua anuência. Nesse sentido, explicita-se a 

convergência entre os fundamentos da Resolução e a narrativa elaborada pela 

Revista. 

A presente Resolução fundamenta-se nos principais 
documentos internacionais que emanaram declarações e 
diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos: o 
Código de Nuremberg (1947), a Declaração dos Direitos do 
Homem (1948), a Declaração de Helsinque (1964 e suas 
versões posteriores de 1975, 1983 e 1989) [...]. (BRASIL, 1996, 
não paginado). 

 

Poder-se-ia, no entanto, experimentar o movimento inverso: não o que 

analisa a Resolução a partir das influências intelectuais que ela sofreu; nem mesmo 

o que resulta na avaliação dos princípios convergentes entre a “narrativa oficial” 

expressa na Revista e os fundamentos da resolução. Pensar numa possibilidade de 

inversão exige mapear os três anos de publicação da Revista antes da elaboração 

da norma. Então, outro tipo de reflexão afigura-se, qual seja, a de pensar a Revista 

como instrumento de pressão política em prol da normatização da bioética no Brasil 

e como espaço de interlocução entre as instituições políticas constituintes do campo. 

Com efeito, o tema normatização foi objeto central das preocupações da 

comunidade que escrevia para a Revista desde 1993. O estabelecimento de normas 

era um ponto central no empreendimento de encampar a bioética brasileira. À 

Revista não cabia exclusivamente tornar-se uma “tribuna” onde pudessem ser 

debatidos temas referentes à bioética: desde o princípio, o intuito de converter em lei 

e políticas públicas os princípios da bioética foi deixado evidente pelos bioeticistas. 

Logo no primeiro número da Revista, o professor de filosofia da PUC-RS Joaquim 

Clotet ressaltou a necessidade de tornar a bioética uma preocupação 

governamental. Ainda com a ressalva de que as normas de 1988 eram referenciais 

                                                                                                                                                   

normatização da bioética no Brasil. Se assim fosse, dever-se-ia considerar quaisquer documentos 
relacionados à ética médica brasileira. Compreende-se que a Resolução nº 196 é pioneira no 
processo de normatização da bioética, a despeito da narrativa, incorporada na própria resolução, que 
busca elaborar uma tradição que sirva como condição de possibilidade para a consolidação da 
bioética no país. 
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importantes no que tangia aos assuntos da saúde pública, ele apontou para a 

necessidade de ampliar a legislação bioética no país. 

Felizmente, o Brasil já possui normas do Conselho Nacional de 
Saúde para a realização de pesquisas em seres humanos 
(Conselho Nacional de Saúde, Normas de Pesquisa em Saúde 
D.O.U., 14/06/88 e 05/01/89).  
[...] 
Cabe, portanto, à sociedade e aos responsáveis pelo exercício 
do poder conhecer e assumir os compromissos pertinentes ao 
bom uso da ciência a serviço da saúde e do bem-estar da 
humanidade.  
[...] 
Depois desta exposição, resulta óbvia a conveniência de uma 
revista dedicada à Bioética, haja vista que a nossa sociedade 
precisa de: [...] Um foro no qual se discutam, com antecedência 
à sua aprovação pelo Congresso Nacional, as futuras leis 
sobre: reprodução assistida, uso de embriões e fetos humanos 
para fins diagnósticos, terapêuticos e científicos, transplantes 
de órgãos, rejeição do tratamento em pacientes terminais, 
criação do comitê nacional de bioética e outros tópicos que a 
sociedade julgar pertinentes, ou seja, uma tribuna cultural, 
profissional e política que enriqueça o país e o aproxime das 
nações que já a possuem. São esses alguns dos espaços que 
esta revista se propõe preencher. ([Joaquim] CLOTET, 1993, p. 
14-15 [RB, v. 1, n. 1]).  

 

Outros autores que escreveram para a Revista no período anterior à 

Resolução também se manifestaram a favor da normatização da bioética, a exemplo 

do professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 

Ernesto Lima Gonçalves. Ele ressaltou a premência da regulamentação da bioética 

pelo Estado Brasileiro, como forma de responder às inquietações internacionais e 

minimizar o impacto social e econômico do desenvolvimento científico e tecnológico. 

Diante de problemas médicos e ligados à pesquisa biológica, o 
Estado está obrigado a posicionar-se em razão de três argumentos 
principais: em primeiro lugar, em função dos complexos 
envolvimentos científicos internacionais, que criam vinculações e 
dependências, mas também competições e desafios [...]. O segundo 
argumento corresponde ao impacto econômico dos avanços da 
biomedicina, capazes de criar crescentes dependências dos menos 
em relação aos mais desenvolvidos, científica e tecnologicamente 
[...]. O terceiro argumento é de natureza social, representado pelo 
vasto conhecimento que a opinião pública vai adquirindo, por meio 
dos instrumentos de comunicação de massa, das conquistas e 
aquisições recentes da biomedicina [...]. 
[...] 
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Já é tempo de o Brasil cuidar-se de um Código Nacional de Bioética. 
([Ernesto Lima] GONÇALVES, 1994, p. 17 [RB, v. 2, n. 1]). 

 

Em artigo intitulado Preparacion de un Programa de Bioética: 

Consideraciones Basicas para el Programa Regional de Bioética de la OPS, o 

professor emérito de ética biomédica da Edinboro University of Pennsylvania, nos 

Estados Unidos, James Drane, discutiu a necessidade da normatização da bioética e 

propôs um programa inter-institucional que garantisse a cooperação entre os países 

vinculados à Organização Panamericana de Saúde (OPS). O texto havia sido 

elaborado, originalmente, para uma conferência proferida no Chile na ocasião do 1º 

Seminário Taller, organizado pelo Programa Regional de Bioética para América 

Latina e Caribe da OPS, em 1994. O texto, além da proposta de uma articulação 

internacional em torno da bioética, valeu-se do modelo norte-americano como 

referência para a institucionalização da bioética nos países latino-americanos. 

Tratava-se da organização de comissões governamentais, centros acadêmicos e 

institutos não-governamentais com vistas à consolidação de um campo para a 

bioética. A experiência norte-americana era, na visão do autor, um indicativo de que, 

a despeito da resistência da comunidade científica à cultura humanista, a bioética 

havia conseguido, aos poucos, penetrar no universo das instituições de saúde e 

educacionais. 

Las comisiones gubernamentales, los centros académicos y los 
institutos no-gubernamentales se combinaron para contribuir al 
desarrollo de la BioÉtica en los Estados Unidos. El aumento en el 
interés de parte de los profesionales en medicina, y teologia, estimuló 
el ingreso de un creciente número de experts en institutos de 
educación en Bioética. Los centros de BioÉtica con apoyo 
universitario, entrenaron a profesionales para enseñar en el nuevo 
campo. Los hospitales empezaron a contratar sus propios 
especialistas en Bioética para la educación del personal y para 
consultas, lo cual creó oportunidades de trabajo para bioeticistas 
entrenados. Se organizaron comités bioéticos en instituciones 
asistenciales y los miembros del comité necesitaban educación en el 
tema, que ahora tenía una extensa literatura. Actitudes de resistencia 
y escepticismo hacia el componente de humanismo en la medicina 
científica, gradualmente dieron paso a la aceptación por parte de 
docentes, estudiantes y profesionales. Los miles de artículos y libros 
de Bioética testifican a lo que este campo ha llegado a ser en las 
últimas décadas. ([James] DRANE, 1995, p. 11 [RB, v. 3, n. 1]). 
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O autor argumentou, ainda, que a necessidade de atrelar a bioética à lei 

tornava-se premente na medida em que os assuntos relacionados à ética médica 

esbarravam nos conflitos inter-humanos, causadores de impasses que o “bom 

senso” ou o desejo de conciliação não eram capazes de resolver. 

Cuando los problemas relacionados con la experimentación o el 
tratamiento no podían ser resueltos entre el paciente, el médico y la 
familia, empezaron a llevarse a los Tribunales. Los primeros casos 
legales involucraron situaciones trágicas con pacientes moribundos. 
Los pacientes, familiares y el personal del hospital no estaban de 
acuerdo sobre el retiro de la tecnologia de sustentación de la vida, y 
se pidió a los Tribunales tomar decisiones de vida o muerte. ([James] 
DRANE, 1995, p. 12 [RB, v. 3, n. 1]). 

 

Em 1995, o volume três da Revista foi dedicado às diretrizes nacionais e 

internacionais para pesquisas na área médica. Nas apresentações dos dois 

números, existe um indicativo importante sobre a dinâmica que já começava a se 

operar naquele momento entre a Revista e as instituições governamentais e que 

culminaria, no ano seguinte, com a elaboração da Resolução nº 196. No primeiro 

número, o editorial anunciou a publicação, no volume seguinte, de uma tradução - 

patrocinada pelo Ministério da Saúde - das Normas Éticas Internacionais para 

Pesquisas Biomédicas envolvendo seres humanos, elaboradas pelo Conselho para 

Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS) em colaboração com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A segunda parte, a ser publicada logo em seguida, contém as 
diretrizes nacionais e internacionais para pesquisa em seres 
humanos. Chamamos especial atenção para as "Normas Éticas 
Internacionais para Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres 
Humanos", preparado pelo Conselho para Organizações 
Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS) em colaboração com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 1993. Este material, de 
excelente qualidade teórica e prática, traduzido sob o patrocínio do 
Ministério da Saúde, foi cedido gentilmente para compor o número 
que, como já foi dito, será publicado em seguida. ([Carlos Fernando] 
FRANCISCONI et al., 1995, p. 5 [RB, v. 3, n. 1]). 

 

No número seguinte, o então ministro da Saúde, Adib Jatene, incumbiu-se 

da escrita da apresentação da Revista, onde ele anunciou o patrocínio à tradução 

como uma contribuição do Ministério à discussão sobre a bioética no país.  

Visando proteger a liberdade, a dignidade, os direitos e o bem estar 
da pessoa humana, uma vez que essa tem pleno direito sobre o seu 
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corpo e sua mente, o estabelecimento de padrões éticos e científicos 
de pesquisa vem sendo alvo de preocupação e discussões pela 
sociedade científica e população em geral. 
Com o objetivo de contribuir para essa discussão, o Ministério da 
Saúde promoveu a tradução para a língua portuguesa das Normas 
Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres 
Humanos, preparado pelo Conselho para Organizações 
Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS) em colaboração com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) - Genebra, 1993. 
Esperamos que essa publicação contribua para o resgate dos 
valores éticos e morais que a humanidade tanto necessita. ([Adib] 
JATENE, 1995, p. 91 [RB, v. 3, n. 2]). 

 

A compilação de diretrizes internacionais e nacionais em dois números 

não foi ao acaso. Obviamente, intentava-se traçar um panorama que, ao mesmo 

tempo em que afirmasse a necessidade de ampliação das diretrizes nacionais (com 

a incorporação do instrumental bioético), oferecesse modelos estrangeiros a serem 

adotados em território nacional. Tratava-se, fundamentalmente, da criação de uma 

legislação específica e de órgãos governamentais responsáveis pelo controle da 

pesquisa e da prática científicas. Mais ainda: de tornar a bioética uma preocupação 

central das ações governamentais em tudo que dissesse respeito à saúde pública no 

país. Tanto que, em 1996, ao mesmo tempo em que o Conselho Nacional de Saúde 

revogava a Resolução nº 01, de 1988, e promulgava a Resolução nº 196, a Revista 

publicou o artigo de um membro do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a ex-

coordenadora da Comissão Inter-setorial de Ciência e Tecnologia (CICT), Marília 

Bernardes Marques, sobre A bioética na política pública do Brasil. A autora, embora 

tenha enfocado a necessidade da participação estatal no processo de normatização 

da bioética, ressaltou a importância dos comitês de bioética institucionais, 

responsáveis por garantir uma atuação bioética dos profissionais de saúde no 

interior dos hospitais, por exemplo. 

A proposta de um “sistema regulatório” para a bioética no Brasil incluiu a 

criação de uma Comissão Nacional de Bioética, vinculada ao Sistema Único de 

Saúde, mas a existência de comitês locais de bioética, funcionando “sob a égide de 

alguma regulamentação federal” ([Marília Bernardes] MARQUES, 1996, p. 153 [RB, 

v. 4, n. 2]), era essencial para garantir que o produto político gerado pelo campo 

(BOURDIEU, 1989) atingisse a esfera da prática médica e se apresentasse como 

referência aos agentes da ciência. No limite, ressaltar a importância dos comitês 
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institucionais era defender a difusão dos princípios articulados no campo em toda a 

trama social, definindo a prática cotidiana dos profissionais de saúde e influenciando 

suas atitudes nas relações com os pacientes.  

Este modelo reconhece o comitê local de bioética como o 
principal mecanismo de revisão ética de pesquisas envolvendo 
seres humanos no país, vantajoso com relação ao comitê 
regional e, até mesmo, ao comitê nacional, pela maior 
proximidade e/ou familiaridade com as condições e 
circunstâncias sob as quais se realizam determinadas 
pesquisas. O comitê local de bioética pode e deve trabalhar 
junto ao pesquisador para garantir os direitos e o bem-estar 
dos indivíduos envolvidos e, ao mesmo tempo, assegurar que a 
aplicação de políticas governamentais, institucionais ou das 
empresas, sejam justas com os pesquisadores, sobretudo no 
que se refere à liberdade de criação e de crítica. Outra 
vantagem do comitê local é que poderá se constituir em um 
mecanismo estimulador para a participação dos pesquisadores 
e das comunidades locais em temas de natureza ética, 
podendo se tornar verdadeiro centro de informação em ética, 
construindo bases de dados específicos, sobretudo de 
documentos regulatórios diversos. ([Marília Bernardes] 
MARQUES, 1996, p. 155-156 [RB, v 4, n. 2]). 

 

Essa proposta de regulamentação foi, certamente, inspirada em modelos 

internacionais: a autora relatou as iniciativas estrangeiras, com enfoque na Europa e 

nos Estados Unidos, destacou o caráter tardio da nossa bioética e a premência da 

sua regulamentação. Apontou, ainda, uma diferença flagrante entre os dois modelos 

tradicionais de bioética, o francês e o estadunidense. A França é caracterizada, pela 

autora, como um país onde a bioética sedimentou-se de forma centralizada no 

âmbito estatal, haja vista a debilidade das suas instituições. A bioética 

estadunidense, ao contrário, é vista pela autora como uma articulação entre as 

diretrizes nacionais e a prática dos atores no interior das instituições. A obediência à 

legislação nacional é associada a uma maior autonomia dos comitês institucionais: a 

essa fórmula é atribuído o êxito da bioética naquele país. 

Na visão predominante nos Estados Unidos, as comissões 
institucionais de ética analisam conteúdos específicos de 
pesquisas, constituindo verdadeiras instâncias decisórias. Suas 
sessões, em geral, são públicas, sobretudo quando os 
pesquisadores são auditados. Estes devem apresentar 
relatórios, no mínimo uma vez ao ano, sobre os progressos 
realizados, as mudanças metodológicas introduzidas, os 
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acidentes eventuais, etc. As comissões dispõem do poder de 
revisão dos protocolos de pesquisa, a qualquer momento, daí o 
nome de Institutional Review Boards. Quando persiste uma 
discordância entre a comissão de ética e os pesquisadores, 
uma segunda comissão é constituída para novamente ouvir os 
pesquisadores e elaborar um parecer definitivo. ([Marília 
Bernardes] MARQUES, 1996, p. 149 [RB, v. 4, n. 2]). 

 

O modelo francês não foi rejeitado pela autora: fez-se apenas a ressalva 

de que as instituições deveriam ter maior autonomia decisória, embora subordinadas 

ao poder governamental. A esse modelo deu-se o nome de “sistema regulatório”, em 

contraposição ao “modelo legalista” francês. Ressaltou-se, ainda, que as instituições 

reguladoras, bem como as legislações nacionais, foram uma conquista obtida ao 

longo da segunda metade do século XX, não estando previstas pelo Código de 

Nuremberg, tampouco pela Declaração de Helsinki. Ambos teriam tratado, de acordo 

com a autora, de uma bioética voltada para a ação individual, assimilada pelo 

indivíduo como o padrão de conduta adequado para sua prática profissional. A 

institucionalização da bioética deveria, nesse sentido, ser vista como uma conquista 

dos indivíduos, que agora poderiam contar com a tutela e a proteção das 

instituições, fossem elas governamentais ou não. A bioética normatizada, como no 

caso francês, e sedimentada no corpo das instituições sociais, como no caso 

estadunidense, deveria ser tomada como uma benesse para os indivíduos, agora 

salvaguardados pela ação do Estado e pelos comitês de bioética disseminados nas 

instituições. 

É interessante observar que o Código de Nuremberg e a 
primeira versão da Declaração de Helsinque não mencionam a 
figura do comitê de ética, ambos conferindo ao investigador 
toda a responsabilidade de zelar pelos direitos e bem-estar dos 
indivíduos sujeitos/objetos de pesquisas. Posteriormente, 
haveria grande avanço nessa interpretação, passando-se a 
reconhecer, no plano internacional, que os indivíduos devem 
ser protegidos pelos comitês locais de revisão bioética, os 
quais devem funcionar sob a égide de alguma regulamentação 
federal. ([Marília Bernardes] MARQUES, 1996, p. 153 [RB, v. 4, 
n. 2], grifo do autor). 

 

Ao contrário de se configurar em um mecanismo repressor, tanto da ação 

individual como do processo científico de modo geral, a autora caracterizou a 
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bioética como um princípio em sintonia com o próprio desenvolvimento científico. A 

importância conferida à bioética nos países europeus e nos Estados Unidos foi 

tomada como símbolo da própria relevância que esses países atribuem à ciência. 

Trata-se do tão conhecido desenvolvimento sustentável. Se, nas discussões dos 

ambientalistas, a expressão está relacionada à emissão de poluentes, ao 

desmatamento ou ao aumento do contingente populacional, entre os bioeticistas ela 

dizia respeito à manutenção das características originais da nossa humanidade: o 

corpo, as formas tradicionais de concepção humana, o envelhecimento, a morte. A 

bioética brasileira, no entanto, tal qual pensada pelos bioeticistas, englobava uma 

gama de assuntos mais ampla. Ela dizia respeito a quaisquer assuntos relacionados 

à vida que afetassem, direta ou indiretamente, o humano. 

Não por acaso, a autora citou a Lei nº 8.974, ou Lei da Biossegurança, 

promulgada um ano antes, em 1995, como um passo importante na consolidação da 

bioética brasileira. Embora a lei gire em torno dos chamados OGM´s (Organismos 

Geneticamente Modificados) e não propriamente das experiências envolvendo seres 

humanos, Marques ressalta que na lei está subjacente a ótica da bioética. Em torno 

da discussão sobre os transgênicos, subjaz o temor de que as transformações nos 

alimentos, entendidos como fonte da vida, alterassem também as características do 

DNA humano. Nesse sentido, eles se tornam um problema de ordem bioética. 

Cabe anotar, no entanto, que este trabalho considera que a bioética diz 

respeito às questões relacionadas a experiências e intervenções diretas no humano. 

Incluir a Lei de Biossegurança como uma etapa no processo de normatização da 

bioética parece uma operação da mesma ordem da “narrativa oficial” elaborada pela 

Revista. Esse mesmo comportamento é indicativo da vinculação produzida, pelos 

bioeticistas, entre a bioética e assuntos outros que não dizem respeito à intervenção 

no corpo humano, como a questão ambiental, o relacionamento interpessoal nas 

instituições de saúde e o uso de cobaias animais em pesquisas. Os atores 

envolvidos no processo ampliaram os alcances da bioética, voluntariamente ao não, 

incorporando como sendo do mesmo domínio elementos que aqui são concebidos 

como exteriores. No entanto, essa vinculação pode ser interpretada como sintoma 

da ausência de clareza dos atores em relação ao próprio projeto, para o qual as 

distinções entre uma ética científica tradicional e a bioética necessitavam de 

precisão. Há, também, nesse movimento, o esforço de constituir uma bioética ampla 
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e flexível, que dê margem a múltiplas possibilidades de atuação por parte das 

instituições. Exatamente porque a bioética de que tratavam os bioeticistas abarcava 

distintas problemáticas, que tangenciavam a ética biomédica, é que se efetivava a 

constituição de um campo com irrestrita possibilidade de atuação. 

A Lei de Biossegurança foi referenciada, fundamentalmente, porque a ela 

é atribuída a introdução do modelo legalista nas propostas de normatização da ética 

científica no Brasil. Ela havia constituído um colegiado nacional, composto por 

especialistas e membros do governo e, portanto, um fórum político onde se 

articulassem os interesses da esfera científica com os da esfera governamental. 

Apesar da referência à lei como essencialmente centralizadora, nela está prevista a 

criação de comissões institucionais de biossegurança em todo o país. No entanto, 

essas comissões têm limitada autonomia, haja vista a sua subordinação ao órgão 

central. Segundo a autora, embora tivesse um embasamento bioético, a lei ainda 

não era suficiente para abarcar todos os problemas que afetavam o nosso sistema 

de saúde, de forma que era preciso a elaboração de uma legislação específica de 

bioética. 

Essa lei soma aspectos do domínio da bioética aos conteúdos 
específicos da biossegurança. Resta saber se os mecanismos 
por ela criados serão ou não suficientes, sob a ótica da bioética 
enquanto política pública do setor de saúde. Pensamos que 
não. ([Marília Bernardes] MARQUES, 1996, p. 154 [RB, v. 4, n. 
2]). 

 

Embora o modelo legalista devesse servir de inspiração para a legislação 

sobre bioética, ele não deveria ser seguido à risca: a ação do Estado como 

regulador foi resguardada, mas a autonomia dos comitês de ética deveria ser 

garantida – nisso consistiria o chamado “sistema regulatório”. Esses comitês, 

estabelecidos no interior das instituições de saúde e geridos pela classe médica, 

deveriam atuar com autonomia diante dos impasses estabelecidos no cotidiano 

dessas instituições. Até porque, essas instituições foram apontadas como as 

garantidoras dos direitos dos cidadãos envolvidos nas pesquisas, embora sua 

atuação fosse supervisionada pelas instâncias governamentais. 

Na perspectiva aqui apresentada, a atividade regulatória, 
idealmente, deverá requerer um mínimo de intervenção federal 
sobre a autonomia dos comitês locais de bioética. Neste 
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mínimo, entretanto, estará compreendida a compulsoriedade 
de criação dos comitês locais, sem dúvida a medida mais 
eficaz para assegurar que a bioética passe a fazer parte da 
cultura das instituições públicas e das organizações privadas 
no país. Os comitês locais, por sua vez, deverão fazer tudo o 
que for necessário para salvaguardar os direitos e o bem-estar 
dos indivíduos envolvidos em pesquisas, assim como 
assegurar a justa liberdade de criação e de crítica no processo 
de pesquisa. ([Marília Bernardes] MARQUES, 1996, p. 156 
[RB, v. 4, n. 2]). 

 

Assim, ao mesmo tempo em que a Revista conclamava atores vinculados 

às instituições governamentais para compor a reflexão sobre a normatização da 

bioética, configurou-se um discurso em que esses agentes ressaltaram a 

participação da classe médica como elemento central no processo de efetivação da 

bioética na realidade cotidiana das instituições de pesquisa e de saúde. Ao mesmo 

tempo em que exaltavam a atuação estatal como o cerne do processo, responsável 

por legislar e regular a prática nas agências de saúde, a classe médica era apontada 

como peça-chave, responsável por levar o cuidado à população e garantir uma 

pesquisa condizente com os princípios da bioética. Nesse sentido, esses atores 

adquiriam, no processo, força política, na medida em que estavam à frente das 

instituições onde se opera o processo científico propriamente dito. Além disso, 

compunham também a fronteira entre a norma e a sua efetivação na relação 

médico/paciente ou pesquisador/cobaia humana. Eles tornaram-se porta-vozes do 

poder central e, embora sujeitos ao seu controle, atuavam positivamente no 

processo de aplicação das diretrizes nacionais. 

A maneira como foi ensaiado, na Revista, o processo de normatização da 

bioética brasileira é indicativo dos moldes em que a Resolução nº 196 foi elaborada. 

Não somente o princípio do consentimento informado ou da autonomia do paciente, 

que revela a incorporação do referencial teórico principialista, ou a evocação das 

diretrizes internacionais de bioética e Direitos Humanos, que é sintomática da 

assimilação da “narrativa oficial” elaborada pela Revista, são indicadores da 

dinâmica operada entre a classe médica, através da Revista e do seu órgão máximo 

de representação (o Conselho Federal de Medicina), e o Estado brasileiro. A 

evocação das diretrizes internacionais e a discussão em torno da adesão ao modelo 
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legalista, adaptado a um “sistema regulatório” que desse poder às instituições de 

saúde, definiram os princípios cristalizados em norma na Resolução de 1996. 

A criação dos chamados CEPs (Comitês de Ética em Pesquisa) é 

reveladora dessa influência, uma vez que materializou o desejo, expresso na 

Revista, de que fossem criadas entidades no interior das instituições de pesquisa 

científica e de saúde que garantissem a aplicação dos princípios da bioética. Cabe 

ressaltar que as CEPs, entre outras funções, foram contempladas com poder 

deliberativo, o que garantiu certa independência relação ao governo federal. Nesse 

sentido, o modelo vigente nos Estados Unidos, que articulou o legalismo a uma rede 

institucional responsável por gerir o campo da bioética, foi incorporado como 

referencial para a definição normativa do campo brasileiro, materializada na 

Resolução nº 196. A propósito disso, vale lembrar que um dos pilares da 

argumentação da Revista foi o norte-americano James Drane. Além dele, Marília 

Marques, membro do CNS, e o ministro e presidente do CNS àquela época, Adib 

Jatene, ajudaram a arrematar a discussão que estabeleceu uma bioética 

interinstitucional, disseminada no corpo social, como modelo a ser adotado no Brasil. 

Se o modelo francês era apontado como ineficaz devido à sua centralização e à 

debilidade de suas instituições, cabia ao Brasil, por meio das CEPs, definir um 

campo politicamente forte para a bioética que, enquanto fortalecia o Estado como a 

medula óssea do sistema, concedia poder também às outras instituições 

constituintes do campo. 

Em “Termos e definições”, pode-se ler: 

II.14 - Comitês de Ética em Pesquisa - CEP's - colegiados 
interdisciplinares e independentes, com "munus público", de caráter 
consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os 
interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e 
para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 
éticos. (BRASIL, 1996, não paginado). 

 

No que diz respeito, por exemplo, a pesquisa já iniciada e sob a qual se 

levantem suspeitas de procedimento em desacordo com os princípios da bioética, 

cabe apenas à CEP julgar a procedência do processo e interromper a pesquisa.  

z) descontinuar o estudo somente após análise das razões da 
descontinuidade pelo CEP que a aprovou. (BRASIL, 1996, não 
paginado). 
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A criação das CEPs, assim como o consentimento informado, foi objeto 

de um item inteiro da Resolução. Cabe anotar que deveriam ser criados CEPs em 

quaisquer instituições de ensino ou saúde em que houvesse pesquisa envolvendo 

seres humanos35. Assim, a Resolução, ao instituir o CEP como órgão responsável 

por gerir as questões relacionadas à ética científica, criou um espaço institucional 

responsável pela aplicação dos princípios legais da bioética. Assim, iniciava-se o 

processo que levou à sua penetração das instituições brasileiras, fossem elas 

hospitais, laboratórios ou universidades. 

Estiveram previstos, no item, os moldes em que os CEPs deveriam ser 

constituídos, a atuação dos seus membros e a sua relação com o CONEP, a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao CNS e, portanto, ao 

Ministério da Saúde, cuja criação também ficava estabelecida pela Resolução. 

Embora os membros dos CEPS tivessem ampla autonomia decisória no interior das 

instituições a que estivessem vinculados, eles deveriam manter comunicação 

constante com o CONEP, requerer junto ao órgão sindicância quando detectassem 

casos em que as normas bioéticas tivessem sido infringidas e encaminhar, para 

apreciação, os pareceres de casos por eles julgados. 

[...] a. requerer instaurarão de sindicância à direção da 
instituição em caso de denúncias de irregularidades de 
natureza ética nas pesquisas e, em havendo comprovação, 
comunicar à CONEP/MS e, no que couber, a outras instâncias; 
e  
b. manter comunicação regular e permanente com a 
CONEP/MS. (BRASIL, 1996, não paginado). 

 

                                                
35 Embora a resolução explicite que a atuação dos CEPs, assim como do CONEP, como se verá mais 
adiante, está relacionada exclusivamente à pesquisa envolvendo seres humanos, cabe anotar que 
ela não incorpora o vocábulo bioética na sigla que nomeia os centros. Trata-se de um nome 
inespecífico, que comporta a ética em pesquisa de forma geral, sem dar conta do limitado alcance da 
atuação da bioética. Essa ausência é notável, posto que o vocábulo já era amplamente utilizado no 
Brasil àquela época, inclusive na própria Resolução nº 196, que prevê a criação do CONEP e dos 
CEPs. Para reforçar o argumento, basta ressaltar os casos de países como a França e os Estados 
Unidos, cujas primeiras instituições responsáveis pelo controle da pesquisa e aplicação das normas 
bioéticas já apresentavam o vocábulo bioética na composição do seu nome. Esse apontamento é 
sintomático do caráter abrangente que a bioética brasileira, na sua especificidade, adquiriu. A 
despeito de uma legislação que restringia a atuação dos centros de ética, a ausência de uma 
referência explícita à bioética pode ser apontada como sintoma da conotação pouco restritiva que a 
bioética institucionalizada adquiriria, de forma que ela viesse a tratar de temas outros que não as 
pesquisas com cobaias humanas. 
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O CONEP deve, de acordo com a Resolução, ser formado por membros 

da comunidade científica, do meio jurídico, da ética e da teologia, de forma a 

promover um equilíbrio entre distintas instituições no interior do Conselho. 

VIII.1 – Composição: A CONEP/MS terá composição multi e 
transdisciplinar, com pessoas de ambos os sexos e deverá ser 
composta por 13 (treze) membros titulares e seus respectivos 
suplentes, sendo 05 (cinco) deles personalidades destacadas no 
campo da ética na pesquisa e na saúde e 08 (oito) personalidades 
com destacada atuação nos campos teológico, jurídico e outros, 
assegurando-se que pelo menos um seja da área de gestão da 
saúde. Os membros serão selecionados, a partir de listas indicativas 
elaboradas pelas instituições que possuem CEP registrados na 
CONEP/MS, sendo que 07 (sete) serão escolhidos pelo Conselho 
Nacional de Saúde e 06 (seis) serão definidos por sorteio. Poderá 
contar também com consultores e membros ad hoc, assegurada a 
representação dos usuários. (BRASIL, 1996, não paginado). 

 

Ao CONEP, caberia o incentivo à criação das CEPs que, depois de 

criadas, deveriam ser por ele treinadas, fiscalizadas e submetidas às normas por ele 

definidas. 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP/MS é uma 
instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, 
educativa, independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. 
[...] 
VIII.4 - Atribuições da CONEP/MS - Compete à CONEP/MS o 
exame dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 
humanos, bem como a adequação e atualização das normas 
atinentes. A CONEP/MS consultará a sociedade sempre que 
julgar necessário. (BRASIL, 1996, não paginado). 

 

A consolidação do campo bioético, nesse sentido, se deu exclusivamente 

por meio de um governo que legislava e regulava a ação da classe médica nas 

instituições de saúde, fossem elas públicas ou privadas, traçando as diretrizes a 

serem seguidas por eles. Ainda, por uma classe médica que, ao mesmo tempo em 

que participava do jogo político que definiu a normatização da bioética (por meio da 

Revista publicada pelo seu órgão de representação máximo), efetivava-se como a 

instituição mediadora entre a norma e os indivíduos. A lógica do campo político 

definido pela bioética articulava-se no plano do discurso, por meio do qual os atores 

elaboravam projetos para o país e, ao mesmo tempo em que ensaiavam modelos 
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políticos e jurídicos que definiriam a bioética normatizada, formavam consciências 

receptivas aos princípios bioéticos. 

Nesse campo, a interlocução entre membros da classe médica e do 

governo definiu a maneira como seriam constituídas as relações políticas em torno 

da bioética. Entre as preocupações centrais da classe médica, bem como da classe 

governante, estava a efetivação da bioética como política pública, definida em esfera 

governamental (CONEP-CNS-MS) e efetivada nas instituições de saúde por meio 

dos CEPs. Em nome da autoridade do Estado e da (relativa) autonomia das 

instituições, justificava-se a ação sobre os indivíduos, com o argumento de que as 

instituições estavam coadunadas no projeto de gerir a vida e garantir o bem-estar da 

população. Assim, a bioética efetiva-se tanto por meio da assimilação de 

determinados princípios (sobretudo pela classe médica)36, como pelo jogo político 

definido pelas instituições. O campo político da bioética efetivou-se como um espaço 

de poder responsável por gerir as questões relacionadas à vida no Brasil. Isso não 

bastaria, no entanto, para caracterizar a bioética, pensada como norma e como 

política pública, como biopolítica. É preciso considerar o processo que a converteu 

em saber, institucionalizado como disciplina acadêmica, bem como as preocupações 

que nortearam a reflexão dos bioeticistas no que diz respeito à política pública como 

um instrumento de gestão de populações. São essas reflexões o norte dos próximos 

itens. 

 

 

2.3. A Revista Bioética e a Cátedra UNESCO de Bioética da Universidade de 
Brasília (UnB): dinâmica de um campo político no processo de 
institucionalização acadêmica da bioética no Brasil 

 

 

Pierre Bourdieu (1989) concebeu como habitus o conjunto de esquemas 

conscientes ou inconscientes, internalizados por meio das experiências sócio-
                                                
36 É preciso considerar que a população, de modo geral, desconhece a bioética e está alheia às 
discussões operadas no âmbito da Revista. Embora esteja disponível na internet (no portal do CFM) e 
seja distribuída das instituições de saúde e conselhos regionais de medicina, a Revista tem uma 
tiragem relativamente pequena (cf. Tabela 1, no apêndice) e é acessada por um grupo bastante 
restrito, composto basicamente pela comunidade médica e por representantes de órgãos 
governamentais. 



CAPÍTULO II - A BIOÉTICA COMO BIOPOLÍTICA 104 

históricas a que o indivíduo é submetido. Ele é o princípio que embasa as atitudes 

concretas: funciona como lentes através das quais o sujeito faz as suas escolhas 

voluntárias. Pode ser apontado como o resultado da experiência social somada à 

subjetividade do indivíduo. Segundo Maria da Graça Jacintho Setton, o habitus é 

concebido, em Bourdieu, como “o princípio de correspondência entre as práticas 

individuais e as condições sociais de existência” (2002, p. 20). Por essa razão, é 

possível apontar certa homogeneidade entre indivíduos originários de um mesmo 

contexto social, haja vista as experiências compartilhadas no interior desse campo. 

O campo emerge como a conjuntura na qual está imerso um conjunto de atores, que 

partilham sentidos e introjetam valores, ao mesmo tempo em que agem 

positivamente gerando produtos. A despeito dessa homogeneidade, a vinculação 

com as subjetividades confere ao habitus um caráter particular, de modo que o 

campo, bem como os produtos por ele gerados, é sempre definido pela ação, ou 

“tomada de atitude”, do indivíduo. 

Conceber a história sob a ótica do conceito sociológico de habitus não é 

patrocinar uma visão que atribui os feitos a um indivíduo específico, que aí se 

converteria em cânone. Não é nem mesmo concebê-la como resultado dos 

imperativos sociais que tornam o indivíduo servo da experiência coletiva. Adotar o 

conceito de habitus como fundamento para pensar a definição de um campo é 

compreender que a história é resultado das relações dialógicas entre a vivência 

compartilhada e o sujeito que, munido do seu aparato intelectual, desempenha 

escolhas voluntariamente. Evocá-lo é reafirmar a condição de sujeito histórico do 

homem sem, contudo, negar o valor da experiência e a historicidade dos princípios 

que orientam as escolhas individuais. 

É à luz dessa reflexão que se compreende o processo de 

institucionalização da bioética brasileira, definido por meio da ação de atores que, 

em conjunto, estabeleceram relações e conduziram a emergência de um campo de 

atuação política. A institucionalização acadêmica da bioética, certamente, esteve 

vinculada aos demais processos que definiram a emergência do campo. Assim como 

a dinâmica que levou à normatização da bioética, o processo que conduziu à criação 

de uma cátedra universitária de bioética também foi definido por meio da ação dos 

atores envolvidos nas discussões da Revista, mobilizados pelos valores assimilados 

em virtude da própria experiência acadêmica, algumas vezes em universidades 
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estrangeiras. Nesse caso, a universidade tornou-se a zona de contato (SANTIAGO, 

2006) por meio da qual esses atores tomaram conhecimento das discussões 

internacionais sobre bioética. Nesse espaço de troca, que pressupõe a assimilação 

de princípios do outro, indivíduos, a exemplo de Volnei Garrafa, aprenderam (e 

apreenderam) um modelo institucional de bioética a ser adotado no Brasil. 

Entre os anos de 1991 e 1993, o odontólogo brasileiro Volnei Garrafa 

cursou o pós-doutorado em Bioética na Università La Sapienza, na Itália, sob a 

orientação do professor Giovanni Berlinguer, então presidente de honra da 

Comissão Nacional de Bioética Italiana e membro do Comitê de Bioética da 

UNESCO37. Ainda em 1993, na ocasião da elaboração do segundo número da 

Revista Bioética, Garrafa foi convidado pelos editores para a publicação de um 

artigo. No texto, intitulado O Mercado das Estruturas Humanas, o autor apontou para 

o problema do tráfico de órgãos como uma conseqüência da prática livre de 

transplantes sem o devido controle pelas entidades governamentais. Ao fazer 

menção ao autor, a Revista o referenciou como pós-doutor em Bioética pela 

Universidade de Roma e lembrou a sua condição de professor titular da Faculdade 

de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB). 

Pouco mais de um ano depois dessa publicação, no primeiro número de 

1995, o nome de Garrafa seria incorporado à Revista como membro do Conselho 

Editorial (cf. Tabela 1, no apêndice). Essa incorporação, no entanto, não pode ser 

explicada exclusivamente em função do contato iniciado em 1993, circunstância da 

publicação do artigo, mas também devido à conversão de Garrafa em uma figura 

importante no cenário da bioética desde que ele criara, em 1994, o NEPEB, Núcleo 

de Pesquisas em Bioética da Universidade de Brasília. A criação do NEPEB, aqui 

compreendida como a tomada de posição de Garrafa mediante os princípios por ele 

assimilados na ocasião do pós-doutorado em Roma, definiu a constituição de um 

espaço acadêmico para a bioética. Ainda mais: com a criação do núcleo e o convite 

para compor o quadro editorial da Revista, Garrafa efetivou-se como um mediador 

entre a Revista Bioética e o domínio da bioética acadêmica no Brasil. Em todo o 

caso, a criação do NEPEB explicitou a lógica que norteou a decisão dos atores 

                                                
37 Vale ressaltar que, além de profissional da área médica e catedrático da Università La Sapienza, 
Giovanni Berlinguer é uma figura política notável na Itália, tendo sido deputado e senador. 
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envolvidos no processo: tratou-se de definir um espaço de atuação responsável pela 

formação bioética dos profissionais da saúde. 

Com efeito, a criação do NEPEB convergiu para as expectativas da 

Revista em relação à institucionalização acadêmica da Bioética. No primeiro número 

da mesma, Joaquim Clotet ressaltou que uma das preocupações centrais da Revista 

consistia em se tornar “um estímulo para a criação da cadeira de Bioética nas 

Faculdades de Medicina do país e a preparação conveniente dos respectivos 

professores e alunos.” (1993, p. 17 [RB, v. 1, n. 1]). 

Não foi necessária, no entanto, uma discussão pormenorizada no âmbito 

da Revista que antecipasse a criação do Núcleo. O NEPEB configurou-se em um 

início para a institucionalização acadêmica relativamente precoce em relação às 

discussões bioéticas no Brasil. Entretanto, a existência do núcleo de pesquisa não é 

definidora: ela é apenas o princípio de um processo que se consolidaria, anos mais 

tarde, com a criação de um curso de pós-graduação em bioética, em 1998, de uma 

cátedra de bioética na UnB, fundada sob a égide da UNESCO (órgão voltado para a 

educação, a ciência e a cultura no interior da Organização das Nações Unidas), em 

2004, e de uma revista acadêmica especializada, a Revista Brasileira de Bioética, 

em 2005. Esses são tomados como marcos que definiram a penetração da bioética 

nas universidades brasileiras, bem como a sua conversão em disciplina acadêmica.  

Os acontecimentos internos ao NEPEB foram decisivos na marcha que 

culminou com a criação da cátedra. Assim sendo, a Revista Bioética, se pensada 

como o único espaço de interlocução entre os bioeticistas e tendo em vista a 

vinculação de Volnei Garrafa ao seu Conselho Editorial, é um referencial importante 

para o mapeamento da discussão intelectual que margeou a introdução da bioética 

na Universidade de Brasília. Em 1996, ano da publicação da Resolução nº 196 e 

dois anos depois da criação do NEPEB, a Revista Bioética trouxe um simpósio 

intitulado O Ensino da Ética dos Profissionais de Saúde, que reuniu textos de 

profissionais de distintas formações com um mesmo objetivo: discutir o ensino de 

ética nas universidades e a necessidade da implementação de um sistema mais 

amplo que incorporasse a bioética como disciplina nos cursos de ciências da vida. 

Apontou-se para a institucionalização acadêmica da bioética fora do Brasil, com o 

objetivo de buscar parâmetros que pudessem servir de inspiração para o caso 

brasileiro. Além disso, profissionais como a professora Maria Cristina von Zuben de 
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Arruda Camargo, do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade de Campinas (UNICAMP), buscaram traçar um panorama 

do ensino de ética nas universidades brasileiras como forma de afirmar a 

necessidade de reformulação do modelo vigente. Vale ressaltar que o termo 

“reformulação” reproduz a visão que os próprios bioeticistas expressaram acerca da 

introdução da bioética como disciplina acadêmica: na visão desses autores, a 

bioética não parecia representar uma novidade absoluta. Tratava-se de um “novo 

nome” para a ética médica, a ser adotado para demarcar a nova conjuntura 

estabelecida em decorrência da reforma institucional, que ora eles intentavam 

promover. 

De acordo com Camargo (1996), nos anos de 1985 e 1992 haviam sido 

realizados dois levantamentos importantes sobre a realidade do ensino de ética nas 

faculdades de Medicina do país38. Juntos, os dois trabalhos teriam indicado algumas 

deficiências do nosso sistema: 1) a carga horária dedicada à disciplina era bastante 

pequena; 2) os professores não tinham formação especializada (eram, na sua 

maioria, médicos); 3) o ensino de ética era deixado para os últimos três anos da 

graduação; 4) havia ocorrido um decréscimo em relação à quantidade de disciplinas 

voltadas à ética existentes nas universidades no período compreendido entre as 

duas pesquisas. Além desses, a autora apontou para a abordagem do conteúdo nos 

cursos de ética como outro problema a ser sanado: dever-se-ia abandonar a 

perspectiva deontológica e engajar-se no caráter educativo que se esperava de um 

curso de ética médica. Era preciso ultrapassar a mera explanação sobre os 

princípios e sistemas morais, inculcando nas mentes do alunado os fundamentos da 

bioética. 

A deontologia, no entanto, não atende a um dos objetivos primordiais 
da educação, qual seja, o desenvolvimento de comportamento moral 
nos alunos dos cursos médicos. Ela trata da questão das obrigações 
morais, do dever que, sem dúvida, deve ser conhecido por todo 
cidadão, mas que não dispõe de recursos formativos do caráter, que 
é função da escola, principalmente, de uma escola médica que 
recebe, em sua maioria, adolescentes de dezessete ou dezoito anos 
e os abriga em tempo integral durante os últimos anos de sua 
adolescência, devolvendo-os formados (vinte e três ou vinte e quatro 

                                                
38 Os estudos foram realizados, respectivamente, por Melo, Fé, Pereira, Baruki e Mesquita e por 
Meira e Cunha e publicados nos livros O ensino da ética médica nas faculdades de medicina 
brasileiras, em 1986, e O ensino de ética médica em nível de graduação nas faculdades de medicina 
do Brasil, em 1994. Esses trabalhos foram referências também para a reflexão de Júlio César 
Meirelles Gomes (1996, p. 53-64 [RB, v. 4, n. 1]). 
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anos), adultos, para a sociedade. ([Maria Cristina von Zuben de 
Arruda] CAMARGO, 1996, p. 49 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

No interior dessa reflexão, Camargo (1996) apontou para a necessidade 

de um novo modelo de educação sobre bioética39 em nível universitário. Para tanto, 

fazia-se imperioso o aumento da carga horária da disciplina de ética, o que permitiria 

um contato maior dos alunos com os princípios e a aplicação de exercícios 

constantes que levasse à incorporação dos valores previstos na bioética. Não se 

tratava de um curso que se restringisse à abordagem dos aspectos históricos ou 

instrumentais da bioética, mas sim, voltado para o aspecto formativo, que levasse a 

bioética à consciência desses profissionais de saúde em desenvolvimento. Nesse 

projeto, a bioética não seria somente um parâmetro para o exercício profissional, 

mas uma doutrina moral para a vida do médico, pensado como cidadão. 

Diferenciar conduta moral "pessoal" de conduta moral "profissional" é 
inviável e disto têm conhecimento aqueles profissionais que 
trabalham com os conceitos de pessoa, responsabilidade, respeito, 
verdade, consciência, autonomia, justiça e outros, presentes no 
cotidiano da prática médica e que deverão estar interiorizados para 
que possam nortear, balizar, modelar a conduta médica. Não apenas 
o paciente deve ser visto como pessoa na totalidade de seu ser, 
liberto de processos alienantes, mas também o estudante de 
medicina. As abordagens legalistas, destituídas de alicerce filosófico, 
impedem ao médico e ao aluno escolhas de valores que se 
constituem no pico do processo de hominização. ([Maria Cristina von 
Zuben de Arruda] CAMARGO, 1996, p. 50 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

O primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, Júlio César 

Meirelles Gomes, em artigo intitulado O Atual Ensino de Ética para os Profissionais 

de Saúde e seus Reflexos no Cotidiano do Povo Brasileiro, publicado no mesmo 

número da Revista, também defendeu o ensino de bioética voltado à formação do 

profissional de saúde como maneira de formar uma consciência profissional 

condizente com o caráter edificante e benéfico atribuído à profissão médica. Ao 

advogar essa perspectiva, ele conclui: 

                                                
39 Ressalte-se que a autora não justifica a introdução do vocábulo bioética, nem demarca os pontos 
que difeririam um ensino de ética de um ensino de bioética. Essa passagem é naturalizada, com a 
única ressalva de que o ensino de ética, até então, tinha uma abordagem deontológica, ao passo que 
o novo modelo, amparado na bioética, tinha um caráter formativo e humanista. Outros autores 
contemporâneos a ela, que discutiram a bioética nas instituições de ensino, procederam na mesma 
forma, como se verá a seguir. 
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Portanto, o objetivo imediato da educação ética em medicina vem a 
ser inculcar valores, moldar o caráter, promover os princípios 
essenciais e alcançar como resultado a modelagem das virtudes, 
mínima e consistente, para uma conduta profissional adequada. 
([Júlio César Meirelles] GOMES, 1996, p. 56 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

A atuação da universidade como formadora, no entanto, esbarrava, 

segundo o autor, na bagagem prévia que o estudante levava para a universidade, 

quando de seu ingresso no curso de Medicina. Essa formação, frágil do ponto de 

vista moral, seria resultante da deterioração das nossas instituições sociais. Nesse 

contexto, caberia à faculdade de Medicina configurar-se como um contrapeso, que 

garantisse a assimilação dos princípios da ética pelos estudantes logo nos primeiros 

momentos da graduação universitária. 

Não se pode esquecer o pressuposto da bagagem informal de 
preceitos que fazem parte da educação do indivíduo no ciclo familiar 
e social pré-universitário. É lícito considerar o relativo afrouxamento 
nas normas de disciplina no âmbito familiar, escolar e religioso atuais 
como fruto de um modelo social incontinente, de contingência e 
liberação irracional dos costumes. No entanto, a quebra dos padrões 
de fidalguia e elegância no modelo social vigente, a nova relação de 
plena franquia no tecido social moderno marcado pela frouxidão de 
regras, de igualdade permissiva e modernidade descontraída, além 
do modelo universitário de marcação do "x", ofereceu às escolas 
superiores um produto final que perdeu em qualidade para ganhar 
em número e abrangência social. O ensino superior está de fato 
massificado e as faculdades dispõem de linhas de montagem em 
série; o número de formandos em medicina é regido por leis de 
mercado no âmbito do ensino superior privado e não ditado pela 
necessidade social em número e grau. ([Júlio César Meirelles] 
GOMES, 1996, p. 56 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

Como proposta de reformulação do modelo até então adotado, Gomes 

(1996) sugeriu, além do aumento de carga horária e da introdução das disciplinas de 

ética nos primeiros anos da graduação, a formação de um corpo docente com 

habilitação específica, a atuação das universidades em conjunto com os CRMs e a 

execução de júris simulados que motivassem os estudantes à prática da avaliação 

de situações concretas de conflitos bioéticos. Além disso, propôs a inserção de 

questões de ética e bioética em vestibulares, concursos públicos e exames para 

admissão em programas de pós-graduação – mestrado e doutorado. Vale ressaltar 

que a distinção entre ética e bioética, embora não explicitada pelo autor, parece 

indicar que a primeira refere-se à ética de modo geral (modelos e sistemas de 
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eticidade), ao passo que a bioética seria um domínio específico, o da ética médica. 

Em todo caso, o argumento do autor parte dos mesmos pressupostos que os de 

Maria Cristina Camargo: a institucionalização da bioética era tomada como sinônimo 

da reforma institucional do ensino de ética. Tratava-se fundamentalmente, do 

abandono da perspectiva deontológica e o engajamento no aspecto educativo e, até 

mesmo, doutrinário, do estudante. Tanto Camargo (1996) quanto Gomes (1996), 

portanto, ressaltaram a importância da ética como aquela que se infiltra nas 

consciências e estimula uma conduta adequada do profissional de saúde, 

condizente com o caráter humanitário atribuído à Medicina. 

O exercício da bondade com o semelhante constitui atributo quase 
exclusivo da nossa espécie e torna-se um referencial de estirpe para 
a condição humana; no caso da medicina, uma das modalidades de 
exercício da bondade por meio de técnicas e artes voltadas para o 
aprimoramento da vida e promoção da saúde, a oferta da cura por 
meios técnicos deve ser vista como um gesto de doação de saber, 
exercido com arte em benefício exclusivo do paciente. ([Júlio César 
Meirelles] GOMES, 1996, p. 54-55 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

Empreender esforços visando à reformulação do ensino de ética nas 

universidades, garantindo a introdução da bioética, era mais do que a busca por 

institucionalizá-la nas academias: tratava-se de ampliar os seus alcances, 

multiplicando seus adeptos e levando-os a uma práxis profissional de acordo com os 

seus princípios. O poder atribuído ao médico, como aquele que é contemplado, pelo 

Estado, com o direito de gerir a vida (e a morte), deveria esbarrar em categorias 

internas que limitassem a própria atuação. Assim, o médico era convocado a valer-

se do próprio poder como forma de garantir que o seu exercício profissional fosse 

orientado pela idéia de bem comum e pelo respeito aos Direitos Humanos. 

O médico dispõe de direitos delegados pelo Estado sobre a vida e a 
morte do semelhante; responsabilidade terrível, que representa o 
poder supremo de prolongar a vida, mitigar o sofrimento ou, por erro 
ou omissão, causar a morte, configurando culpa por atitude 
involuntária. 
[...] 
O direito à vida, considerado pilar no montante crítico dos direitos 
humanos, por maioria, é por excelência garantido pela distribuição 
justa e magnânime dos recursos destinados à saúde, de tal forma 
que o mais abastado e o mais despossuído dos seres humanos 
tornem-se iguais diante da atenção do médico, embora desiguais 
entre si nos recursos materiais pretendidos para sustentação e 
hotelaria do ato. E só a ética garante igualdade, acima da própria 
Constituição, como modelo pedagógico adequado à formação do 
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médico e demais profissionais de saúde, conforme o período de 
graduação. ([Júlio César Meirelles] GOMES, 1996, p. 55; 61 [RB, v. 
4, n. 1]). 

 

O principal argumento em defesa de um espaço institucional para a 

educação em bioética, no entanto, foi o apontamento de que a existência de uma 

legislação, e mesmo a aplicação de penas, não seria suficiente para garantir uma 

conduta ética na prática médica. A idéia de transgressão, de desrespeito à norma, 

subjaz como o elemento justificador da importância do processo educativo. A 

institucionalização acadêmica da bioética tornou-se sinônimo de formação humana 

de profissionais da Medicina. Essa formação era garantia muito mais confiável do 

que a normatização, uma vez que se conceberam as formas de resistência como 

maiores quando simplesmente se obedece à lei e não se internaliza os princípios 

que ela prevê. Não se tratava exclusivamente de subverter a ordem institucional, 

mas de algo ainda maior: modificar o humano. 

A educação emergia como o produto por excelência a ser gerado pelo 

campo. Ela seria o objeto capaz de disseminar a bioética na teia social, de ampliar o 

alcance de uma discussão que se operava apenas no interior das relações travadas 

entre os elementos constituintes do campo. Maria Cristina von Zuben de Arruda 

Cardoso argumentou, nesse sentido, que a assimilação da bioética como referencial 

moral era uma necessidade, sobretudo em um contexto no qual o alcance da norma, 

bem como da aplicação de sanções à comunidade médica, era praticamente nulo. 

Inter-relacionadas, as manifestações a seguir explicitam tal argumento: “não se 

aplicam mais posturas legalistas em relação à prática médica. [...] Ética é o que se 

justifica no tribunal da razão” (1996, p. 50 [RB, v. 4, n. 1]). 

Nessa mesma direção, Gomes (1996) afirmou ser a ética responsável por 

reconduzir a medicina à essência do seu empreendimento. A lei pode conformar as 

atitudes, mas somente a ética, incorporada pelo profissional de saúde como a 

maneira mais legítima do seu exercício profissional, é capaz de resguardar o caráter 

humanitário que a prática da medicina deve ter. De acordo com o autor, a bondade 

precede a ciência na história do homem. O compadecimento com a experiência do 

outro, destinando a ele a própria benemerência, teria sido, nas suas origens, um ato 

instintivo. 
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O princípio da solidariedade foi em sua origem de caráter instintivo e 
representava a segurança do grupo de hominídeos contra animais 
ferozes.  
[...] 
A lei pode intimidar o médico a favor do ato perfeito, mas é a ética, 
por meio da força do caráter e da consciência, que modela a feição 
beneficente e humanitária do seu gesto. É lícito supor que a boa 
medicina em nosso tempo carece mais de fundamentos éticos do 
que novas descobertas científicas, haja vista o formidável acervo de 
competências acumuladas e mal exercidas. ([Júlio César Meirelles] 
GOMES, 1996, p. 53; 61 [RB, v. 4, n. 1]).  

 

As discussões iniciadas pela Revista no sentido de propor um 

realinhamento no ensino de ética médica nas universidades perpassou pela 

evocação de modelos estrangeiros que pudessem servir de referência. A professora 

da Universidade de São Paulo e editora da Revista Bioética, Sueli Gandolfi Dallari, 

organizadora do volume sobre o ensino de ética nas universidades (1996), convidou 

algumas personalidades de diferentes países para responder a um questionário 

sobre o ensino de ética em saúde nos seus locais de origem. É interessante notar 

que a autora tenha preferido a expressão “ética em saúde” a “bioética”: a escolha 

parece indicar que perguntar sobre a bioética delimitaria um recorte mais preciso, 

que desse conta da institucionalização de um novo saber no seio das universidades. 

Não se tratava disso. Tratava-se de demarcar uma tradição do ensino de ética em 

território estrangeiro preocupada, fundamentalmente, com os problemas decorrentes 

das novidades da ciência. 

Algumas das respostas obtidas, no entanto, revelaram que as 

preocupações exteriores eram similares às da comunidade médica brasileira: se em 

território nacional se propunha uma reforma no modelo vigente que garantisse a 

incorporação da bioética e uma ampliação na oferta das disciplinas de ética de modo 

geral, em outros países, a situação parecia caminhar na mesma direção. Os 

convidados rapidamente demonstraram que as demandas contemporâneas 

impunham a eles uma adaptação das estruturas curriculares das instituições de 

educação.  

O francês Guy Braibant (1996), presidente da pasta de pesquisa e 

educação do Conselho de Estado, apontou para o atraso do sistema educacional em 

seu país em relação às novidades contemporâneas, sobretudo no quesito da ética 

voltada para as questões de saúde. A maior parte dos professores de ética seria 
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formada nas faculdades de Direito e Filosofia, o que impedia um ensino de ética em 

saúde condizente com a realidade da classe médica. Essa, por sua vez, concentrada 

nas questões relativas à técnica, negligenciava o ensino de ética na sua formação.  

Pode-se então dizer que em todos os campos, e principalmente no 
da saúde, o ensino da ética está atrasado em relação às 
necessidades da sociedade e torna-se necessário superar 
rapidamente este atraso. No tocante à saúde, tal fato se explica sem 
dúvida, pois nos estabelecimentos de formação científica e médica 
há mais interesse nas técnicas do que na ética e, até o presente, 
existem poucos especialistas nessa matéria. São sobretudo os 
juristas e os filósofos que por ela se interessam, e eles são pouco 
ligados às faculdades científicas e médicas. ([Guy] BRAIBANT, 1996, 
p. 87 [RB, v. 4, n. 1]). 

 

Também o Japão, representado pelo professor da escola de Medicina da 

Universidade de Keio, Yasuhiro Hosoda, apontou para a deficiência do seu sistema 

e para a necessidade de reformulação. Cabe ressaltar, no entanto, que a resposta 

de Hosoda referenciou a oferta de palestras sobre bioética como um passo em prol 

da melhoria do ensino de ética em saúde. Nesse caso, a bioética emerge como 

solução para a defasagem acadêmica do ensino de ética em relação ao andamento 

da ciência. 

Não posso afirmar que o ensino atual de ética em saúde atenda às 
necessidades da sociedade japonesa, apesar dos esforços de cada 
universidade em promover palestras sobre bioética. O crescimento 
da demanda social no Japão tem sido uma das causas do não 
atingimento dessa meta. ([Yasuhiro] HOSODA, 1996, p. 87 [RB, v. 4, 
n. 1]). 

 

Somente o representante dos Estados Unidos, Frank Grad (1996), 

professor da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia, afirmou que o 

ensino de ética nas suas universidades estava em sintonia com os avanços 

médicos: não que eles resolvessem os impasses gerados pela introdução das 

biotecnologias; apenas suscitavam discussões e formatavam consciências mais 

aptas a avaliar criticamente os problemas de ordem bioética. 

Nos Estados Unidos, o ensino da ética em saúde corresponde 
às necessidades da sociedade americana. É claro que a 
necessidade de se dar aos médicos e outros profissionais de 
saúde respostas aos problemas éticos está mais efetiva hoje 
do que há vinte anos. Vários desenvolvimentos em medicina e 
assistência à saúde têm levantado, progressivamente, outras 
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sérias questões de ética, atraindo maior atenção aos 
problemas éticos no curriculum das faculdades de medicina e 
de saúde pública. [...] Nosso ensino sobre ética de forma 
alguma tem resolvido as atuais questões éticas. Tampouco é 
de se esperar que isso ocorra no futuro. O que nosso ensino 
faz é despertar maior consciência quanto a essas questões, 
providenciando melhores meios de abordá-las. ([Frank] GRAD, 
1996, p. 88 [RB, v. 4, n. 1]).  

 

Por sua vez, o parecer de Fernando Lolas, professor da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Chile, constatou que o ensino de ética só coincidia 

com as necessidades da profissão médica, que não eram, necessariamente, as 

mesmas da sociedade global. Nesse caso, o professor afirmou que a ética ensinada 

nas faculdades de Medicina chilenas era essencialmente endógena, o que pode ser 

explicado pela prevalência da tradição hipocrática. Fica subentendido que a inserção 

da bioética representaria a abertura dessas instituições a uma discussão pluralista e 

multidisciplinar.  

A perspectiva multidisciplinar foi objeto central da abordagem proposta 

pelo presidente do Comitê Internacional de Bioética da UNESCO, Noëlle Lenoir, 

como a estratégia a ser adotada no processo de institucionalização da bioética 

naquele momento. Não esteve descartada a ascensão da bioética como disciplina 

específica, mas fez-se a ressalva de que, no início do seu processo de admissão 

nas universidades, ela deveria empreender um diálogo com as disciplinas já 

existentes, que incorporariam a bioética como módulo de ensino no interior do seu 

programa de curso. Até porque, a formação de professores aptos a lecionar a 

disciplina de bioética era algo que levaria tempo. Em se tratando a bioética de uma 

necessidade premente, que daria conta dos efeitos sociais do progresso das 

ciências da vida, era necessário recorrer a uma solução mais imediata. 

A disciplinarização da bioética estava prevista, portanto, mas somente 

depois de um processo de adequação do sistema universitário que gerasse as 

condições de possibilidade para abrigar uma cátedra de bioética. A UNESCO, que 

se revestiu do compromisso de incentivar a criação de cátedras de bioética como 

estímulo à educação, já havia experimentado uma situação semelhante na 

Argentina. A primeira cátedra de bioética tarimbada pela instituição havia sido criada 

na Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. Não 
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por acaso, a proposta de Lenoir coincidia com a reflexão de brasileiros e 

estrangeiros expressa no interior da Revista: era preciso agregar-se a outros 

saberes como forma de ganhar espaço acadêmico. Essa etapa deveria preceder a 

criação de uma cadeira específica de bioética. O argumento, no entanto, era de que 

profissionais de distintas formações pudessem ter acesso ao conhecimento bioético 

para atuarem de maneira positiva no mundo, pensando de forma autônoma sobre os 

impasses na área bioética. 

Refletindo essa argumentação elaborada no interior da Revista, a 

Universidade de Brasília inaugurou, em 1996 (mesmo ano do dossiê sobre ensino 

de ética), uma linha de pesquisa voltada à bioética no Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Saúde. Ela emergia como um saber capaz de corroborar com a 

formação do profissional de saúde, sem, contudo, adquirir autonomia como uma 

disciplina específica em torno da qual pudesse se erguer um curso de pós-

graduação. Somente dois anos mais tarde, em 1998, o NEPEB abriria a 

especialização lato senso em Bioética. O curso, que já formou 10 turmas, se tornaria 

um celeiro de formação de profissionais aptos para lecionar a disciplina de bioética 

nos cursos de graduação. 

A ausência de professores com formação específica em bioética, 

capacitados para atuar na formação humanística dos estudantes, apontada como 

um dos grandes impasses para a efetiva institucionalização acadêmica da bioética, 

de fato, demoraria a ser sanada. Este era, talvez, o grande empecilho para que se 

atingisse o objetivo central dos bioeticistas: a inclusão da bioética na grade dos 

cursos de graduação, sobretudo, nas faculdades de Medicina. Tanto que, em 2002, 

a Revista Bioética publicou um novo volume dedicado à Ética e ensino médico. Os 

autores convidados apontaram para a persistência da Deontologia como disciplina 

preponderante nos cursos de graduação em Medicina. No curso da Universidade de 

Brasília, a única disciplina de ética era Medicina Legal e Deontologia Médica, 

oferecida aos alunos do nono período. As únicas universidades que haviam 

incorporado a bioética no currículo dos seus cursos de graduação eram a UNIVALI, 

Universidade do Vale do Itajaí, e a FURB, Fundação Universidade Regional de 

Blumenau, além da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Isso foi apontado tanto 

pelo artigo de Grisard (2002 [RB, v. 10, n. 1]) quanto pelo artigo de Siqueira, Sakai e 

Eisele (2002 [RB. v. 10, n. 1]) como um sintoma do atraso das universidades 
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brasileiras em relação às exigências do fim do século. Passados quase dez anos 

desde a criação da Revista e nove desde a criação do Núcleo da UnB, era tempo de 

a bioética ganhar status de disciplina autônoma nas universidades brasileiras.  

O professor da UNIVALI Nelson Grisard, em artigo intitulado Ética Médica 

e Bioética: a disciplina que falta na graduação médica40, relatou a experiência da 

comissão da UNIVALI com a inclusão da bioética na grade curricular e defendeu a 

disseminação da proposta em outras universidades como forma de garantir a 

formação ética e humanística do bacharelando em Medicina. Na UNIVALI, como 

deveria ocorrer em todas as universidades brasileiras, a bioética havia ascendido 

como disciplina autônoma, colocada em paralelo com outras matérias das 

humanidades, responsável por equilibrar, no interior da Faculdade de Medicina, 

saberes que estimulassem o acesso à verdade e a construção da virtude no 

profissional em formação. 

Oferecer aos alunos de Medicina, já no 1º. período, (semestre) do 
curso médico, as primeiras letras sobre ética médica e bioética, de 
forma a incutir em suas mentes a importância da ética em Medicina, 
chamando-lhes a atenção, juntamente com as disciplinas de 
Antropologia, Sociologia e História da Medicina, para a boa formação 
que deve ter o médico nos campos ético, social e humanístico. 
([Nelson] GRISARD, 2002, p. 99 [RB, v. 10, n. 1]). 

 

O projeto de ampliação da bioética como disciplina autônoma efetivar-se-

ia, na Universidade de Brasília, dois anos mais tarde. Embora não tenha sido 

pioneira no processo, a UnB, como principal instituição de ensino pertencente ao 

campo político da bioética brasileira, foi contemplada com a primeira Cátedra 

Brasileira de Bioética timbrada pela UNESCO. No Brasil, os vínculos entre a bioética 

e a UNESCO, iniciados no contato de Garrafa com Berlinguer em Roma e 

sedimentado com o convite a Noële Lenoir para a escrita de um artigo na Revista, 

em 1996 (quando Garrafa ainda era membro do conselho editorial da Revista), 

                                                
40 É preciso deter-se brevemente para grifar a distinção que o autor faz entre a ética médica e a 
bioética. Se, para outros autores, a bioética seria a leitura contemporânea da tradicional ética médica, 
esse autor parece demarcar uma diferença entre ambas. A bioética teria uma abrangência mais 
ampla, envolvendo quaisquer questões relativas à vida, ao passo que a ética médica estaria restrita 
às questões que dizem respeito diretamente ao humano. Com isso, explicita-se uma lógica inerente à 
Revista: a ausência de clareza e consenso em relação ao que se entende por bioética. 
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culminariam com a criação da cátedra, em 2004. Nas três reuniões41 da UNESCO 

para a elaboração da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, em 

2005, nas quais Garrafa atuou como delegado assessor oficial da missão 

diplomática brasileira, essas relações seriam consolidadas. Com isso, efetivava-se 

aquilo a que se pode chamar de processo de institucionalização acadêmica da 

bioética que, no Brasil, foi precedido por um esforço reformista em relação aos 

antigos cursos de Ética Médica e Deontologia. Compreende-se, no entanto, a 

bioética como uma nova disciplina emergente a partir da criação da cátedra. Ela 

difere-se dos antigos cursos de ética por diversas razões, entre as quais se pode 

destacar a formação do quadro docente e os assuntos a serem abordados no curso. 

A diferença central é, no entanto, o abandono da perspectiva deontológica em 

benefício de um projeto doutrinário. 

Em 2005, a Cátedra da UNB passa a editar a Revista Brasileira de 

Bioética (RBB), um novo fórum de debates que passa a rivalizar com a Revista 

Bioética como a principal publicação brasileira sobre o tema. A criação da cátedra, 

bem como da revista, indica a dinâmica de um campo cujas regras não são definidas 

em torno do esforço pioneiro de incorporação da bioética na graduação, como no 

caso do Vale do Itajaí, de Blumenau ou de Londrina. Trata-se de um jogo 

fundamentalmente político, que se efetiva nas relações desempenhadas entre os 

atores vinculados à Revista, cenário das disputas intelectuais, e, por meio da 

estrutura das universidades, à UNESCO, grande braço da ONU para os assuntos 

relacionados à educação. Pensar a institucionalização acadêmica de um saber no 

pós-Segunda Guerra Mundial, a sua ascensão como disciplina autônoma, exige o 

entendimento da teia institucional envolvida nesse processo. Ela envolverá, 

certamente, o órgão máximo de defesa dos Direitos Humanos, sobretudo se o seu 

fundamento legitimador for uma narrativa que vincula a sua ascensão à conjuntura 

intelectual do pós-guerra, marcada pelo cosmopolitismo e pelo desejo de que um 

padrão único de moralidade pudesse reger as relações internacionais (LEVY; 

SZNAIDER, 2004). 

 

                                                
41 A primeira reunião aconteceu entre os dias 6 e 8 de abril, a segunda, entre 20 e 24 de junho, e a 
terceira em 19 de outubro de 2005. Os três encontros foram realizados em Paris, França, na sede das 
Nações Unidas.  
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2.4. Revista Bioética e política de população: epidemiologia e demografia como 
saberes aliados à bioética brasileira 

 

 

O nascimento da Estatística, de acordo com Foucault (1999), esteve 

relacionado a um conjunto de dispositivos responsáveis pela quantificação e 

subseqüente controle populacional. Ela emergiu como saber responsável por 

racionalizar o conhecimento sobre a sociedade: compreendê-la, para melhor geri-la. 

Nesse sentido, a Estatística ascendeu como saber atrelado à própria idéia de 

biopolítica, posto que se tornasse um recurso a ser amplamente utilizado pelas 

instituições de poder, especificamente pelo Estado, para estabelecer um panorama 

das características gerais de uma população e orientar as políticas públicas. Outros 

saberes, de ordem semelhante, podem ser pensados sob a mesma perspectiva, a 

exemplo da epidemiologia e da demografia. A primeira, como braço da Medicina, 

incumbiu-se do cuidado dos casos de patologias que assolavam parcelas 

consideráveis da população e, associada às medidas de higienização, profilaxia e 

combate, garantiu a sobrevivência de grandes grupos sob a batuta de um Estado 

Nacional. Da mesma forma, a demografia, pensada como disciplina próxima à 

geografia e à estatística, é reveladora das preocupações com a reprodutibilidade, 

expectativa de vida e contingente populacional. Não por acaso, as epidemias e as 

questões demográficas foram objeto central da preocupação dos bioeticistas 

brasileiros, revelado desde os primeiros momentos no texto da Revista e, 

sobremaneira, nas discussões internacionais em que o Brasil esteve envolvido. 

Na introdução brasileira à Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos (2005) - traduzida pelos bioeticistas da Cátedra de Bioética da UnB Ana 

Tapajós e Mauro Machado do Prado - o secretário da comissão brasileira nas 

prévias das Nações Unidas, Volnei Garrafa, destacou a importância do Brasil como o 

país que liderou as reivindicações de que a bioética adquirisse um caráter 

diferenciado nas regiões que ainda enfrentavam problemas relacionados à miséria, à 

ausência de um sistema de saneamento adequado, às doenças tropicais. Nesse 

sentido, enquanto os Estados Unidos e os países europeus focalizavam nos temas 

tradicionalmente atribuídos à bioética, relacionados à introdução das biotecnologias, 
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o Brasil e demais países latino-americanos, além da Índia e dos países africanos ali 

representados, defenderam a inclusão dos aspectos social, ambiental e sanitário no 

conteúdo da declaração: “A Declaração trata das questões éticas relacionadas à 

medicina, às ciências da vida e às tecnologias associadas quando aplicadas aos 

seres humanos, levando em conta suas dimensões sociais, legais e ambientais” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA, 2005, não paginado). 

Essa inclusão teria demarcado a ampliação dos domínios da bioética, que 

agora passava, oficialmente, a dizer respeito às questões relacionadas à vida 

humana na sua totalidade. Embora o objeto central da Declaração continuasse a ser 

a prática médica e a intervenção técnica em seres humanos, ela adquiriu um caráter 

mais abrangente, que permitiu diferentes leituras e interpretações dependendo da 

realidade do país de referência. Além disso, ganhou uma conotação mais coletivista, 

diferente da perspectiva individualista dos códigos anteriores. Se, até então, os 

códigos diziam respeito quase exclusivamente à atuação do cientista em relação à 

cobaia humana, agora, estava prevista, pela primeira vez em uma declaração 

internacional, a idéia de uma bioética de populações. Nas considerações iniciais da 

Declaração, pode-se ler: 

Reconhecendo, ainda, que decisões sobre questões éticas na 
medicina, nas ciências da vida e nas tecnologias associadas 
podem ter impacto sobre indivíduos, famílias, grupos ou 
comunidades e sobre a humanidade como um todo [...].  
[...] 
Dando ênfase à necessidade de reforçar a cooperação 
internacional no campo da bioética, levando particularmente 
em consideração as necessidades específicas dos países em 
desenvolvimento, das comunidades indígenas e das 
populações vulneráveis [...]. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 
2005, não paginado). 

 

Embora a Declaração tivesse esse novo alcance, as relações 

médico/paciente continuaram sendo o alvo preferencial. Nesse sentido, a autonomia 

do indivíduo sobre o próprio corpo, vinculada ao princípio do consentimento 

informado, mantém-se como condição indispensável para a efetuação de 

experimentos. A autorização de líderes de um determinado grupo ou população, em 
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caso de experiências coletivas, está prevista, porém ela não dispensa a anuência 

dos indivíduos que serão utilizados como cobaias. 

Em casos específicos de pesquisas desenvolvidas em um 
grupo de indivíduos ou comunidade, um consentimento 
adicional dos representantes legais do grupo ou comunidade 
envolvida pode ser buscado. Em nenhum caso, o 
consentimento coletivo da comunidade ou o consentimento de 
um líder da comunidade ou outra autoridade deve substituir o 
consentimento informado individual. (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA, 2005, não paginado). 

 

Na verdade, a dupla autonomia e beneficência (do médico em relação ao 

paciente) permaneceu, mesmo na Declaração, dando o tom às discussões bioéticas. 

Tratou-se apenas da ampliação dos temas a serem abordados, que agora incluíam 

questões de ordem ambiental, e uma política de populações voltada para a saúde 

dos grupos humanos, para as experiências coletivas e para as políticas públicas. 

Não por acaso, a comissão brasileira foi portadora dessa proposta. Alguns anos 

antes, Volnei Garrafa havia apresentado a categoria hard bioethics para pensar uma 

bioética interventiva, pautada no principio da justiça, como forma de minimizar as 

mazelas sociais dos países latino-americanos (GARRAFA, 2005). 

No entanto, essa perspectiva diferenciada não foi uma novidade 

inaugurada pelo conceito de Garrafa (2005). Desde a emergência da bioética no 

Brasil, materializada nos primeiros momentos da Revista Bioética, se delineava um 

sistema preocupado com questões outras que não as implicações sociais das 

biotecnologias. A bioética brasileira emergia com uma especificidade em relação aos 

movimentos internacionais: o direcionamento também para a questão da gestão 

populacional, como forma de minimizar os conflitos sociais e as deficiências do 

sistema de saúde pública. No discurso expresso na Revista, ficou claro que o projeto 

de encampar a bioética no país perpassava por uma discussão sobre as questões 

relativas ao papel do Estado como gestor populacional. O problema da redução da 

taxa de natalidade e o conseqüente envelhecimento da população, por exemplo, 

foram apontados como problemas bioéticos, que poderiam ocasionar conseqüências 

drásticas à sociedade brasileira, com destaque para o aumento nos gastos com a 

saúde pública e o déficit no sistema previdenciário. Em um artigo sobre as 

Perspectivas Demográficas do Brasil no Próximo Milênio, publicado no Simpósio 



CAPÍTULO II - A BIOÉTICA COMO BIOPOLÍTICA 121 

Temático intitulado Política Demográfica, o coordenador do Núcleo de Estudos 

Populacionais da Gerência de Estudos e Projetos da Diretoria Técnica da 

Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central, Duval Fernandes, apontou 

essa situação como uma previsão dramática para os próximos anos. O 

envelhecimento da população, e não as biotecnologias de manutenção da vida, 

emergia como um problema bioético a ser alvo de preocupação das instituições 

governamentais. 

Numa situação onde há um processo de queda da 
fecundidade, a tendência geral é a redução do tamanho médio 
das famílias, o que fatalmente colocará o idoso em condição 
material e psicológica desfavoráveis. Para as famílias menores 
o idoso passará a ser um peso maior, com menos filhos para 
dividir a tarefa dos seus cuidados, e terá grande probabilidade 
de ficar sozinho. Principalmente as mulheres, que formam o 
maior contingente deste grupo etário. 
O atendimento à saúde da população idosa é, sem sombra de 
dúvida, mais oneroso que o de outras parcelas da população. 
Há predominância das doenças crônico-degenerativas de 
tratamento mais caro e que, em alguns casos, exigem maior 
tempo de atendimento, equipamentos caros, medicamentos e 
pessoal especializado. ([Duval] FERNANDES, 1996, p. 189 
[RB, v. 4, n. 2]). 

 

Se, de um lado, os esforços da Revista haviam se voltado para a 

normatização da bioética, a sua institucionalização acadêmica e a criação de órgãos 

responsáveis pela aplicação dos normativos, bem como pelo gerenciamento das 

pesquisas, de outro, fazia-se necessário constituir um discurso que considerasse os 

alcances da bioética no país. Para tanto, a Revista se propôs a uma discussão 

encarregada dos objetos da bioética. As biotecnologias eram, certamente, o primeiro 

deles, mas, para esses casos, a autonomia já estava prevista como recurso capaz 

de assegurar uma prática bioética. O mesmo não se podia dizer dos outros 

problemas que os bioeticistas incluíram como objetos da bioética. Ressaltou-se que 

a conjuntura nacional exigia dos bioeticistas a formatação de um plano de ação 

diferenciado que contemplasse o sistema de saúde precário do país. O cerne das 

discussões, nesse sentido, não poderia se restringir às biotecnologias, mas aos 

problemas antigos que a medicina ou a política tradicionais ainda não haviam 

conseguido sanar. 
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Em artigo intitulado A Ética do Controle Social na Saúde e os Conselhos 

de Saúde, publicado, em 1997, na Revista Bioética, o professor da Faculdade de 

Saúde Pública da USP, Paulo Antônio de Carvalho Fortes, defendeu a valorização 

do princípio da justiça como aquele capaz de atenuar as tensões sociais, 

decorrentes da marginalização e da exclusão, bem como suas implicações bioéticas. 

A bioética tem prioritariamente orientado suas preocupações a partir 
dos avanços das ciências médicas e biológicas e suas 
conseqüências. Transplantes e doações de órgãos, inseminação 
artificial, reprodução assistida, tratamento de pacientes terminais, 
engenharia genética, clonagem são assuntos constantemente 
encontrados na literatura especializada, estabelecendo, no dizer de 
Berlinguer, uma "bioética das fronteiras da vida". Tendo por base o 
modelo principalista de análise ética, são valorizados especialmente 
os princípios da autonomia, beneficência e não-maleficência.  
Sem negar a importância da reflexão das questões citadas, é preciso 
observar que a presente realidade das condições de vida e saúde de 
nosso meio, refletida em indicadores sociais, econômicos e 
epidemiológicos, aponta a existência de uma forte exclusão social, 
com existência de imensas camadas sociais marginalizadas do 
acesso a condições dignas de vida humana. Isto demanda da 
bioética e dos que a ela se dedicam refletir com mais ênfase sobre 
as aplicações do princípio ético da justiça. ([Paulo Antônio de 
Carvalho] FORTES, 1997, p. 76 [RB, v. 5, n. 1]). 

 

No interior dessa reflexão, argumentou-se a favor da sobreposição da 

justiça42 sobre os demais fundamentos do principialismo, uma vez que somente ela 

seria capaz de articular os interesses individuais e os coletivos de forma a garantir o 

bem-estar de todos. Entre os referenciais do principialismo (e, de maneira geral, 

entre os valores sociais vigentes), a justiça foi apontada como o único que se 

colocava acima da cultura e da história: era isso que conferia a ela sua 

universalidade. Os critérios de justiça não foram tomados, portanto, como subjetivos; 

a objetividade permitia que ela fosse evocada como argumento que justificasse, em 

casos específicos, a supressão da autonomia em nome dos interesses da 

coletividade. Da justiça à justiça social existia um limite tênue. 

Como se sabe, a vida social apresenta uma incessante renovação de 
valores, o que explica a atuação da ordem jurídica positiva. Porém, 
nem todos os valores estão sujeitos a mutação, pois uns têm a fonte 
imediata na própria natureza humana. Assim, os valores que se 

                                                
42 Vale ressaltar que os bioeticistas, em alguns momentos, preferiram o termo equidade à justiça, por 
entenderem que a primeira implicava na atribuição de tratamentos distintos a pessoas com diferentes 
necessidades. Em um caso de alocação de recursos para a saúde, por exemplo, que se pautasse na 
bioética interventiva, dever-se-ia zelar pelos interesses dos grupos sociais marginalizados, 
reservando a eles uma fatia maior do orçamento governamental.  
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ligam necessariamente ao valor-fonte – o homem – constituem o 
conteúdo próprio da Justiça. ([Jacyr] PASTERNAK et al., 1993, p. 23 
[RB, v. 1, n. 1]). 

 

Outro princípio lembrado foi o da beneficência. No entanto, a 

interpretação tradicional, associada a como o ato médico visa o bem do paciente, 

deu lugar a uma concepção coletivista que condizia com as discussões acerca dos 

problemas coletivos, a exemplo da epidemiologia e do sistema de saúde pública. 

Promover o “bem” era empreender ações que pudessem beneficiar o maior número 

possível de pessoas.  

A beneficência refere-se à característica de promover o bem comum 
em termos da pesquisa e das práticas de Epidemiologia e Saúde 
Pública. A possibilidade de fazer o melhor para o maior número de 
pessoas deve sempre incluir a preocupação pelo primum non nocere. 
Trata-se, desta maneira, de compatibilizar o maior número possível 
de benefícios, enquanto os danos são minimizados. ([Myriam Bruna] 
DEBERT-RIBEIRO, 1994, p. 8 [RB, v. 2, n. 1]). 

 

Em síntese, tratava-se da evocação de certos princípios como forma de 

justificar a bioética: não a bioética tradicional, preocupada com os desdobramentos 

da revolução biotecnológica, mas uma ”Bioética Social”, que articulava os interesses 

individuais ao bem-estar coletivo ao mesmo tempo em que ressaltava o papel do 

Estado como gestor por excelência da vida e responsável pelo gerenciamento dos 

conflitos inter-humanos. 

A responsabilidade do Estado pelas questões sociais, as políticas de 
saúde, a organização dos sistemas de saúde, a priorização, alocação 
e redistribuição de recursos humanos, materiais e financeiros, assim 
como a acessibilidade a serviços de saúde, os direitos dos pacientes, 
a participação popular e o controle social são questões éticas 
fundamentadas pelo princípio da justiça e inseridas no âmbito da 
Bioética Social. ([Paulo Antonio de Carvalho] FORTES, 1997, p. 71 
[RB, v. 5, n. 1]). 

 

Para realizar o intento a que se propunha, qual seja, despertar a 

consciência coletiva e mobilizar as instituições por meio do discurso da Revista, era 

importante para os bioeticistas cercar-se de ferramentas que os auxiliassem em uma 

construção argumentativa que justificasse a limitação dos interesses individuais em 
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nome do bem comum43. Não por acaso, a epidemiologia e a demografia se 

tornaram, nesse momento, saberes aliados à bioética nacional. Os temas 

relacionados a esses domínios, sobretudo a AIDS e a política demográfica brasileira, 

foram alvos preferenciais das reflexões dos bioeticistas, especialmente nos primeiros 

anos da Revista. Desde o princípio, o discurso elaborado no seio do campo político 

da bioética articulava o geral e o específico, a política de populações e o auto-

arbítrio dos indivíduos. Essa dinâmica, específica da bioética brasileira, foi a marca 

das discussões promovidas pela Revista Bioética. Se, em alguns momentos, 

defendia-se a autonomia individual e a não interferência de terceiros, em outros, 

ressaltava-se a importância de que os interesses da coletividade, pensada como 

conjunto de indivíduos, sobressaíssem. 

Ainda há a impressão de que a cada fato novo relevante a evolução 
do reconhecimento da autonomia do ser humano e da necessidade 
de restrição às ações de terceiros é lenta. Trata-se de uma ciranda 
de marchas e contramarchas. ([Jacyr] PASTERNAK et al., 1993, p. 
23 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

 

Em época de crise social, o direito do indivíduo parece 
contrapor-se ao direito coletivo. As epidemias são um motivo 
de crise social e a AIDS faz aflorar novamente esse tipo de 
problema. ([Marcos de] ALMEIDA; [Daniel Romero] MUÑOZ, 
1993, p. 49 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

A distinção entre a proposta ensaiada para a bioética brasileira e a norte-

americana foi sinalizada por alguns bioeticistas. Eles apontaram para a bioética dos 

Estados Unidos como excessivamente voltada para o princípio da autonomia em 

detrimento dos outros princípios, acarretando a ignorância em relação aos 

problemas sociais mais candentes. 

Nos dias atuais, não é mais possível continuar considerando os 
preceitos e os valores como variáveis de derivação exclusivamente 
emotiva ou individual; ou como se usava dizer antigamente, de 
"índole supra-estrutural". As questões éticas – em praticamente 
todos os campos de atividade humana – adquiriram conotação 
pública, deixando de constituir uma questão de consciência individual 
a ser resolvida na esfera privada e de foro exclusivamente íntimo. Tal 

                                                
43

 Ressalte-se que a autonomia do indivíduo sobre o próprio corpo, representada pelo consentimento 
informado, também foi alvo de grandes preocupações da Revista. Entretanto, o seu exercício foi 
limitado em função dos interesses da coletividade, sobretudo nos momentos em que o auto-arbítrio 
dos indivíduos representasse uma ameaça à população. Era o caso, por exemplo, da AIDS. 
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enfoque não pretende entrar em choque com o discurso da 
autonomia. Pelo contrário, procura apenas evitar a conotação 
maximalista que este importante princípio bioético vem adquirindo 
nos Estados Unidos onde, com alguma freqüência, é 
deliberadamente levado em direção à individualidade que, por sua 
vez, escorrega para o individualismo e termina desaguando em um 
inevitável egoísmo, muitas vezes incompatível com a implantação de 
políticas públicas moralmente justas e politicamente equilibradas que 
visem ao bem comum. ([Volnei] GARRAFA; [Gabriel] OSELKA; 
[Débora] DINIZ, 1997, p. 28 [RB, v. 5, n. 1]). 

 

Ao contrário de países como os Estados Unidos, em que a bioética voltou-

se sobremaneira para as novidades relacionadas às biotecnologias, no Brasil, tratou-

se de pensar sobre problemas persistentes44 da saúde pública no país, a exemplo 

da AIDS. Ao atingir a segunda década de duração, a epidemia tornava-se alvo 

central da preocupação dos bioeticistas brasileiros. 

A epidemia causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
atinge a segunda década. No Brasil há, pelo menos, 26.000 pessoas 
relatadas como tendo contraído a síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS), de 1982 a 1992. Como a subnotificação certamente 
existe é provável que, de fato, ocorreram, no período, 45.000 a 
50.000 casos e que, possivelmente, existam na população cerca de 
500.000 indivíduos infectados, assintomáticos, no momento. A 
doença se associa a alguns estilos de vida que divergem de normas 
sociais habituais do nosso meio: constata-se a maior incidência em 
homossexuais masculinos, especialmente os mais promíscuos, e nos 
viciados em drogas endovenosas. ([Jacyr] PASTERNAK et al., 1993, 
p. 23 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

 

Desde seu reconhecimento em 1981, a AIDS já foi diagnosticada, até 
julho de 1992, em cerca de 2 milhões de pessoas. Mais de 10 
milhões de pessoas estariam hoje infectadas pelo HIV. ([Dirceu B.] 
GRECO; [Mosar de Castro] NEVES, 1993, p. 39 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

Logo no primeiro volume da Revista, os editores trouxeram um Simpósio 

Temático intitulado AIDS e Bioética: considerou-se que a doença representava um 

problema bioético na medida em que assolava uma parcela considerável da 

população, gerando conflitos entre os limites da privacidade e da confidencialidade 

do indivíduo frente aos interesses de uma sociedade alarmada com uma epidemia 
                                                
44 A distinção entre problemas emergentes e problemas persistentes foi utilizada por Garrafa para 
contrapor os novíssimos problemas do mundo contemporâneo, resultantes do desenvolvimento 
cientifico e tecnológico, e as questões de saúde pública que permaneciam como flagelos sociais há 
anos, não tendo a medicina, ainda, encontrado meio de saná-las. 
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que durava quase duas décadas. A AIDS comprometia as relações sociais ao gerar 

um clima de desconfiança e retaliação em relação ao doente, que era impedido de 

exercer uma série de funções devido ao medo do contágio. 

Nesse contexto, por exemplo, encontram-se agora sob cogitações, 
merecendo enfoques variados, a seleção de trabalhadores, 
candidatos ao sacerdócio, crianças adotáveis, detentos, menores 
infratores, profissionais que exercem atividades na área da saúde, 
pacientes que serão internados, mulheres em etapa pré-nupcial ou 
pré-natal e alunos de escolas de diferentes níveis. ([Jacyr] 
PASTERNAK, 1993, p. 24 [RB, v. 1, n. 1]). 

 

Os bioeticistas ficavam, então, divididos entre o direito do paciente à 

confidencialidade em relação à doença e a necessidade de a sociedade tomar 

conhecimento do soropositivo como forma de se resguardar em relação a um 

possível contágio. Alguns bioeticistas, a exemplo de Marcos Segre, professor da 

Faculdade de Medicina da USP, apontaram para a bioética como a única capaz de 

atenuar as relações entre os interesses individuais e coletivos, fosse no interior das 

instituições de saúde, fosse em qualquer instituição social onde o soropositivo 

estivesse, como, por exemplo, no ambiente de trabalho.  

Pode-se dizer, concluindo, que se à bioética cabe um papel 
extraordinariamente relevante em toda a abordagem da vida e 
saúde humanas, ela e também extraordinariamente importante 
num campo tão conturbado como o das relações entre o 
trabalhador e a empresa. ([Marcos] SEGRE, 1993, p. 63 [RB, v. 
1, n. 1]). 

 

Assim, a bioética deveria ser disseminada na teia social e, no interior de 

cada instituição, atuaria como negociadora entre os distintos interesses, prezando 

ora pelas garantias individuais, ora pela supressão da autonomia em beneficio do 

bem comum: “a tarefa de se traçar esse limite, o que se pretende discutir sob o 

enfoque ético e legal, utilizando-se também a experiência de outros países, visando 

à conciliação dos interesses de cada indivíduo e a proteção da sociedade.” ([Marcos] 

SEGRE, 1993, p. 62 [RB, v. 1, n. 1]). 

A proposta ensaiada pelos bioeticistas, assim, estava sintonizada com 

uma lógica política em que o discurso de valorização da autonomia esbarrava nos 

limites estabelecidos pelos interesses coletivos. Ela converge para uma 

racionalidade que se articula por meio do jogo entre o indivíduo e a população: 
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embora evoque a autonomia dos indivíduos em relação à própria vida, os subordina 

aos interesses da coletividade. Se essa lógica, no entanto, é articulada por meio de 

um discurso conciliador, que vincula o eu e o nós em torno de um mesmo projeto, 

sua eficácia é incontestável. 

O argumento dos bioeticistas acabou resultando no processo efetivo de 

institucionalização da bioética em um sistema flexível, que dá margem a distintas 

interpretações e atuações. Note-se que, ao contrário do ocorrido nas discussões 

sobre a normatização da bioética ou a sua institucionalização acadêmica, há clareza 

entre os bioeticistas com relação ao uso do vocábulo bioética no que diz respeito ao 

gerenciamento da população. Até porque, o princípio que nos parecia subjacente 

nas outras escolhas desempenhadas pelos bioeticistas – o desejo de formatar um 

sistema que desse margem a ilimitadas formas de atuação – se evidencia nas 

discussões sobre a hard bioethics ou sobre a necessidade de uma discussão mais 

ampla que incorporasse as questões de alcance social. 

A bioética brasileira emergiu como um esforço da classe médica de tomar 

para si o protagonismo no processo de estabelecimento de critérios éticos para as 

pesquisas envolvendo seres humanos. Mas ela almejava ainda mais: no discurso 

elaborado pela Revista, cabiam como problemas bioéticos quaisquer questões que, 

noutros tempos, fossem objeto das discussões no âmbito da ética. A maneira como 

se efetivaram, posteriormente, no âmbito das instituições, os projetos ensaiados 

pelos bioeticistas, indica como as instituições envolvidas responderam aos seus 

clamores e sedimentaram uma estrutura aberta, permissiva quanto à atuação em 

diferentes assuntos, muitas vezes alheios àquilo que se compreende como bioética. 

No interior do campo político que definiu a institucionalização da bioética 

brasileira, ela efetivou-se como normativo e ergueu-se sob a égide de um discurso 

que conclamava o Estado, bem como todas as instituições sociais, a incorporar os 

seus princípios. A classe médica efetivava-se como maestra das relações 

institucionais do campo. Agora, ela já havia erguido uma narrativa que a legitimava 

do ponto de vista histórico, filosófico e teórico. Já havia efetivado um jogo político 

que resultou na sua institucionalização. Já havia elaborado um discurso legitimador 

para sua atuação flexível, que fundamentasse o poder das instituições à frente das 

quais ela estava. Restava às águias construir uma retórica que legitimasse o próprio 

papel à frente desse processo, fosse se valendo da bioética como uma estratégia de 
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“proteção para si”45, fosse legitimando a medicina em tempos de relativização do 

conceito de verdade. O saber médico torna-se preocupação central dos bioeticistas 

que, como peças-chave do campo político da bioética, preocupavam-se agora com o 

cuidado de si mesmas e com a validação do saber por elas produzidos. 

                                                
45 No capítulo seguinte, a “proteção de si” por meio da bioética será esclarecida. Por hora, basta 
anotar que essa “proteção de si” refere-se ao “cuidado” que os médicos atribuem como necessário 
para o exercício de sua própria profissão, sobretudo no que se refere ao preparo para enfrentar a 
morte. 



 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

  

  

““CCUUIIDDAANNDDOO  DDOOSS  CCUUIIDDAADDOORREESS””4466::  
a subjetividade do profissional de saúde, o saber médico 

e a morte como fracasso 

 

 

[...] mal poderíamos chamar de "ciência da morte" a uma 
ciência médica que não tem nada a dizer sobre o fenômeno da 
morte. (LEIS, 2003, não paginado). 

 

 

3.1. O profissional de saúde e os estudantes de medicina diante da morte 

 

 

O saber médico, associado ao processo de higienização das sociedades 

ocidentais, foi apontado por Norbert Elias (2001) como o fator que ampliou as 

possibilidades da vida, conduzindo ao entendimento de que a morte era o desfecho 

de um processo natural. Ao se conceber a morte como um fenômeno ligado à 

deterioração do corpo (e, portanto, como algo que o conhecimento sobre seu 

funcionamento poderia retardar), pôde-se, efetivamente, aumentar a segurança dos 

homens em relação aos fenômenos da vida, ao mesmo tempo em que proporcionou 

a eles um relativo sentimento de potência diante do envelhecimento e da 

degeneração. No entanto, o conhecimento sobre a natureza não fez com que os 

homens se sentissem mais “em casa” no mundo, assim como não trouxe soluções 

para a fatalidade e para a verdade inexorável da terminalidade da vida. Se, de um 

lado, a medicina foi tomada como a grande benemérita da humanidade, uma vez 

que ampliou o conhecimento sobre a natureza (empírica) humana e permitiu agir 

                                                
46

 Retirou-se a expressão “Cuidando dos cuidadores” de dois simpósios temáticos apresentados pela 
Revista Bioética no ano de 2006. Seu uso corrente ilustra uma preocupação entre os profissionais de 
saúde: a de que o princípio da beneficência não se restringisse à ação do médico voltada para o 
paciente, mas também norteasse a sua relação consigo mesmo. 
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sobre ela garantindo o “bom funcionamento” dos corpos, de outro, a morte emergiu 

como a desconfortável evidência dos limites da nossa ciência e da força do acaso 

diante da pretensão do saber médico em prever os fenômenos do organismo 

humano e, por conseguinte, controlá-los.  

A grande novidade do mundo contemporâneo não consistiu no 

aparecimento da morte como problema para a sociedade, mas sim, como um 

problema para a história. Embora, até a época moderna, a doença funcionasse 

como prenúncio de morte, adiantando aos que estivessem à volta do moribundo a 

iminência do seu fim, isso não significava que as pessoas fossem mais preparadas 

para recebê-la ou mais resignadas diante dela. A consciência da sua 

irreversibilidade, anunciada por meio da doença, não tornou, em tempos idos, as 

pessoas mais conformadas diante da morte. A idealização feita por Philippe Ariès 

sobre a “bela morte”, aquela que vem acompanhada de um processo consciente e 

sereno que conduz à aceitação, certamente, é merecedora da crítica empreendida 

por Gérard Vincent (1992), mais recentemente, e por Norbert Elias (2001), já há 

algum tempo. Em síntese, não se pode, assentado no rigor epistemológico, 

generalizar a “morte domesticada” (VINCENT, 1992, p. 341). 

A negação da morte não é um processo originário do mundo 

contemporâneo e não resulta da resistência em admitir a incapacidade das 

biotecnologias e das estratégias da farmacologia de sempre driblar a morte. A 

especificidade do mundo contemporâneo começa, antes, em uma prática fomentada 

na época moderna47: o confinamento do moribundo no hospital, que se converte em 

um “lugar para a morte”. Nesse espaço, o médico emerge como símbolo e portador 

do conhecimento científico, tornando-se, naturalmente, o alvo primeiro da crítica 

quando da deflagração dos limites da sua atuação. Trata-se de uma crítica que se 

dirige à técnica, embora seja personificada na figura do médico.  

A “privatização institucional” (LEIS, 2003, não paginado) da morte nas 

sociedades modernas, que elegeram os hospitais como espaço de confinamento 

                                                
47 Em O nascimento da clínica (1979), Foucault chama a atenção para a emergência do hospital, na 
época moderna, como instrumento terapêutico. Teria sido no interior dos hospitais marítimos e 
militares que o hospital deixa de ser um lugar de espera da morte e se converte no espaço de 
intervenção no corpo com vistas à manutenção da vida. Vale ressaltar que a concepção, aqui 
apresentada, do hospital como um “lugar para a morte” não ignora a sua função terapêutica. Trata-se 
apenas de ressaltar a figura do hospital como um espaço de confinamento do doente e de 
distanciamento da morte dos olhares externos a esse ambiente. 
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dos corpos dos moribundos (ELIAS, 2001), fez com que a figura do profissional de 

saúde, especialmente do médico, emergisse como fiel depositária da expectativa 

redentora atribuída à medicina e se tornasse, ao mesmo tempo, o alvo primeiro da 

crítica ao saber médico quando do advento da morte. Simultaneamente, a ilusão de 

que a técnica poderia prolongar indefinidamente a vida fez com que se voltasse para 

o médico o poder outrora atribuído às instâncias sobrenaturais. Entendida como um 

fenômeno biológico, a morte foi patologizada48 e o médico foi tomado como aquele 

que não só poderia adiá-la, mas também evitar que ela acontecesse. Diante disso, a 

morte se torna um problema exterior ao eu e se conformam expectativas de 

imortalidade (LEIS, 2003). Ante a fragilidade dessa utopia, no entanto, o médico se 

torna, ao mesmo tempo, o estandarte do potencial salvador atribuído à ciência 

médica e o grande algoz do mundo contemporâneo. É exatamente essa dicotomia 

que torna a relação do profissional de saúde com a morte um problema para a 

história. Em primeiro lugar, porque a problemática é reveladora das expectativas 

sociais que se voltam para o médico. Em segundo lugar, porque ele próprio 

internalizou essas expectativas, que se tornaram princípios orientadores das 

reflexões que ele empreende sobre o próprio ofício e sobre a validade do saber 

médico.  

Nesse sentido, a dupla expectativa que orienta as percepções correntes 

sobre a ciência também é constitutiva do habitus da classe médica (BOURDIEU, 

1989), levando a um conjunto de reflexões e ações fundamentadas nos sentimentos 

de potência e, ao mesmo tempo, de impotência diante da vida. O campo político da 

bioética, definido pela ação da classe médica, foi, certamente, resultado dessas 

opostas orientações, intrínsecas a esses atores. Ele emerge, portanto, como 

resposta às demandas das próprias águias, que, ao instituírem o campo, fazem 

emergir um espaço de poder e de proteção para si mesmas. Ao pensar na bioética 

como uma estratégia de cuidado para si, simultaneamente, definiram um esforço de 

legitimação do próprio papel à frente do processo de instituição do campo. A bioética 

não viria responder somente às demandas da sociedade, mas também às 

necessidades internas dos profissionais de saúde. 

                                                
48

 Cabe citar um trecho de Hector Ricardo Leis que ilustra essa perspectiva: “Como é obvio que a 
morte natural não poderia ser evitada, a ‘ciência médico-legal da morte’ decidiu que os velhos nunca 
morrem de velhice, mas do coração, de insuficiência respiratória ou de qualquer outra coisa do tipo.” 
(2003, não paginado). 
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O estatuto da medicina e a integridade física e emocional do médico se 

tornaram questões do domínio da bioética e o olhar a eles dirigido, pelos bioeticistas, 

reproduz a paradoxal relação do homem ocidental com a sua ciência: o culto 

associado à demonização. Não é por acaso que o cuidado com a própria classe 

médica e a defesa do saber médico tenham vindo a se constituir em preocupações 

centrais dos bioeticistas: ao refletirem sobre a própria profissão sob a ótica da 

teleologia da ciência ou do biocatastrofismo (LECOURT, 1999b), eles demonstram 

as dificuldades de lidar com a falibilidade do próprio empreendimento. Disso decorre 

que a morte seja preocupação central entre esses profissionais: ela representa uma 

limitação que é humana, ao mesmo tempo em que se torna sinônimo do fracasso 

profissional. Conforme sugerido, do anterior decorre a necessidade de uma atuação 

simultânea por parte da comunidade médica, que avocou como seu dever tanto 

protagonizar o processo de instituição de um campo para a bioética, quanto elaborar 

um discurso que tomasse a bioética como instrumento de proteção e reafirmação da 

positividade da própria medicina.  

A bioética emerge como um saber aliado da medicina não exclusivamente 

no sentido de proteger o paciente do seu potencial interventivo e transformador, mas 

também no sentido de zelar pelo crédito conferido a ela. Se a medicina não 

consegue lidar com os limites de si mesma, a bioética deverá atuar na formação de 

profissionais de saúde aptos para conviver com a frustração e o erro. A morte se 

torna o problema bioético por excelência, posto que, numa situação limite, evidencia-

se a dupla relação do homem, e em especial do médico, com o projeto cientificista.  

Assim, a primeira das preocupações que norteou a escrita dos bioeticistas 

foi a morte, apontada como um problema enfrentado pelo profissional de saúde 

desde os primeiros momentos da sua formação acadêmica, acompanhando-o no 

exercício da profissão.  

Os estudantes da área da saúde têm, no início de seus cursos 
profissionalizantes, contato com o cadáver. Pode-se sugerir 
que desse primeiro encontro inicie-se nos mesmos o processo 
de desenvolvimento de mecanismos de defesa indispensáveis 
para sua futura profissão. [...] Ao final do curso e longe dos 
cadáveres anatômicos, o estudante ou profissional da área da 
saúde defronta-se com o morrer dos seus pacientes e, 
conseqüentemente, com a própria finitude, o que o leva a fugir 
do atendimento desses pacientes e elaborar, para si, uma 
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couraça de frieza. ([Rachel Duarte] MORITZ, 2005, p. 54 [RB, 
v. 13, n. 2]). 

 

 

Uma das principais dificuldades dos profissionais de saúde e, 
em especial, dos médicos, é o processo de morte [...]. Com 
freqüência, surge no primeiro momento a sensação de 
impotência, de não ter o que fazer. ([Gabriel J. Chitto] GAUER 
et al., 2006, p. 174-175 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

Não por acaso, a eutanásia, a relação do estudante e do profissional da 

medicina com a morte e o estatuto do saber médico estiveram no alvo das 

discussões dos autores que escreveram para a Revista Bioética. Sobre essas 

preocupações nos debruçaremos a partir de agora, buscando captar, por meio do 

discurso da Revista, a subjetividade dos profissionais de saúde expressa na leitura 

que eles produzem acerca das mazelas da própria profissão. A hipótese é a de que 

eles reproduzem, na especificidade da sua fala, as contradições universais que 

dizem respeito à relação do homem com a ciência. No limite, pode-se afirmar que o 

biocatastrofismo, como elemento constitutivo do imaginário contemporâneo 

(LECOURT, 1998), configura-se como o referencial que formata a identidade da 

classe médica, a qual se lançará na empreitada de buscar alternativas visando à 

auto-proteção.  

A primeira dessas estratégias disse respeito à transformação do 

tratamento dado aos jovens estudantes de medicina. Essa mudança está vinculada, 

indubitavelmente, à reformulação do modelo de educação em ética nas 

universidades, marcado pela incorporação da bioética como disciplina. No entanto, a 

Revista almeja ainda mais: a intervenção na subjetividade do médico em formação 

com vistas a prepará-lo para lidar com os próprios limites e com a impotência da 

medicina diante da morte. O estudante de medicina, ao deparar-se com a fragilidade 

da vida na sua rotina de trabalho, é levado a rever uma série de conceitos que 

haviam, inclusive, motivado a escolha do curso. A idéia de promover o bem alheio 

ou, no limite, de “salvar vidas” parece ser indicativa da expectativa desses 

estudantes em relação à profissão escolhida. Ela é reveladora de uma sociedade 

que concebe a medicina como instrumento de prolongamento da vida, enquanto 

confere status à profissão médica. Ao mesmo tempo, essa sociedade não oferece 
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possibilidades de reflexão e conformação para a expectativa da morte (LEIS, 2003), 

levando as pessoas, de forma geral, e os médicos, em particular, ao entendimento 

de que morte é sinônimo de fracasso. Se, antes do ingresso no curso, a morte 

estava distanciada do estudante, assim como dos outros atores sociais, e ganhava 

uma conotação abstrata, agora, ela se apresenta como um fenômeno “real”, que 

impacta o universitário ao fronteá-lo, evidenciando a fragilidade da sua escolha e da 

sua própria existência. O estudante percebe, nesse momento, a condição que o 

acompanhará dali em diante: a de protagonista e “testemunha de exceção” do 

espaço que se constitui no limiar entre a vida e a morte. 

Em artigo intitulado O futuro cuidador: perspectivas e dilemas, a 

doutoranda em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Carolina Ribas do Nascimento, apontou para as expectativas do estudante de 

medicina ingresso na universidade como o princípio da frustração que o acometerá a 

posteriori. O estudante é caracterizado como alguém excessivamente autocrítico e 

desejoso de promover o bem alheio. Fazer o “bem”, ação traduzida pela linguagem 

bioética na beneficência, torna-se sinônimo de manutenção da vida, donde se deduz 

que a morte é o mal que escapa ao médico e para o qual ele não está preparado. Na 

visão dos bioeticistas, a morte se torna uma realidade que emerge “abruptamente” 

na vida do estudante. Essa concepção é reveladora da perspectiva delineada pelo 

filósofo Héctor Ricardo Leis (2003): a de que o medo da morte, na sociedade 

contemporânea, está associado a uma “estética da negação”, que leva os seres 

humanos a acreditarem que a imortalidade biológica é uma possibilidade real. Essa 

crença só desmorona diante da realidade efetiva da morte, que se torna 

desagradável companhia do jovem que ingressa em uma faculdade de medicina. 

O calouro, tendo logrado êxito em suas aspirações, encontra 
pela frente novos desafios: sabe que sua nova tarefa é cuidar 
de pessoas, fazendo prevenção, promovendo a cura, 
reabilitando e exercendo a medicina paliativa. A doença e a 
morte, até então elementos abstratos, tornam-se presentes e 
até mesmo palpáveis em seu cotidiano. Essas situações, que 
passam a existir abruptamente, são as circunstâncias reais e 
concretas do dia-a-dia.  
[...] 
O senso comum constrói a idéia de que, passado o vestibular e 
tendo sido aprovado, foi superado o grande obstáculo. A 
sensação de tornar-se uma espécie de “semideus” é 
predominante nesse período do curso. O poder parece ser 
insuperável. Nem a doença, nem a morte podem fazer frente 
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ao calouro. A realidade, no entanto, começa a mostrar-se 
diferente. Pouco a pouco essa imagem vai se desfazendo e, 
em seu lugar, surgem sentimentos novos, até então pouco 
conhecidos: frustração e sofrimento. Assim, surge a pergunta: 
onde estão as pessoas preparadas para cuidar desse jovem 
cuidador? ([Carolina Ribas do] NASCIMENTO, 2006, p. 153-
154 [RB, v. 14, n. 2]). 
  

Uma passagem escrita pelo professor da Faculdade de Medicina da PUC-

RS, Ivan Carlos Ferreira Antonello, em artigo intitulado Cuidando de cuidadores em 

formação nas faculdades de medicina, ratifica essa visão: 

A pergunta que se faz é: como cuidar dessas pessoas que 
estudam em salas de anatomia onde jazem cadáveres 
desconhecidos, mutilam pequenos animais em laboratórios de 
fisiologia, vêem corpos vivos sendo abertos em centros 
cirúrgicos, observam a dor e a tristeza fechados em hospitais e 
freqüentam toda sorte de ambientes onde o sofrimento chega 
ao limite suportável para a vida? ([Ivan Carlos Ferreira] 
ANTONELLO, 2006, p. 159 [RB, v. 14, n. 2]). 

  

Os trechos acima citados são sintomáticos da consciência da classe 

médica de que o contato com a doença e a morte, iniciado no meio acadêmico, afeta 

o médico em formação e modifica a sua percepção sobre a profissão e a própria 

vida. Esse primeiro contato será determinante em toda a sua atuação profissional. 

Resta apenas estabelecer, entre os estudantes, estratégias que levem à criação de 

condições psíquicas para arcar com o ônus do seu ofício. Essas estratégias 

perpassam pela bioética: ela é tomada como um instrumento teórico e prático a ser 

adotado nas relações interpessoais nas faculdades de medicina, com vistas ao 

estabelecimento de um universo menos competitivo e menos tecnicista. Os méritos 

não deveriam mais ser medidos exclusivamente em função do domínio técnico, mas 

também em função da administração dos próprios medos, das próprias expectativas 

e da gestão da sua vida pessoal. 

Na maioria das instituições, o aluno é levado, durante o curso, 
a querer ser “o melhor”, o que mais sabe, o que mais cura. Faz-
se necessária uma mudança nesses conceitos, para que não 
seja mais instigado a ser o “primeiro da turma”, mas sim o que 
melhor administra seu tempo, expectativas, medos e, claro, 
seus conhecimentos médicos, de modo a tornar-se feliz e 
promover o bem-estar dos seus pacientes. Tal mudança abarca 
não apenas critérios técnicos, utilizados para distinguir o aluno 
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e o profissional, mas os princípios éticos que orientam essa 
classificação, hoje baseada apenas na tecnificação do ato 
médico. ([Carolina Ribas do] NASCIMENTO, 2006, p. 154 [RB, 
v. 14, n. 2]). 

 

Essas habilidades incidiram, na visão dos bioeticistas, no atendimento 

prestado aos pacientes O estresse gerado pelo contato do profissional da medicina 

com a doença e a morte, associado ao ambiente competitivo, às longas jornadas de 

trabalho e à dilaceração da sua vida pessoal, acabaria comprometendo o 

atendimento prestado por esses profissionais à população. Para cuidar do outro, é 

preciso aprender a cuidar de si mesmo.  

[...] pessoas que aprendem a cuidar de outras têm que também 
incorporar a noção de como é cuidar de si próprias. ([Ivan 
Carlos Ferreira] ANTONELLO, 2006, p. 161 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

 

Chega a ser contraditório (e mesmo irônico) o fato de que os 
que devem promover a saúde dos que estão ao seu redor não 
zelarem pela própria. ([Carolina Ribas do] NASCIMENTO, 
2006, p. 161 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

 

Estudo desenvolvido em hospital pediátrico revela que, 
cuidando de quem cuida, poderemos obter melhoria nos 
processos terapêuticos, pois uma clientela submetida a uma 
equipe que possa usar de forma mais espontânea e criativa 
seus conhecimentos específicos tende a apresentar atitude 
mais colaborativa e participante em seu próprio tratamento, 
com aumento da sua capacidade de autocuidados e 
crescimento em qualidade de vida. ([Gabriel J. Chitto] GAUER 
et al., 2006, p. 177 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

Assim, a bioética não poderia se restringir à postura do profissional de 

saúde em relação ao paciente, mas deveria atuar também na sua relação consigo 

mesmo. Esse novo posicionamento deveria ser fomentado nas faculdades de 

medicina, por meio da atuação dos docentes. Além disso, havia a dependência do 

estabelecimento de um serviço de apoio psiquiátrico que auxiliasse o médico em 

formação a lidar com os próprios conflitos e a aceitar os limites da sua potência. 
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Como largamente comprovado, o apoio aos cuidadores é 
essencial para o seu desenvolvimento saudável, bem como 
para a melhoria do tratamento e dos cuidados dispensados ao 
paciente. Esta é uma área onde os profissionais de saúde 
mental têm, cada vez mais, papel fundamental. ([Gabriel J. 
Chitto] GAUER et al., 2006, p. 179 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

 

Retomando o mito de Quiron49, a dualidade vivida pelo curador 
– curar o outro e não conseguir curar a si mesmo – gera 
angústia e sentimentos de impotência. É fundamental que o 
professor possa reconhecer sua própria ferida, entregando o 
cuidado da mesma a outro cuidador, em atitude de aceitação 
da própria limitação. Entregar-se aos cuidados do outro, por si 
só, representa importante passo terapêutico. ([Jacqueline 
Poersh] MOREIRA et al., 2006, p. 166 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

 

É muito doloroso crescer e aprender. Mas esta dor, e as crises 
que esses processos trazem, permitem uma gratificação maior: 
a realização e o prazer profissional mais genuíno, componente 
básico da satisfação do indivíduo. A qual, por sua vez, também 
permitirá a relativa paz interior que resulta da aceitação das 
frustrações, do reconhecimento dos limites e da transitoriedade 
inerentes à vida. ([Edgar C.] DIEFENTHAELER et al., , 2006, p. 
189-190 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

O discurso expresso pelos bioeticistas revela ainda mais: a morte emerge 

como um problema na medida em que deixa de possuir um caráter meramente 

simbólico, representacional ou metafórico, para ocupar um espaço concreto no seu 

dia-a-dia. Essa retórica, associada ao desejo escapista de eliminar o impacto da 

                                                
49 O mito grego de Quiron foi evocado no artigo O professor como cuidador como analogia para o 
papel do profissional de saúde no mundo contemporâneo. “Quiron, o centauro mestre e curador 
citado na mitologia grega, representa interessante concepção a respeito das vicissitudes vividas pelos 
profissionais que optam por ofícios ligados ao cuidado com o outro, seja no aspecto da saúde ou no 
da educação, mais especificamente. Filho de relação adúltera entre Saturno e a ninfa Philyra, Quiron 
– metade humano, metade cavalo – é adotado por Apolo e Athena.Recebendo de seus pais adotivos 
ensinamentos a respeito das artes, ciências e adivinhações, Quiron torna-se mestre em todas as 
áreas do conhecimento, fundando o Quironion, templo de cura e autoconhecimento. Para lá as 
pessoas se dirigiam tanto para aprender artes e ciências quanto para conhecer a si mesmas e curar-
se das doenças do corpo e espírito. O ofício de curador praticado por Quiron desenvolveu-se 
extraordinariamente após um acidente no qual foi ferido por flecha envenenada. Assim, descobre em 
si mesmo a dor que curava nos outros, aprofundando sua sensibilidade em relação ao sofrimento e à 
terapêutica indicada. A trajetória de vida do mestre cuidador apresenta características similares ao 
mito encarnado por Quiron: a transgressão, rejeição, transformação e sofrimento”. ([Jacqueline 
Poersh] MOREIRA et al., 2006, p. 164 [RB, v. 14, n. 2]). 
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morte na experiência cotidiana do profissional de saúde, é indicativa da pertinência 

do diagnóstico de Leis (2003): a morte é percebida pelos vivos como mera 

representação. Essa perspectiva converge para o apontamento de Elias, que 

detectou como característica do mundo contemporâneo a vinculação da morte à 

experiência do outro.  

Remem adverte que como o profissional de saúde está exposto 
à dor, doença e morte por todo o tempo, essas situações 
passam a integrar a sua vida, deixando de ter caráter 
simplesmente simbólico para tornar-se realidades cotidianas. 
([Gabriel J. Chitto] GAUER et al., 2006, p. 171 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

Não é por acaso que a classe médica seja, neste trabalho, compreendida 

como “testemunha de exceção” nesse processo. Ela ocupa o espaço físico da morte, 

o hospital. Ao mesmo tempo em que “assiste” à morte de perto, protagoniza uma 

situação que a torna agente na “luta pela vida” e refém do acaso e da 

imprevisibilidade do fim. Essa proximidade não implica, necessariamente, no 

compadecimento do profissional de saúde com a situação do doente, como quer 

afirmar a classe médica. Nem mesmo implica em que a experiência do outro sirva 

para uma auto-reflexão que leve à consciência da própria fragilidade. A constatação 

da própria finitude está relacionada à vivência em um campo50 distinto, que possui a 

especificidade da lida com a morte. Trata-se do desconforto daquele que, em um 

universo que silencia a morte e distancia o moribundo (ELIAS, 2001), é obrigado a 

coexistir com ela, esbarrando em categorias internas que conduzem à negação da 

dor e do sofrimento. 

O hospital é um ambiente insalubre e violento por natureza, 
campo de batalha maior, onde se chega perto da realidade 
mais dura do ser humano: o encontro com a morte. 
[...] 
O contato – intenso e próximo – com a doença, com a dor – 
orgânica, mental e moral – e, especialmente, com a morte, traz 
muita ansiedade, podendo resultar em excessiva preocupação 
a respeito da saúde física e reforçar o medo da própria morte. 
([Edgar C.] DIEFENTHAELER et al., 2006, p. 181 [RB, v. 14, n. 
2]).  

                                                
50

 Ressalte-se que o campo a que se faz referência não é o campo [político] de que trata Pierre 
Bourdieu (1989). Trata-se, antes, do campo pensado como espaço de confinamento e lugar de 
espera da morte, pensado de acordo com a perspectiva delineada por Hannah Arendt (1989) para os 
campos de concentração. Nesse caso, o médico emerge como protagonista e “testemunha de 
exceção”, no espaço que se configura no limiar entre a vida e a morte. 
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Não é por acaso que alguns profissionais de saúde tendam a estabelecer 

limites entre um e outro mundo, seja rejeitando o “universo da medicina” por meio de 

atitudes que impeçam que a vivência cotidiana no hospital transponha-se para o 

ambiente privado (não se relata as experiências do hospital para aqueles que são 

próximos e/ou não se permite que os companheiros de trabalho tornem-se 

próximos); seja mergulhando no seu interior e distanciando-se da vida para além do 

espaço dos hospitais. Os bioeticistas atribuem esse e outros comportamentos à 

necessidade psíquica de auto-proteção daqueles que não estão aptos à convivência 

com a dor.  

[...] essas adaptações são marcadas por algumas 
características comportamentais: construção de couraça 
impenetrável às emoções, evidenciando-se a frieza no contato 
com os pacientes e as pessoas de modo geral; afastamento da 
vida familiar em detrimento da profissional (plantões, agendas, 
visitas); isolamento social, no qual há o afastamento do mundo 
“não-médico”; negação ou minimização dos problemas 
inerentes à profissão; incapacidade para lidar com frustrações, 
tristezas e vicissitudes das tarefas profissionais; descuido com 
a própria saúde. ([Gabriel J. Chitto] GAUER et al., 2006, p. 174 
[RB, v. 14, n. 2]). 

 

Entende-se, no entanto, que essa tendência resulta antes de uma opção, 

voluntária ou não, daquele que se depara com a própria incapacidade de 

corresponder às expectativas sociais e de si mesmo. As práticas, apontadas pelos 

próprios médicos, de “isolamento” e “afastamento do mundo não médico”, ou mesmo 

de criação de uma “couraça impenetrável às emoções”, parecem antes resultar de 

uma ação fugidia daquele que sabe a fragilidade da própria empresa. Sabe da 

resposta negativa que lhe é dada diante da sua incapacidade de reagir sempre 

positivamente ao desejo de vida. Sabe, sobretudo, que a morte é o inevitável e, 

subjetivamente, compreende, como compreendem os outros atores sociais, que ela 

em si mesma é a catástrofe.  

O biocatastrofismo não diz respeito exclusivamente ao potencial 

destrutivo da técnica, mas à fragilidade do próprio projeto técnico-científico. Pensar 

no próprio ofício sob a ótica da biocatástrofe é mais do que recear os danos 

causados pelo desenvolvimento biotecnológico, associando o uso da técnica aos 
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projetos político-ideológicos; é constatar os limites que se impõem às técnicas de 

manutenção da vida.  

Em sua fantasia, o futuro médico imagina que poderá mudar 
pessoas, curar doenças, evitar mortes, reconstruindo, assim, 
sua própria história, agora com um poder que não tinha na 
infância. Essa necessidade de nutrir amor próprio por 
intermédio de um sentimento de onipotência e busca da 
admiração dos outros é chamada de narcisismo. ([Gabriel J. 
Chitto] GAUER, 2006, p. 174 [RB, v. 14, n. 2]). 

 

 

O médico, formado para salvar vidas, nega a morte do seu 
paciente. Sua indignação ante seus limites o torna culpado do 
processo de morrer. [...] Sua depressão ante a constatação da 
irreversibilidade da morte e de sua própria impotência o faz 
avaliar a morte como fracasso, e não parte natural da vida. 
([Rachel Duarte] MORITZ, 2005, p. 51 [RB, v. 13, n. 2]). 

 

É por essa razão que alguns profissionais de saúde iniciaram uma 

discussão, no âmbito da Revista, marcada pela crítica à fixação da própria classe 

médica no uso do aparato tecnológico. O par encantamento/negação da técnica, 

tomada como o instrumental da ciência, subjaz na fala dos bioeticistas, que, ao 

mesmo tempo, pensam a técnica como elemento essencial nos seus procedimentos 

e atentam para restrições que a ela se deve impor. Para esses autores, era preciso 

refletir sobre o uso indiscriminado da técnica no interior dos hospitais, tendo em 

vista, principalmente, os casos de pacientes terminais ou de crianças nascidas com 

acefalia. Os médicos, na sua subjetividade, expressam por meio da Revista um 

discurso de desconfiança em relação às biotecnologias, que está, certamente, 

relacionado ao entendimento que eles têm acerca da morte. Essa discussão 

perpassou pela questão da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia: em torno da 

polêmica instaurada, revelam-se questões importantes sobre a relação do médico 

com a técnica e a leitura que a própria classe médica faz da sua experiência com a 

morte. No discurso expresso pela Revista, as águias deixam escapar as dicotomias 

que marcam as expectativas contemporâneas em relação à própria ciência: rejeitam 

o uso da técnica, ao mesmo tempo em que a exaltam. Exprimem o medo da morte, 

ao mesmo tempo em que ensaiam movimentos de exercício de poder sobre ela. A 

bioética, peculiarmente, resvala em todas essas discussões, sendo apresentada 
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como o recurso capaz de amenizar os conflitos intrínsecos aos procedimentos 

científicos. Essas questões serão o objeto do item a seguir. 

 

 

3.2. Eutanásia, distanásia e ortotanásia: o médico, a técnica e a morte como 
escolha 

 

 

Enquanto a eutanásia é um tema que ganhou o espaço das discussões 

públicas, levando elementos de grupos sociais distintos a refletir sobre o direito do 

indivíduo, com o auxílio do médico, à interrupção da própria vida, a ortotanásia e a 

distanásia são conceitos menos populares; o seu significado não está tão claro nas 

discussões cotidianas. A distanásia consiste no uso da técnica para a manutenção 

de algumas funções do corpo, ainda que a medicina, reconhecidamente, não preveja 

solução para o caso. A ortotanásia, em contrapartida, é a interrupção do tratamento 

e a utilização de recursos paliativos como, por exemplo, sedativos, que permitam ao 

paciente viver sem sentir dor e esperar que a doença o conduza à morte. No interior 

da Revista Bioética, os profissionais de saúde fizeram menção a essas questões e 

voltaram, usualmente, um olhar condenatório para a distanásia: ela foi concebida 

como uma fixação da própria classe no aparato técnico, utilizado em demasia com 

vistas à manutenção da vida a qualquer custo.  

Em artigo intitulado Quando um Tratamento Torna-se Fútil?, o professor 

do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Joaquim Antônio César Mota, apontou para a necessidade de que o profissional de 

saúde atuasse como um dosador, que fizesse uso dos recursos tecnológicos sem, 

contudo, ceder às pressões que o impelem à fixação e ao uso indiscriminado da 

técnica.  

Cabe aos profissionais de saúde cuidar para que a balança 
dessa expansão tecnológica oscile para os benefícios quando 
comparada com os malefícios por ela gerados. Para tal, não é 
admissível sua absorção sem críticas que, ao invés de gerar 
uma medicina saudável, harmoniosa, causam uma “obesidade 
tecnológica” pelo seu uso mal digerido. ([Joaquim Antônio 
César] MOTA, 1999, p. 39 [RB, v. 7, n. 1]). 
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A reflexão sobre a distanásia e a ortotanásia não se restringiu ao artigo de 

Mota. No interior da Revista, a discussão em torno dessas práticas revelou que o 

tema vem ganhando uma importância cada vez maior entre a classe médica, 

sobretudo porque, ainda mais do que a eutanásia, elas dependem de uma ação 

efetiva do médico: ele é o sujeito que decide pelo favorecimento da morte ou pelo 

prolongamento na vida por meio do aparato técnico. Esse poder de arbitrar sobre a 

continuidade da vida é um dos pilares da auto-imagem desses profissionais. Ainda 

reconhecendo sua impotência diante da morte, o ato de morrer é entendido como 

processo e, antes de consumado, está sujeito à intervenção do “portador do 

conhecimento sobre a vida”. A larga incorporação desses temas como objeto das 

preocupações dos profissionais que escreveram para a Revista é sintomática da 

reflexão que esses atores empreenderam acerca do próprio papel no que diz 

respeito à terminalidade da vida.  Ao patrocinar uma defesa da ortotanásia em 

detrimento da distanásia, eles revelam a permanência da crença no seu poder de 

ação (ainda que agir, no caso, seja optar pela omissão), a crítica ao uso exacerbado 

da técnica e a escolha por uma idéia da morte como processo natural. 

A morte sempre existiu e sempre existirá entre nós porque 
morrer é parte integral da vida e da existência humana, tão 
natural e previsível como nascer. Por que, então, é tão difícil 
morrer? [...] Mesmo aceitando a morte como parte integral da 
vida, é difícil morrer e o será sempre, porque isto significa 
renunciar à vida neste mundo. Porque a idéia de morte nos traz 
permanentemente a consciência da nossa vulnerabilidade e de 
que nenhum avanço tecnológico nos permitirá dela escapar.  
[...] 
Há que se relevar que provém do elevado mister da medicina 
de preservar a vida, seu legítimo esforço na luta contra a morte, 
buscando impedi-la ou tentando retardá-la. Essa natural 
inclinação não pode e não deve, contudo, obscurecer-lhe a 
consciência de ser a morte a culminância de um processo 
natural – o processo da vida. ([Márcio Palis] HORTA, 1999, p. 
27-28 [RB, v. 7, n. 1]). 

 

De algum modo, defender a morte na sua naturalidade é reconhecer a 

fragilidade da própria ciência e isentar-se das responsabilidades atribuídas ao 

médico quando do advento da morte. Significa, ao mesmo tempo, restringir o papel 

da medicina, conferindo a ela uma conotação diferente e menos ambiciosa do que 
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“ciência da vida” ou “ciência da morte”. Agora, o esforço dos bioeticistas consistia em 

conceituá-la como a “ciência da cura” e não como a ciência que mantém o 

funcionamento precário dos corpos sem reconduzi-los à “normalidade”. Não se trata 

de um olhar cético em relação às possibilidades da ciência médica, mas de um 

esforço de delimitação dos seus domínios, visando isentá-la da responsabilidade 

sobre aquilo que escapa à viabilidade de sua ação. No limite, pode-se dizer que o 

médico, ao negar o uso exacerbado da técnica em pacientes terminais, intenta 

retirar-se do espaço que delimita a fronteira entre a vida e a morte. Conduz a si 

mesmo à posição do espectador, ao mesmo tempo em que rejeita a sua condição de 

protagonista e testemunha de exceção do espaço em que se efetiva o morrer51.  

O objetivo da medicina não é alcançar um simples efeito 
fisiológico, mas curar o paciente. Ela tem grandes poderes, 
mas não poderes ilimitados, e grandes obrigações, mas não 
obrigações ilimitadas. ([Joaquim Antônio César] MOTA, 1999, 
p. 36 [RB, v. 7, n. 1]). 

 

Em artigo intitulado O Problema das Decisões Médicas Envolvendo o Fim 

da Vida e Propostas para Nossa Realidade, publicado em 1999, no interior do 

simpósio temático sobre Eutanásia, o professor da Faculdade de Medicina na PUC-

RS, Délio Kipper, refletiu sobre a relação do médico com a morte do ponto de vista 

subjetivo e do ponto de vista legal. O cerne da argumentação do autor consistiu na 

fixação dos médicos por recursos tecnológicos que visam à obstinação pela 

manutenção da vida do paciente, a despeito do sofrimento seu e da família e da 

impossibilidade de reversão do quadro. 

Existe uma percepção generalizada de que os cuidados 
médicos no fim da vida envolvem o uso excessivo e 
inapropriado da tecnologia. O estudo multicêntrico SUPPORT 
mostra que os médicos submetem seus pacientes criticamente 
doentes a tratamentos mais extensivos do que eles próprios 
escolheriam para si. Em outros estudos, observou-se que os 
cuidados médicos no final da vida são dirigidos mais pela 
tecnologia do que pelas preferências dos pacientes. ([Délio] 
KIPPER, 1999, p. 59 [RB, v. 7, n. 1]). 

                                                
51 A idéia de morte como processo está vinculada à expressão dying (e não death) incorporada por 
Philippe Ariès e amplamente utilizada na literatura norte-americana (VINCENT, 1992). No entanto, 
enquanto, para Ariès, a expressão trata da subjetividade do paciente, sendo utilizada para fazer 
menção ao caráter progressivo da resignação do moribundo em relação à aproximação da morte, o 
termo é adotado, neste trabalho, para referenciar o processo de degeneração física, operado no 
interior dos hospitais, que conduz o paciente à morte. O “morrer” é o espaço por excelência da tensão 
entre o médico, a técnica e a morte.  
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O bioeticista Léo Pessini, em artigo intitulado Distanásia: Até quando 

investir sem agredir?, apontou para a distanásia como um recurso que levava ao 

prolongamento do sofrimento do paciente e da família, resultante da fixação dos 

médicos em quinquilharias tecnológicas, ou àquilo que ele chama de “tecnoidolatria”. 

Não se trata de cultivar uma postura contra a medicina 
tecnológica, o que seria uma ingenuidade. Questionamos sim a 
“tecnoidolatria”, e o desafio emergente é refletir como o binômio 
tecnologia-medicina se relaciona com a mortalidade humana e 
como pode ajudar, em tornando realidade, o morrer em paz. 
([Léo] PESSINI, 1996, não paginado [RB, v. 4, n. 1]). 

 

Na mesma direção, o neurocirurgião Márcio Palis Horta apontou para a 

idolatria à vida como um sentimento reforçado pela própria medicina: a obsessão 

insana pela sua manutenção teria levado médicos ao uso indiscriminado de 

tecnologias que, muitas vezes, mantêm o paciente vivo sem, contudo, promover a 

cura, função primordial da medicina. Nesse caso, na impossibilidade de reconduzir o 

corpo ao pleno funcionamento, manter o paciente vivo era reafirmar compromissos 

com a técnica em detrimento do respeito à figura humana. Esses procedimentos 

acabavam por retardar o desfecho do paciente, prolongando a sua dor. 

Lembra-nos Spinsanti, quando a vida física é considerada o 
bem supremo e absoluto, acima da liberdade e da dignidade, o 
amor natural pela vida se transforma em idolatria. A medicina 
promove implicitamente esse culto idólatra à vida, organizando 
a fase terminal como uma luta a todo custo contra a morte. [...] 
Não raramente, [os doentes] se acham submetidos a uma 
parafernália tecnológica que não só não consegue minorar-lhes 
a dor e o sofrer, como ainda os prolonga e os acrescenta, 
inutilmente. ([Márcio Palis] HORTA, 1999, p. 33 [RB, v. 7, n. 1]). 

 

A despeito da crítica, proclamada quase em uníssono pelos profissionais 

da área médica que escreveram para a Revista, houve uma constatação também 

geral de que os pacientes vêm sendo submetidos, no interior dos hospitais, a 

intervenções físicas constantes e ao uso de aparelhos que provocam a continuidade 

das funções orgânicas elementares. Essa sobrevida “provocada” ou “artificial” leva o 

paciente a uma situação que pode, às vezes, durar anos. No entanto, esse esforço 

se tornou controverso entre os próprios médicos, que atestam o “desperdício” de 
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recursos e o sofrimento imposto pelo prolongamento de uma “vida” que “não merece 

ser vivida”.  

Reascendeu-se, também, uma discussão, que sempre existiu, 
sobre qualidade versus sacralidade da vida. Sempre houve 
interrogações sobre se toda vida merece ser vivida. ([Joaquim 
Antônio César] MOTA, 1999, p. 37 [RB, v. 7, n. 1]). 

 

Subjaz nesse questionamento uma crítica à própria técnica que, incapaz 

de reconduzir o corpo à plena “normalidade”, estabelece no interior dos hospitais um 

universo de semi-vivos que, no limiar entre a vida e a morte, são obrigados a 

permanecer em estado vegetativo. Nesse caso, a ortotanásia se apresenta como 

solução: o reconhecimento do médico da impossibilidade de o paciente retornar ao 

exercício da vida plena e a rejeição ao uso do aparato tecnológico que permitiria a 

manutenção das funções elementares do corpo. Novamente, incorpora-se um trecho 

do médico Márcio Palis Horta, ilustrativo do discurso elaborado em prol da 

ortotanásia: 

Um médico tem o dever de manter a vida enquanto ela seja 
sustentável, mas não tem nenhum dever – legal, moral ou ético 
– de prolongar o sofrimento de um moribundo. [...] Aceitando o 
critério da qualidade de vida, a ética recorda à medicina que 
ela deve estar a serviço não só da vida, mas também a serviço 
da pessoa. Se o prolongamento da vida física não oferece mais 
à pessoa nenhum benefício, ou até mesmo lhe fere a dignidade 
do viver e do morrer, torna-se desproporcionado qualquer meio 
para esse fim. ([Márcio Palis] HORTA, 1999, p. 31 [RB, v. 7, n. 
1]). 

 

Na mesma direção, o professor do Departamento de Pediatria da 

Universidade Federal de Minas Gerais Joaquim Antônio César Mota, em artigo 

intitulado Quando um Tratamento Torna-se Fútil?, apontou para as exigências 

sociais que impõem ao médico o uso exacerbado da técnica, sob pena da acusação 

de covardia ou de omissão diante do paciente. 

O medo de aparentar fraqueza leva a medidas agressivas que 
tornam mais cruel agonia. Culturalmente, os profissionais de 
saúde, principalmente os médicos, são impelidos a transpor 
essa linha ao considerar a morte como algo estranho à vida e 
que deve ser evitada a todo custo, cuja ocorrência sempre 
significa um fracasso médico. [...] É bem mais confortável 
colocar um paciente terminal com insuficiência respiratória em 
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ventilação mecânica que assisti-lo durante seu processo de 
morte, sem antepor entre esses profissionais e o paciente e 
seus familiares toda a tecnologia disponível, quer seja benéfica 
ou não. ([Joaquim Antônio César] MOTA, 1999, p. 35-36 [RB, v. 
7, n. 1]). 

 

Impor restrições no uso da técnica, nesse sentido, tornou-se, para os 

profissionais de saúde, um exercício de reconhecimento dos próprios limites. Os 

médicos, cuja escolha da profissão havia se orientado pelos mesmos valores sociais 

que depositam na medicina expectativas emancipatórias, esforçavam-se agora por 

articular um discurso que deflagrasse os limites de atuação de si mesmos e da sua 

ciência. Criticar a distanásia não representava o questionamento do fundamento 

técnico do seu ofício, mas sim, uma mensagem reveladora de certo ceticismo que 

orientava o olhar da própria classe sobre a medicina. A ortotanásia, em 

contrapartida, representava a postura bioética mais condizente com o princípio da 

beneficência a ser adotado em casos de pacientes terminais, posto que seria o 

reconhecimento, pelo médico, da irreversibilidade do processo de morrer e dos 

limites da sua atuação. A bioética emergia como o recurso capaz de minimizar o 

impacto da intervenção técnica sobre os indivíduos, enquanto se tornava 

instrumento de auxílio às águias no processo de conformação em relação à sua 

incapacidade de corresponder às expectativas internas e externas da sua 

onipotência.  

O ortotanásia se tornou, assim, o cerne das discussões por meio das 

quais os médicos reconheciam a derrota que era sua em relação à morte. As 

expectativas sociais voltadas para a medicina, que exigem dela soluções para as 

mazelas da vida humana, são, indubitavelmente, elementos constitutivos da 

identidade do médico. No entanto, a relação dupla e paradoxal do homem 

contemporâneo com a ciência também formatava a subjetividade dos médicos e 

orientava a sua ação; também eles são homens submetidos às contradições do 

nosso tempo. 

No entanto, reconhecer os alcances da ciência não implica na invalidação 

do saber médico pela sociedade e assim não o seria para os seus portadores. A 

ortotanásia implica no reconhecimento de uma característica da medicina que torna 

o saber por ela produzido frágil e, sob certo aspecto, questionável. No interior da 
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Revista, alguns autores expressaram a sua desconfiança quanto à “desistência” em 

relação a um paciente. Em primeiro lugar, porque argumentaram que a vida não se 

resume ao processo biológico apontado por alguns médicos. Em segundo lugar, 

porque, ao patrocinarem uma concepção linear e evolutiva de ciência (como algo 

que se amplia a cada descoberta), revelaram a esperança de que as respostas que 

a ciência não é capaz de oferecer hoje poderão ser apresentadas no amanhã. 

Ainda, a precipitação do médico em interromper os procedimentos de manutenção 

das funções vitais poderia, segundo alguns deles, incorrer naquilo a que se 

convencionou chamar de “erro médico”. Nesse caso, o “erro” seria derivado da 

conduta ética do profissional de saúde e não propriamente do manejo da técnica. 

Existem, no entanto, diferenças centrais no que tange ao conceito de “erro médico” e 

à sua validação. As divergências apareceram na Revista nas discussões entre 

médicos, mas, de modo acentuado, nas discussões entre médicos e juristas. As 

implicações jurídicas do “erro médico” levaram os editores da Revista a convidar 

profissionais da área do direito para compor as coletâneas que versaram sobre o 

erro médico e aquilo a que eles chamaram de “gerenciamento dos riscos”. Trata-se 

de um conjunto de estratégias a serem adotadas pelo profissional de saúde, na sua 

vivência cotidiana, com vistas ao estabelecimento de uma relação amistosa e 

confiável que garantisse o silenciamento do paciente diante de um resultado 

insatisfatório. Nesse caso, a bioética emergia como estratégia de proteção dos 

médicos diante de um eventual ceticismo e questionamento quanto ao seu 

desempenho no manejo da técnica e no uso ético da ciência na sua prática 

profissional.  

 

 

3.3. O princípio responsabilidade, o “erro médico” e o “gerenciamento dos 
riscos” 

 

 

Em 1979, o filósofo alemão Hans Jonas escreveu O princípio 

responsabilidade, livro que propôs uma ética para a civilização tecnológica e 

abordou a problemática de ordem ambiental e bioética, sem, contudo, fazer menção 

aos dois vocábulos. O livro de Jonas é um marco, pois ilustra o movimento 
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intelectual ascendente, naquele contexto, que, revestido de um tom alarmista, 

conclamou as instituições e os indivíduos a assumirem a sua responsabilidade e 

tomar as rédeas do projeto científico-tecnológico. O princípio articulado por Jonas 

tornou-se um referencial importante para o movimento ambientalista e para a 

bioética, ecoando nas consciências individuais, influenciando visões de mundo e 

estimulando atitudes que visam ao controle das biotecnologias e à minimização dos 

seus efeitos no “mundo natural”.  

No entanto, a responsabilidade, cuja leitura constante associa ao 

imperativo ético para a ação individual, tem uma abrangência mais ampla na 

formulação proposta por Jonas (2006): trata-se de um princípio com dimensão legal; 

responsabilidade significa responder por algo em alguma instância. Assim, é 

possível pensar o texto de Jonas no interior de um movimento intelectual que clamou 

pela normatização de princípios éticos que deveriam nortear a prática científica, 

prevendo, inclusive, sanções para aqueles que infringissem a lei. Esses normativos 

têm uma particularidade: se voltam, sobremaneira, para os médicos e profissionais 

da área da saúde que, portanto, deverão responder judicialmente em casos de uma 

prática profissional que desconsidere a dimensão ética ou que fira os manuais da 

técnica, causando efeitos físicos, psíquicos e sociais danosos ao paciente. É 

exatamente nisso que reside a especificidade do princípio responsabilidade em 

relação ao tradicional princípio hipocrático – “não causar dano”: as suas 

subentendidas implicações legais.   

O princípio responsabilidade foi determinante na conformação da 

subjetividade do médico no mundo contemporâneo. Ele resulta não só na cobrança 

individual daquele que se reveste do papel de portador do conhecimento científico 

como na consciência de que serão estabelecidas diretrizes que resultarão na 

cobrança externa desses atores em relação às conseqüências dos seus atos. Nesse 

sentido, a bioética (como doutrina moral), que materializa o desejo de estabelecer 

padrões de conduta consensuais no interior da prática científica, efetiva-se como 

instrumento de proteção para uma classe receosa das possibilidades de ter que 

prestar contas, em instância judiciária, de possíveis atos de irregularidade cometidos 

na sua prática. O esforço de homogeneização da conduta, por meio de diretrizes 

morais a serem internalizadas, revela o desejo de uma padronização que limitasse o 

próprio espaço do médico em arbitrar e, conseqüentemente, o protegesse de 
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possíveis acusações. Essa preocupação se exprime de modos diferenciados na 

Revista, seja por meio das discussões dos médicos sobre a própria 

responsabilidade, sobre o “erro médico” ou sobre o “gerenciamento dos riscos” na 

sua prática.  

O imperativo de responsabilidade, na visão dos médicos, havia 

aumentado nas décadas mais recentes na medida em que também foi ampliado o 

conhecimento científico e tecnológico. A potencialização das possibilidades de 

adulteração do corpo, com conseqüente comprometimento das funções orgânicas, 

ou, ainda, de procedimentos que levassem o paciente à morte, foi a questão mais 

freqüentemente apontada como fundamento para o princípio responsabilidade. 

Nesse sentido, responder pelo próprio ato médico era reafirmar o compromisso com 

o êxito da prática médica, obtido por meio da garantia de saúde e do afastamento da 

morte. A esse respeito, cabe citar o artigo intitulado Responsabilidade Médica: uma 

Visão Ética, dos professores Marcos de Almeida e Daniel Romero Muñoz, 

respectivamente, do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo e da Universidade de São Paulo. 

Vida, saúde e morte são portanto questões morais. Podemos “fazer 
algo” a respeito delas, e, conseqüentemente, temos de decidir o que 
fazer. É esta verdade fundamental acerca da nossa existência 
humana que nos coloca em nível diverso dos demais componentes 
do reino animal: o fato de que a maior parte do nosso destino é, ou 
pode ser, resultado de decisão deliberada, de conduta racional, mais 
do que de comportamento meramente instintivo. [...] O tamanho da 
nossa responsabilidade moral expande-se, por necessidade, com o 
avanço da ciência e da tecnologia médicas. Quase que anualmente é 
alcançada uma nova etapa na nossa batalha para estabelecer 
controle sobre a saúde, a vida e a morte. ([Marcos de] ALMEIDA; 
[Daniel Romero] MUÑOZ, 1994, não paginado [RB, v. 2, n. 2]).  

 

O imperativo de responsabilidade tornou-se uma preocupação central da 

classe médica, uma vez que os prejuízos advindos do seu ofício, os chamados 

“erros médicos”, eram tomados, por ela mesma, como mais graves do que as falhas 

profissionais em qualquer outra área do conhecimento. Os médicos, na subjetiva 

avaliação da experiência, assumiam para si o ônus da morte, ao considerar que ela 

é o dano irreversível, que um deslize que é só seu pode provocar. Uma analogia 

com outras profissões, como a do bancário, do administrador e do técnico em 

eletrodomésticos, conduziu a reflexão do médico Júlio Cézar Meirelles Gomes, 
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Primeiro Secretário do CFM, sobre a dimensão do erro médico e a necessidade do 

reconhecimento, pelo médico, da falha cometida. Cabe ressaltar que a aproximação 

entre o conserto de um eletrodoméstico e o tratamento médico é indicativa da 

concepção da medicina como a ciência do cuidado com o corpo, entendido como 

totalidade orgânica e conjunto ordenado de peças, cuja função é reconduzi-lo à 

“normalidade”52. 

Vale lembrar que o resultado adverso em medicina pode ser 
sinônimo de morte, diferente do resultado adverso do conserto 
de um aparelho eletrodoméstico, de um depósito bancário 
malfeito ou de outros serviços prestados pela sociedade. ([Júlio 
Cézar Meirelles] GOMES, 1994, não paginado [RB, v. 2, n. 2]). 

 

As idéias em torno do conceito de “erro médico”, no entanto, não foram 

consensuais entre os médicos. Se, de um lado, alguns profissionais que escreveram 

para a Revista chamaram a atenção para o “erro” como um problema no manejo da 

técnica ou a ausência de princípios éticos na sua prática profissional, de outro, 

alguns argumentaram pela improcedência das críticas quanto ao desempenho dos 

médicos, tanto quando elas se fundamentam na questão técnica, quanto em relação 

à postura humana do profissional. Nesse caso, a brecha aberta pelo profissional de 

saúde seria muito mais o seu distanciamento em relação ao paciente do que, 

propriamente, irregularidades no seu exercício. As acusações de “erro médico” 

seriam, para esses profissionais, resultado do distanciamento entre o paciente e o 

médico, uma situação que só poderia ser revertida pelo próprio profissional de 

saúde. Primeiramente, pode-se citar um trecho de Gomes (1994), que estabelece 

três definições para “erro médico”, ao mesmo tempo em que concebe o “erro” como 

resultado da ação do profissional de saúde.  

Erro médico é o mau resultado ou resultado adverso decorrente 
de ação ou da omissão do médico. O erro médico pode se 
verificar por três vias principais. A primeira delas e o caminho 
da imperícia [...]. O segundo caminho é o da imprudência e daí 
nasce o erro quando o médico por ação ou omissão assume 

                                                
52 Essa concepção reflete a dimensão de natureza empírica humana que fundamenta a escrita 
desses profissionais e remete à concepção de “homem-máquina” originária no contexto da Ilustração. 
Cabe citar o filósofo Julien Offray de La Mettrie, que cunhou o termo em 1748, inaugurando uma 
concepção de corpo que vige desde aquele contexto e cujas destilações legaram à medicina 
ocidental o entendimento de corpo como sistema ordenado de peças. Nesse sentido, o papel de 
“promover a cura”, atribuído à medicina, nada mais seria do que promover um ajuste de peças que 
restabelecesse a “normalidade” dos corpos (ROUANET, 2003). 
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procedimentos de risco para o paciente sem respaldo científico 
ou, sobretudo, sem esclarecimentos à parte interessada. O 
terceiro caminho é o da negligência [...]. ([Júlio Cézar Meirelles] 
GOMES, 1994, não paginado [RB, v. 2, n. 2]). 

 

Em outro texto, escrito pelo jurista Octávio Luiz Motta Ferraz, 

Questionamentos judiciais e a proteção contra o paciente: um sofisma a ser corrigido 

pelo gerenciamento de riscos, opta-se pela direção oposta: o questionamento do 

conceito de “erro médico”, ao considerar que as acusações impelidas contra os 

profissionais da área da saúde resultam, antes, da ignorância do paciente em 

relação à técnica e à desinformação em relação aos procedimentos terapêuticos que 

serão efetuados no seu corpo. Nesse caso, o monopólio da medicina, pensada 

como técnica, pelos profissionais da área da saúde, é utilizada como argumento 

para a improcedência das críticas que são feitas a eles. É como se os pacientes, na 

condição de leigos e ignorantes em relação ao “livro da natureza”, não tivessem 

condições de avaliar criticamente o empreendimento das águias (MARICONDA; 

LACEY, 2001). 

O que move o paciente a realizar o questionamento, de fato, é 
a equivocada convicção de que o erro existe, provocado por 
circunstâncias estranhas ao campo especifico da técnica, como 
a desinformação, normalmente decorrente do tipo de 
relacionamento estabelecido entre paciente e o profissional. 
Como é evidente, a diminuição dos riscos destes 
questionamentos não depende de medidas de ordem técnica, e 
é por este motivo que se enquadram nesta outra espécie de 
gerenciamento de riscos: o gerenciamento de riscos de 
conduta. ([Octávio Luiz Motta] FERRAZ, 1997, não paginado 
[RB, v. 5, n. 1]) 

 

Essa incapacidade de examinar o trabalho dos médicos resulta, de 

acordo com alguns autores da Revista, em um julgamento pautado nos resultados e 

não nos procedimentos. Por essa razão, esses autores optaram por recorrer a um 

princípio angular da bioética como forma de salvaguardar a sua prática e evitar 

posteriores reclamações por parte do paciente. Trata-se do respeito à sua autonomia 

decisória, materializado no consentimento informado. De um lado, apelou-se para o 

respeito à autonomia como a postura moralmente mais correta a ser adotada pelos 

profissionais de saúde. De outro, explicitou-se a lógica implícita do respeito à 

autonomia como estratégia que garantisse a conformação do paciente ou dos 
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familiares quando, eventualmente, os procedimentos efetuados fossem mal-

sucedidos.  

Embora, nas ocasiões em que se tratou de “erro médico” e 

“gerenciamento dos riscos”, os artigos não tenham feito menção à história da 

bioética, tampouco às suas bases legitimadoras, o consentimento informado esteve 

presente não só como um princípio ético historicamente justificado, mas como 

estratégia de proteção das águias contra posteriores reclamações. Nuremberg 

emerge como recurso capaz de resguardar a prática médica e se torna sinônimo de 

“gerenciamento dos riscos”. Dois trechos contidos na Revista ilustram essa alusão: o 

primeiro, escrito pelos médicos Marcos de Almeida e Daniel Romero Muñoz. O 

segundo, do jurista Octávio Ferraz. Vale ressaltar as distintas orientações entre os 

trechos citados. Enquanto o primeiro exalta o respeito à autonomia como um 

imperativo moral, o segundo evidencia o compromisso com a crítica à idéia de “erro 

médico” e afirma a prática do consentimento informado como um mecanismo de 

proteção da classe médica. 

Aqueles que assumem a responsabilidade pessoal de cuidar 
de alguém, aqueles que têm o conhecimento dos fatos e que 
exercitam a liberdade de escolha e o respeito pela autonomia 
dos outros, são seres verdadeiramente morais, pois sem a 
liberdade de escolha e sem o direito de saber as verdades as 
pessoas seriam apenas marionetes. E não existe qualidade 
moral em um espetáculo de marionetes. Seguramente não nos 
bonecos. ([Marcos de] ALMEIDA; [Daniel Romero] MUÑOZ, 
1994, não paginado [RB, v. 2, n. 2]).  

 

 

Entretanto, o que ainda não se percebeu é que o 
consentimento esclarecido do paciente apresenta-se como a 
medida mais eficaz no que se refere ao gerenciamento de 
riscos de conduta. Com efeito, o respeito ao direito do paciente 
de decidir livremente sobre os procedimentos de saúde a que 
irá se submeter, recebendo para isso, informações claras e 
precisas sobre as características, objetivos e riscos de tais 
procedimentos, diminuiria certamente e em muito o número de 
processos sem fundamento técnico atualmente observados na 
justiça. ([Octávio Luiz Motta] FERRAZ, 1997, não paginado 
[RB, v. 5, n. 1]). 
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O consentimento informado, deste modo, emerge como o esforço de 

tornar o paciente partícipe do processo, garantindo a sua anuência em relação aos 

procedimentos terapêuticos que serão efetuados em seu corpo. Ainda assim, 

ressalva-se que a problemática da condução de casos de “erro médico” aos tribunais 

resulta, muitas vezes, no arbítrio dos juízes em defesa do paciente. Nesse caso, 

reafirma-se o monopólio da técnica como o fundamento para a invulnerabilidade do 

médico à crítica externa. Por sua vez, essa crítica é associada a interesses outros 

que não o reconhecimento do dano cometido: tratam-se de pesadas indenizações a 

serem pagas pelos profissionais de saúde. 

O que é ainda mais grave e preocupante é que tais processos, 
mesmo que tecnicamente infundados, não deixam de trazer 
enormes prejuízos ao profissional ou entidade envolvidos. Pelo 
contrário, além das despesas e dos transtornos materiais e 
morais que invariavelmente acarretam, não raro apresentam 
uma ingrata surpresa em seu final: a condenação do 
profissional ou da entidade de saúde ao pagamento da 
indenização pleiteada. ([Octávio Luiz Motta] FERRAZ, 1997, 
não paginado [RB, v. 5, n. 1]). 

 

 

A visão atual do erro médico está impregnada de interesses 
corporativos, interesses de mídia e vorazes interesses 
indenizatórios inerentes à responsabilidade civil do médico. [...] 
Os grandes interesses lucrativos e indenizatórios estimulados 
pela florescente indústria do direito de reparações civis que faz 
da medicina um prato irrecusável no banquete judiciário das 
ações por danos e perdas. ([Júlio Cézar Meirelles] GOMES, 
1994, não paginado [RB, v. 2, n. 2]). 

 

Na orientação que é crítica à idéia de “erro médico” subjaz o 

entendimento de que o problema que leva às ações judiciais é o desentendimento 

entre o paciente e o médico. Daí que uma conversa esclarecedora entre médico e 

paciente, fundada no princípio do consentimento informado, sirva como potencial 

solução apontada pelos profissionais da Revista como estratégia de minimização 

dos conflitos. Em contrapartida, para aqueles que concebem a existência do “erro 

médico”, a exemplo de Julio César Gomes, é feita uma distinção entre os erros de 

ordem técnica e os de conduta. O “erro médico” em si seria o deslize no manuseio 

da técnica, enquanto a ausência de comunicação, o distanciamento em relação ao 
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paciente, seriam erros de postura. De acordo com os bioeticistas, era preciso atuar 

preventivamente no campo da conduta do médico como forma de evitar os 

processos judiciais. Eram eles o fundamento da insatisfação dos pacientes, e não as 

questões de ordem técnica, uma vez que os mesmos não dominavam os seus 

pressupostos. Saliente-se que, embora o autor conceba a existência de uma falha 

no manejo da técnica, ele faz uma crítica ao uso do termo “erro médico”. No interior 

dessa reflexão, a resistência à aceitação da falha. No entanto, vale ressaltar que o 

trecho citado não foi escrito por um médico, mas por um jurista que, embora esteja 

alheio ao processo científico, demonstra filiação e lealdade ao “estatuto de verdade” 

da ciência médica. A leitura que esse ator produz acerca da idéia de “erro médico” 

parece tratar a prática médica como um trabalho singular que, exercido pelos 

detentores da técnica, não está suscetível ao erro. 

No campo da saúde, especificamente no que toca ao nosso 
tema, importa diferenciar o gerenciamento de riscos 
estritamente técnicos do gerenciamento de riscos de conduta. 
O primeiro, refere-se exclusivamente à adoção de medidas 
tendentes a eliminar ou diminuir a falta técnica em si mesma, 
chamada vulgarmente de “erro médico”. ([Octávio Luiz Motta] 
FERRAZ, 1997, não paginado [RB, v. 5, n. 1]).  

 

No mesmo sentido, qual seja, o de patrocinar uma defesa da prática 

médica, alguns autores apontaram para a escassa quantidade de processos 

judiciais. Esse pequeno número se explicaria pela restrita quantidade de erros 

médicos, se concebidos como falha no manejo da técnica. Os médicos, em geral, 

procederiam em acordo com os “padrões de razoabilidade” técnico-científica. Nesse 

sentido, os “erros médicos” propriamente ditos seriam exceção. E os processos 

judiciais, de modo geral, resultado de um erro na conduta, e não no uso da técnica. 

Em artigo intitulado Exercício da Medicina e Responsabilidade Criminal, o jurista 

João José Leal advogou em defesa da prática médica, apontando para a pequena 

quantidade de erros médicos em um universo de prática condizente com os 

pressupostos da técnica médica. 

Na verdade, apesar do estardalhaço com que são divulgadas 
notícias sobre possíveis atos de negligência, imprudência ou 
imperícia, é insignificante o número de ações judiciais civis e/ou 
criminais contra médicos em toda a justiça brasileira. Primeiro 
porque, conforme já frisamos, prevalece no cotidiano o atuar 
médico correto, segundo os padrões de razoabilidade técnico-



CAPÍTULO III - “CUIDANDO DOS CUIDADORES” 155 

científica. Esta é a regra. ([João José] LEAL, 1994, não 
paginado [RB, v. 2, n. 2]). 

 

Uma vez mais, o argumento de que a conduta do médico é o que abre 

brechas para as reclamações a posteriori se mantém. Assim, o gerenciamento dos 

riscos deverá partir, antes de qualquer coisa, de uma modificação na conduta do 

médico, que se cerque de mecanismos que visem a sua proteção. A isso se dá o 

nome de prevenção, melhor do que a proteção. De acordo com os profissionais, a 

postura do médico diante do paciente, assim como alguns fenômenos do mundo 

contemporâneo, a exemplo da laicização da medicina, haviam modificado a imagem 

que pacientes nutrem em relação ao médico. A crítica dos pacientes à ação médica, 

na visão dos médicos, está relacionada a um conjunto de fatores que dizem respeito 

à ausência de reconhecimento do paciente, em relação ao médico, de uma figura de 

autoridade. Se, no passado, o médico despertava temor no paciente, hoje não mais. 

Nisso residiria a abertura ao questionamento à atuação médica.  

Obviamente, o relacionamento pessoal que se estabelecia 
durante a prestação de serviços de saúde, marcado pelos 
elementos acima mencionados, revela-se um eficiente 
obstáculo aos questionamentos judiciais. Confiança e respeito 
impossibilitava o paciente de acreditar em um eventual “erro” 
do profissional que o atendia. O temor reverencial o impedia, 
mesmo que acreditasse no erro, de questionar a autoridade 
quase suprema do médico. ([Octávio Luiz Motta] FERRAZ, 
1997, não paginado [RB, v. 5, n. 1]).  

 

Somada a esse distanciamento, o médico teria sido revestido de um rótulo 

que atribui a ele uma impressão de arrogância. Para os médicos, essa visão está 

relacionada a uma espécie de ressentimento dos leigos em relação aos detentores 

da técnica. Ao assumirem o monopólio do instrumental responsável por garantir o 

prolongamento da vida, eles teriam se tornado alvos preferenciais dos críticos de 

plantão, que, inconformados com o seu alheamento em relação ao “livro da 

natureza”, teriam se convertido em estorninhos a emporcalhar o mundo 

(MARICONDA; LACEY, 2001). 

A medicina não se realiza sem o homem versado na cultura 
médica e adestrado em suas possibilidades técnicas, não se 
proclama se não houver relação viva entre médico e paciente. 
Feita essa digressão para destacar a figura do médico ou 
definir sua grandeza para o paciente, fica a impressão de que a 
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arrogância decorrente da posse do conhecimento técnico, a 
soberba no seu uso, o não-reconhecimento do erro, leva o 
paciente lesado ao desespero ([Júlio Cézar Meirelles] GOMES, 
1994, não paginado [RB, v. 2, n. 2]). 

 

Num outro trecho convergente, o mesmo autor permanece reforçando a 

acusação do “erro médico” como a antítese do caráter divino outrora atribuído à 

medicina. Nesse sentido, a idéia de erro seria mera acusação daquele que não 

aceita, no interior da prática científica, qualquer resposta que não seja a devolução 

da plenitude à vida. Deste modo, as acusações seriam resultado de uma frustração 

com a medicina que é externa ao seu domínio. 

O erro médico na visão do leigo é a antítese da magia inerente 
aos deuses, ou de quem ungido do poder divino dispõe do 
poder de cura, isto é, o poder que remite o erro natural. Haja 
vista que o conceito de doença na medicina antiga era 
exatamente a versão orgânica da culpa ou expressão material 
do pecado. Por tradição deduz-se que aquele que culpa 
absolve a culpa, desfaz o erro de origem do semelhante. Por 
isso, soa como despropósito que o médico possa ele também 
errar, sobretudo no exercício da cura! Ressalvada a mitologia 
grega cujos deuses reproduzem defeitos humanos, não se 
concebe ao longo da história religiosa que a divindade ou o seu 
representante não sejam ungidos com a virtude da perfeição. 
[...] se o homem é medida das coisas, não resta dúvida que o 
médico deve ser o referencial mais alto. Essa presunção de 
infalibilidade, que assemelha o médico aos deuses ou 
sacerdotes, de fato, concorre para uma dramática reversão de 
expectativa diante do erro consumado, quase insuportável para 
o leigo, e cria em torno do médico um penoso compromisso 
com o sucesso [...]. ([Júlio Cézar Meirelles] GOMES, 1994, não 
paginado [RB, v. 2, n. 2]). 

 

Subjaz, nessa retórica, uma crítica à própria idéia de “erro médico”, como 

se o “erro” não existisse em si e fosse o reverso do culto outrora voltado à ciência 

médica. É contra essas expectativas que esses profissionais se lançam. No entanto, 

o mesmo autor ressalta que as expectativas de infalibilidade depositadas na 

medicina não são somente externas ao processo científico: elas revestem a visão 

que os médicos têm de si mesmos. As dificuldades seriam, portanto, não 

exclusivamente do paciente, mas de uma classe médica que incorporou o papel de 

onipotência em relação à gestão da vida e resiste à idéia de lidar com a morte e com 

a própria falibilidade. Nesse sentido, os médicos empreendem uma crítica à 
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concepção que eles próprios alimentam acerca do próprio ofício. Vale citar uma 

passagem do artigo de Júlio Gomes, em que ele ironiza o corporativismo da classe 

médica e atribui o impacto que o erro médico causa na sociedade às expectativas 

libertadoras depositadas na medicina. Essa expectativa, para o autor, não se 

restringe aos outros; ao contrário, faz parte do entendimento que os próprios 

médicos têm acerca da profissão.  

Os interesses corporativos buscam dissimular o erro medico, 
descaracterizá-lo ou despersonalizá-lo em detrimento da 
instituição onde ocorre. Nesse caso a falha humana é 
subestimada pelo comitente, que busca apenas nos meios de 
trabalho a justificativa para o erro, que logo se converte no 
“erro sem culpa”. A dissimulação por meio da arrogância, da 
reserva do domínio do conhecimento técnico e sobretudo da 
feição emblemática da medicina vista como fonte original e 
exclusiva da benfeitoria humana. Por outro lado, o poder 
“quase divino” da medicina, o “santo ofício” que não pode ser 
colocado em julgamento pelos leigos ou hereges. Jamais! [...] A 
recusa do médico em admitir seu erro é quase uma obsessão 
patológica, intolerável para quem se presume o legítimo 
herdeiro da graça divina, o benfeitor número um da 
humanidade. Isso oferece ao erro médico uma dimensão social 
áspera e grave. ([Júlio Cézar Meirelles] GOMES, 1994, não 
paginado [RB, v. 2, n. 2]). 

 

Se, por um lado, existe um esforço de afirmação da falibilidade inerente à 

sua condição humana, de outro, eles buscam estabelecer um discurso que visa à 

proteção da classe médica e à reafirmação do caráter esporádico dos casos de “erro 

médico”. Trata-se de validar a prática médica, assimilando o “erro” como um aspecto 

secundário diante de uma medicina comprometida com os postulados da sua 

ciência, assim como com a sua função de gestora do aparato técnico que lhe serve. 

A preocupação central é a de que os casos específicos de erro médico não afetem a 

imagem do profissional da medicina diante da sociedade a ponto de comprometer a 

credibilidade que é sua e do seu empreendimento. Essa parece ter sido a 

preocupação central do jurista João José Leal. 

Reconhecer, portanto, que alguns médicos podem errar, 
negligenciar ou até se conduzir dolosamente no exercício de 
sua atividade profissional, e exigir que sejam responsabilizados 
e punidos criminalmente não significa absolutamente 
engajamento com qualquer movimento, ocasional ou 
permanente, contra a classe médica e muito menos contra a 
Medicina. Não se pode, de modo irresponsável, antiético e 
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antijurídico, fazer coro ou dar guarida às acusações 
precipitadas e às denúncias maldosas formuladas por pessoas 
suspeitas, devido à sua condição de pseudovítimas. [...] Por 
outro lado, não se deve esquecer que a atividade médica é 
exercitada por homens que carregam consigo as limitações 
próprias da condição humana, com imperfeições, deficiências e 
contradições. Decorrem daí os erros, as negligências, as 
imprudências, as imperícias e até as condutas dolosas, que 
marcam a linha divisória entre o bom atuar médico, técnico-
cientificamente válido e ético-juridicamente correto, e o atuar 
médico contrário à técnica, às ciências, à razão, à prudência, à 
diligência, à competência e ao empenho solidário, que merece 
indiscutível censura ético-jurídica e profissional. [...] É 
compreensível, portanto, que, por se tratar de atividade 
profissional sujeita às limitações humanas, ocorram no seu 
importante, difícil e complexo exercício condutas eticamente 
reprováveis e juridicamente condenáveis. [...] Falar 
indiscriminadamente de uma "máfia de branco", criando a 
impressão junto à opinião pública de que a classe médica é 
constituída de profissionais incompetentes, gananciosos, 
irresponsáveis e criminosos é uma atitude tão perniciosa e 
censurável quanto a conduta condenável de alguns poucos 
médicos, que se conduzem com negligência, com imprudência, 
com imperícia ou até dolosamente, no exercício de sua 
profissão. ([João José] LEAL, 1994, não paginado [RB, v. 2, n. 
2]). 

 

Ainda mais do que zelar pela integridade do “bom médico”, ameaçado 

pela possibilidade de generalização da crítica dirigida a alguns poucos que efetuam 

um mau exercício profissional, Leal procurou resguardar uma característica que, a 

seu ver, legitimava a prática médica e era, por si só, um motivo forte o suficiente 

para garantir o respaldo social a ela. Trata-se do caráter mágico da medicina. Ao 

mesmo tempo em que se nega a divinização da ciência, revelam-se os 

compromissos históricos com o ideal que deposita na medicina expectativas de 

redenção e converte o médico na personificação desse desejo. É lícito cobrar dele 

uma postura em acordo com as demandas sociais: (bio)eticamente aceitável e 

tecnicamente competente. No entanto, é preciso salvaguardar a liberdade de ação 

desses profissionais, cuja atuação é matizada pelo caráter divino de um trabalho 

centrado na luta pela vida. A técnica não pode ser o fundamento da crítica à 

medicina; ela a ultrapassa e transcende. 

O médico necessita de liberdade de ação no desempenho de 
sua extraordinária, e às vezes até mágica, atividade de curar o 
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doente. Esta liberdade de ação, aliás devida também aos 
titulares das demais categorias profissionais, tem o seu preço 
ético e político-jurídico: como interface da liberdade de exercer 
a Medicina, torna-se lícito cobrar do médico a indispensável 
competência, a necessária diligência e a indiscutível seriedade 
no manejo das técnicas médicas e na formulação dos juízos de 
avaliação da pessoa enferma. [...] Não se assustem os 
médicos: os bons profissionais da Medicina, os que atuam de 
forma correta e adequada, nada têm a temer, a não ser a perda 
da companhia de alguns maus colegas que não merecem vestir 
o jaleco branco da paz, símbolo do extraordinário e mágico 
trabalho em prol da vida humana. ([João José] LEAL, 1994, 
não paginado [RB, v. 2, n. 2]). 

 

A medicina é, nesse sentido, caracterizada tanto como ciência quanto 

como arte. O seu caráter empírico, definido por meio do princípio da prova e da 

medicina baseada em evidências (uma espécie de jurisprudência da ciência 

médica), não é descartado. Cabe às águias validar o saber por elas produzido por 

meio da reafirmação da sua positividade. No entanto, afirmar a medicina 

exclusivamente por meio da sua dimensão “racional” era confirmar os compromissos 

com a técnica; os mesmos compromissos que, naquele momento, a comunidade 

médica tentava minimizar. Isso não significava a exclusão da dimensão empírica da 

sua empresa, mas a evocação do seu caráter humanístico como o seu aspecto mais 

nobre e dignificante. É em torno dessa expectativa que se ergueu o desejo da 

medicina como arte, antes do que como ciência. Essa discussão é o objeto do item a 

seguir. 
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3.4. A “medicina baseada em evidências” e o princípio da “prova”: as águias 
em defesa do saber médico 

 

 

A “medicina baseada em evidências”, diferentemente do que o nome 

pode sugerir, não é o mero exercício da medicina fundamentada nos indícios 

apresentados pelo quadro atual do paciente. Essas pistas servem, simplesmente, 

para estabelecer comparações entre o caso específico e situações semelhantes que 

o antecederam. É com base na experiência pretérita, recenseada e quantificada em 

artigos publicados nas revistas especializadas, que a comunidade médica deve 

orientar a sua prática e embasar os procedimentos a serem efetuados em 

determinado paciente. Um médico, diante de um caso que seja aparentemente 

irreversível e que o conduza a recorrer à ortotanásia, por exemplo, deverá produzir 

um levantamento bibliográfico que garanta a ele segurança para interromper o uso 

do aparato técnico. 

Embora as “evidências” sejam um recurso amplamente utilizado no 

cotidiano médico, elas têm sido objeto de críticas. No interior da Revista Bioética, um 

debate acalorado foi estabelecido em torno desse princípio. Tratou-se de um duplo 

movimento. O primeiro, de caráter empirista, buscou reavivar o princípio da prova 

como forma de afirmação da positividade do saber médico. A “medicina baseada em 

evidências”, para alguns autores, evidenciava a fragilidade do saber médico, 

conduzindo a uma postura de ceticismo que concebe a medicina antes como um 

saber dedutivo do que como uma ciência amparada no princípio de verdade. O 

segundo movimento, ao contrário, promoveu a crítica às “evidências” apontando 

para as dificuldades de alguns médicos no acesso à literatura internacional, bem 

como ressaltando o caráter subjetivo que ampara o procedimento do médico e o 

dever de avaliar cada caso na sua singularidade: essas eram condições essenciais 

para o êxito da prática médica. Avaliar a especificidade do caso de que se trata, de 

acordo com os médicos, era, antes de tudo, evitar precipitações. Cabe citar um 

trecho do artigo publicado pelo médico Délio Kipper, que, embora tenha efetuado 

uma crítica ao uso excessivo das tecnologias nos tratamentos terapêuticos, fez 

restrições à interrupção do tratamento com base nas “evidências”:  
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A medicina é uma ciência que baseia suas pesquisas 
essencialmente na metodologia quantitativa, considerada mais 
adequada e mais correta. É indiscutível o benefício que a 
medicina baseada em evidências traz para os pacientes, em 
muitas situações. Mas essa tendência traz problemas 
particulares em momentos tão importantes quanto nos de 
tomar decisões médicas envolvendo o fim da vida.” ([Délio] 
KIPPER, 1999, p. 67 [RB, v. 7, n. 1]). 

 

Na mesma direção, o médico Genival Veloso de França, ex-professor de 

medicina legal da Universidade Federal da Paraíba, em artigo sobre a eutanásia, 

apontou o aspecto conjuntural de cada caso, a ser considerado antes de tomar 

decisões baseadas nas “evidências”. Além disso, o autor ampliou a crítica, 

estendendo-a às decisões fundamentadas em “provas”: fossem prognósticos, 

fossem diagnósticos, ambos estavam sujeitos às limitações da ciência médica e à 

sua provisoriedade. 

A incurabilidade é um prognóstico, uma presunção, uma 
conjectura. Por isso, é duvidosa. Mesmo o diagnóstico, apesar 
dos recursos da técnica e da ciência, não apresenta um 
diagnóstico de rigorosa exatidão. Somem-se as 
disponibilidades terapêuticas e diagnósticas de cada lugar e a 
capacidade técnica e intelectual de cada médico. Dessa forma, 
a incurabilidade ainda se coloca de modo duvidoso, pois há 
enfermidades que numa época eram incuráveis e logo após 
deixam de sê-las. ([Genival Veloso de] FRANÇA, 1999, p. 73 
[RB, v. 7, n. 1]). 

 

O receio em relação à medicina baseada em evidências esteve atrelado à 

outra concepção persistente acerca da vida: a idéia de sacralidade, que coexiste 

com a sua conotação biológica. Entre os profissionais da área médica, a reflexão 

sobre a morte do ponto de vista social, religioso e moral esteve presente como um 

limitador para a defesa das práticas de interrupção do ato de viver ou do 

favorecimento ao ato de morrer. Na contramão das discussões sobre a eutanásia e a 

ortotanásia, as águias empreenderam um esforço de relacionar o princípio bioético 

da beneficência à incansável busca pela manutenção da vida.  

Apesar do avanço da ciência, se auscultarmos mais 
atentamente a realidade sociológica atual nas comunidades de 
nossa convivência cultural, certamente vamos entender a 
complexidade e a profundeza do tema [eutanásia]. ([Genival 
Veloso de] FRANÇA, 1999, p. 71 [RB, v. 7, n. 1]). 
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A morte não é um mero evento técnico-científico. É um evento 
cultural, moral e religioso. As diferentes visões culturais, morais 
e religiosas da morte nos dão uma compreensão e apontam 
para comportamentos, compromissos e ações mais 
apropriadas. [...] Assim como hoje vemos que a saúde não está 
somente na dimensão biológica (dimensão físico-corporal da 
existência), mas também na dimensão biográfica (estilo de 
vida, valores, crenças, opções), a dignidade também tem que 
aliar essas duas dimensões. Sem negar, pois seria uma 
insensatez, mas indo além da dignidade ligada aos processos 
da natureza biológica, há que se salvaguardar a dignidade da 
história pessoal. ([Léo] PESSINI, 1999, p. 97-98 [RB, v. 7, n. 
1]). 

 

É em nome dessa sacralidade da vida, ou do respeito à pessoa humana, 

traduzido no princípio bioético da beneficência, que a crítica ao princípio da 

evidência ganhou destaque entre os bioeticistas e se tornou um tema bastante 

controverso. Cabe anotar que a defesa desse princípio está relacionada a um 

esforço de validação da própria ciência médica. Se, de um lado, deflagrar a própria 

impotência diante da morte é uma estratégia de proteção das águias em relação às 

expectativas de outrem e de si mesmas, de outro, a Revista expressa o desejo de 

afirmar a positividade da ciência médica por meio do princípio da prova. Assim, 

reproduz a dicotomia que marca as expectativas contemporâneas em relação à 

ciência: volta-se um olhar de ceticismo em relação às suas possibilidades, ao 

mesmo tempo em que se resguarda a sua validade epistemológica. Resta apenas 

cercá-la (e cerceá-la) com princípios que garantam o seu uso moral.  

Uma postura bioética perpassava, para autores como França (2003), pela 

garantia de que a medicina considerasse o doente, e não a doença, como objeto 

primeiro das suas preocupações. Nesse caso, a conseqüência mais evidente da 

“medicina baseada em evidências” era a despersonalização do atendimento em 

saúde, resultante da aproximação entre casos que apresentassem características 

aparentemente comuns.  

No instante em que a medicina baseada em evidências tenta 
“clicherar” o atendimento baseado unicamente em dados 
estatísticos, fugindo da avaliação da experiência pessoal e 
capacidade de conduta do médico diante de cada caso, desfaz 
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o conceito de que “não existem doenças e sim doentes”. 
([Genival Veloso de] FRANÇA, 2003, p. 25 [RB, v. 11, n. 1]). 

 

Ainda, de acordo com o autor, tal prática seria resultado da obstinação 

dos profissionais de saúde por validar o saber por eles produzido, buscando na 

matemática probabilística um reforço para as suas ações. A idéia de recorrência era 

exaltada como um meio de prever os desdobramentos da doença e, por 

conseguinte, controlá-la. Ou, na pior das hipóteses, reconhecer a derrota profissional 

e ceder à impossibilidade de reversão do quadro. Nesse sentido, o autor ponderou 

que era preciso que a classe médica abandonasse a obstinação pelo estatuto de 

cientificidade do seu projeto, conciliando esse ideal com o reconhecimento do 

caráter subjetivo e intuitivo que, no limite, pode aproximar o seu saber da arte. 

A prática médica sempre se baseará num projeto que alie a 
arte clínica e o cálculo das probabilidades. Por isso, já se disse 
que a medicina clínica, por mais avançada que seja, sempre 
será a ciência das probabilidades e a arte das incertezas. 
([Genival Veloso de] FRANÇA, 2003, p. 26 [RB, v. 11, n. 1]).  

 

No interior dessa reflexão, Veloso argumentou pela necessidade de a 

medicina reconhecer os obstáculos, inerentes à sua própria constituição como área 

do conhecimento, que se colocam frente ao seu desejo de caminhar sobre o solo 

das certezas. Validar o saber médico era, antes de qualquer coisa, reconhecer as 

suas limitações, até como forma de rejeição às expectativas emancipatórias nela 

depositadas.  

A medicina não conta com os benefícios da exatidão 
matemática nem se propõe oferecer propostas perfeitas e 
uniformes. É a mais circunstancial das ciências e o ato médico, 
o mais circunstancial dos atos humanos. Por isso, o 
conhecimento médico nunca pode ser certo, mas apenas 
provável. Em medicina – principalmente na clínica, que é 
meramente arte -, o provável nunca é uma abstração, mas 
aquilo que situa-se entre o possível e o real: a chamada 
“probabilidade objetiva”. A arte clínica é bem mais uma ordem 
do pensar do que do ser. Isto não torna o ato médico baseado 
na intenção menos importante do que o baseado na evidência. 
([Genival Veloso de] FRANÇA, 2003, p. 26-27 [RB, v. 11, n. 1]). 

 

Embora o autor tenha chamado a atenção para os limites objetivos da 

ciência, merece destaque seu apontamento para o risco de que “a relação médico-
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paciente viesse a ser desdenhada “como um ato romântico não mais cabível neste 

programa de exatidão metodológica” (FRANÇA, 2003, p. 27). Partindo desse 

pressuposto, coube evocar o princípio da prova como condição indispensável ao 

exercício do médico. Se, de um lado, argumentava-se contra as “evidências”, 

acusadas de resultarem da neurose cientificista dos médicos, que recorriam à 

probabilidade como forma de legitimar as suas decisões, de outro, recorria-se a um 

princípio ainda mais arraigado à tradição positivista em torno da ciência: a prova.  

A própria expressão “evidência” - tal qual aqui colocada - 
mostra-se inconsistente, pois se diz que algo é evidente 
quando prescinde da prova ou dispensa justificação. A 
evidência é inimiga da prova. É a consagração da verdade. 
Assim, evidente é o que se mostra notório. Mais: o importante é 
saber o que se pode considerar como “evidência” e quem a 
determina como “fato concreto”. ([Genival Veloso de] FRANÇA, 
2003, p. 28 [RB. v. 11, n. 1]). 

 

Vale citar outro artigo, escrito pelo médico e bioeticista espanhol Diego 

Gracia, sobre o nascimento da “medicina baseada em evidências”. No que tange ao 

princípio da prova, o autor diagnosticou como característica do mundo 

contemporâneo, especificamente a partir da Segunda Guerra Mundial, a sua 

dispensa como condição essencial à prática médica. Não se trata mais de validar ou 

provar algo depois de efetivado o procedimento, mas de prever os desdobramentos 

de um quadro a partir da experiência pretérita. Nesse caso, a inversão entre o provar 

e o prever, materializada no uso das “evidências”, expõe uma lógica marcada pela 

recusa das experimentações. Há que se considerar, no entanto, que não há prova 

sem experiência. É por essa razão que Gracia (2000) critica a resistência 

contemporânea aos procedimentos inovadores, definidos pelos fatores 

circunstanciais, visto que, na sua visão, ela restringe a possibilidade efetiva de que 

se produza conhecimento e se dê legitimidade à atuação médica.  

Ya no se trata de “validar”, sino de negar validez a todo lo que 
no demuestre valía. Si en los dos pasos anteriores  lo que se 
intentaba era probar algo, ahora se trata exactamente de lo 
contrario, de investir la carga de la prueba, y decir que nada es 
válido si no lo demuestra previamente. ([Diego] GRACIA, 2000, 
p. 79 [RB, v. 8, n. 1]). 
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Na contramão da tese anunciada por Genival Veloso e Diego Gracia, o 

ex-professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Roni Marques, partiu em defesa da medicina baseada em evidências para 

afirmar a sua validade como elemento capaz de conferir densidade à atuação do 

médico. O autor apontou para a proximidade entre as “evidências” e a prova: as 

primeiras eram elementos suficientemente capazes de autenticar os procedimentos 

adotados pelos médicos. Nesse sentido, ao invés de opostos, ambos os princípios 

poderiam ser tomados como próximos ou, até mesmo, confundir-se um com o outro.  

Portanto, em português, o correto seria utilizar a expressão 
“medicina baseada em provas”, porque é exatamente disso que 
estamos tratando, ou seja, de verificar quais as provas de que 
tal ou qual procedimento pode efetivamente ser benéfico ao 
paciente. Não creio que consigamos modificar a expressão já 
amplamente consagrada pelo uso. Será mais fácil que ‘prova’ 
venha a ser consignada em nossos léxicos como sinônimo de 
evidência. ([Roni] MARQUES, 2003, p. 13 [RB, v. 11, n. 2]). 

 

Ainda, com o intuito de validar o uso das “evidências”, o autor retomou o 

argumento de Veloso acerca da sobreposição do doente em relação à doença para 

opor-se a ele e reafirmou a necessidade de conferir crédito à experiência. A 

singularidade não foi descartada, no entanto, pensar na especificidade de cada 

doente implicava na negação de recorrência e da regularidade dos fenômenos. Ao 

conceberem a ciência com o esforço de desvelamento da verdade contida no mundo 

natural, reforçaram a idéia de uma natureza cíclica e o desejo de compreender a 

dinâmica que torna os seus fenômenos sempre repetitivos e, portanto, previsíveis. 

Neste ponto, defender as evidências era positivar uma concepção específica de 

ciência. Era, simultaneamente, defender o saber médico na sua objetividade e na 

sua pretensão racional. 

É um truísmo afirmar que não existem doenças e sim doentes. 
Assim, expressamos a extrema variedade individual que 
observamos na prática clínica e a incerteza que a acompanha, 
desafiando a suposta segurança das regras diagnósticas e 
prognósticas. ([Roni] MARQUES, 2003, p. 13 [RB, v. 11, n. 2]). 

 

Note-se que, a despeito das divergências, o discurso expresso na Revista 

revela pontos comuns em torno dos quais os argumentos se constroem. Seja no que 

diz respeito à validação do saber médico ou à relação do profissional de saúde com 
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a morte – que, indubitavelmente, ascende sobre a visão desses profissionais acerca 

de sua interação com o paciente e sua condição como “cuidador” –, a Revista busca 

estabelecer pilares simétricos que sirvam como sustentadores da sua fala. Ainda 

mais: elabora um projeto de escrita que serve a um intuito maior, qual seja, definir 

um espaço de fala e de articulação política em prol da institucionalização da bioética. 

Não por acaso, esses atores vão evocar outros saberes que legitimem o seu projeto 

e corroborem com o discurso por eles elaborado, a exemplo da filosofia, da história e 

do direito. Ainda que, na leitura a contrapelo, se possa captar o dissenso no interior 

da Revista, evidencia-se o esforço de produzir um discurso que, se não homogêneo, 

se pretende revelador de uma problemática que é comum a todos os atores imersos 

na experiência das décadas mais recentes. 

Captar a subjetividade dos médicos é, por outro lado, o esforço de 

compreensão dos princípios que mobilizaram um grupo específico a almejar a 

institucionalização da bioética no Brasil. Trata-se do desejo intrínseco de buscar 

possibilidades de resposta para a mais inquietante das questões: por que as águias? 

Se a ética é, antes, um problema da filosofia ou do direito, por que a bioética emerge 

como um empreendimento da classe médica? Responder a essa questão é, 

certamente, um desafio. Pensar o médico a partir da singularidade da sua posição, 

que o obriga a vivenciar a morte num universo que a silencia, que faz da técnica o 

fundamento do seu ofício em épocas de ceticismo em relação ao projeto técnico-

científico, dá pistas importantes sobre como as inquietações dos atores 

contemporâneos são potencializadas quando se trata de refletir sobre o universo 

interior da ciência. Talvez as águias tenham assumido o papel de estabelecer limites 

à ciência porque receosas de outros se lançarem em tal empreitada. No entanto, 

debruçar sobre a escrita desses atores permite revelar uma visão de mundo 

condizente com as inquietações contemporâneas que não são exclusivas da classe 

médica. Mesmo assim, apropriadas por essa classe, por meio da Revista, elas, 

propositadamente, são amplificadas e passam a comportar uma dimensão 

identitária. Encampar a bioética é, para os profissionais que escreveram para a 

Revista, definir aquilo que se é e como se posicionar diante das demandas 

contemporâneas. Ainda mais: é elaborar estratégias de proteção para si e para o 

projeto do qual eles se tornaram portadores e porta-vozes. 



 

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

 

Uma das regras metodológicas mais usuais da prática historiadora refere-

se ao cuidado em guardar certo distanciamento do objeto, distanciamento esse 

garantidor de uma escrita comprometida com a crítica. No caso da história 

contemporânea – ou, ainda melhor, da história do tempo presente –, um problema 

adicional se coloca: a partilha (entre o historiador e os sujeitos históricos do qual 

trata sua pesquisa) da mesma composição subjetiva. Quando o trabalho consiste no 

esforço de historicização de um conjunto fundamentado em proposições éticas, essa 

dificuldade é potencializada. No que tange ao objeto do presente trabalho, a 

bioética, as questões internas ao historiador dizem respeito à partilha da crença no 

projeto cientificista, acompanhada do temor de que ele subverta as instituições que 

nos são caras. A experiência de outros atores históricos ajuda a compreender que 

essa dupla expectativa é ampla, e configura as identidades contemporâneas 

estabelecidas entre o desejo emancipatório depositado na ciência e o arraigamento 

à tradição humanista.  

A esse respeito, um exemplo é esclarecedor: Dominique Lecourt, que 

escreveu sobre o imaginário de biocatástrofe procurando nele os fundamentos da 

bioética, é presidente do Comitê de Ética do Instituto de Pesquisa para o 

Desenvolvimento da França. O autor, no seu último livro, escrito em 2007, tratou da 

bioética como um esforço criativo do homem para manter sua harmonia com o meio; 

ele compreende que o aspecto normativo é intrínseco ao homem e, portanto, nele 

deverão culminar todas as suas problemáticas. O aparente paradoxo biográfico de 

Lecourt é, antes, sintoma das distintas forças que conformam os anseios do homem 

contemporâneo. 

Ainda, no caso desta pesquisa, as dificuldades estiveram associadas a 

outro elemento: a ausência de historiografia que servisse como referencial para a 

elaboração de um problema. Nesse caso, a escolha pelo tema exigiu um duplo 

exercício: justificar a sua pertinência como objeto para a pesquisa em história e 

elaborar um aparato teórico e metodológico que possibilitasse sustentabilidade à 

tese defendida. 
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O primeiro exercício partiu da escolha da Revista Bioética como fonte, na 

medida em que se compreendeu que, sendo ela o primeiro espaço de discussões 

sobre o tema no Brasil, seria possível investigar, por meio do discurso que nela se 

exprime, o entendimento da classe médica acerca do objeto. O mapeamento desse 

discurso, no entanto, conduziu à compreensão de que a Revista era mais do que 

uma “tribuna” para a discussão dos temas que tangenciavam a bioética: tratava-se 

de uma arena política, onde, a classe médica, ao mesmo tempo, buscava refletir 

sobre o próprio papel em relação ao projeto cientificista e atuava voluntariamente na 

definição de um campo para a nova vertente da ética científica. Partindo desse 

pressuposto, não foi surpreendente constatar que a subjetividade da classe médica 

conduziu-a a atuar na constituição do campo acadêmico e político para a ética 

biomédica brasileira e, portanto, fez com que a bioética emergisse como problema 

que interessa à história.  

Ao buscar na subjetividade dos médicos o fundamento para a ascensão 

do campo, o trabalho comprometeu-se com uma concepção de história centrada no 

sujeito, que considera a razão intrínseca a ele no processo de elaboração discursiva 

e narrativa, uma vez que esse ator histórico empreende o desafio cotidiano de 

conferir sentido à própria experiência. Essa concepção, ascendente entre as 

décadas de 60 e 70, é tratada como guinada subjetiva e faz parte dos fundamentos 

que levaram à renovação dos estudos políticos e culturais (SARLO, 2007).  No 

interior dessas reflexões, o sujeito emerge como aquele que reflete sobre a 

experiência por meio da memória, edifica o presente e adota uma postura projetiva 

em relação ao futuro. Por essa razão, o seu discurso é constituído por distintas 

temporalidades, que, articuladas, dão sentido à sua existência e possibilitam a 

elaboração de projetos. Essa operação, embora subjetiva, ultrapassa o “pessoal” e 

atinge o espaço público por meio do discurso, que, concomitantemente, permite 

captar o específico e conduz ao universal materializado na vivência una. No caso da 

Revista Bioética, ela se tornou um espaço onde os atores puderam traduzir e refletir 

sobre a sua prática clínica (experiência subjetiva acumulada), e também elaborar um 

esforço de ordenamento para essa prática, marcado, paradoxalmente, pelo princípio 

da transgressão.  

Ainda que instauradas as polêmicas, a classe médica partilhou de um 

projeto claro para a bioética, efetivado em uma dinâmica institucional que a uniu ao 
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Governo Federal brasileiro, às universidades e às instituições de saúde. Essa 

vinculação só pôde ser apreendida por meio da investigação dos temas que 

circulavam na Revista, associados às regulamentações políticas produzidas no 

ambiente dos órgãos deliberativos competentes. A análise detida da fonte conseguiu 

dar conta dos atores que elaboraram o discurso e os pontos comuns às reflexões 

empreendidas por eles – a elaboração, que remete à apropriação e à criação, 

produz uma relação metodológica com o discurso que impede de encarcerá-lo tão 

somente como “produto do meio”. Como se anotou linhas atrás, o discurso 

compreende múltiplas temporalidades, visto que a classe médica se obrigava a 

relatar e refletir sobre sua prática, além de projetar o “vir a ser” em seu domínio. 

Ainda nesse sentido, o conceito bourdiano de campo tornou-se essencial à 

exeqüibilidade do trabalho, uma vez que ele pressupõe uma articulação institucional 

em torno de um projeto que parte dos sujeitos. É por meio do conceito de habitus 

que o autor define o processo de constituição do sujeito e como, por meio dessa 

subjetividade, ele atuará no mundo gerando novos produtos. 

O produto primeiro da classe médica, a Revista, tornou-se o ponto de 

partida para os outros produtos: cátedras, cursos de pós-graduação, normativos, 

idéias. Por essa razão, e pela própria especificidade da fonte (uma revista 

acadêmica), o trabalho transita entre dois campos distintos e complementares: a 

história intelectual e a história política. Intelectual porque patrocina a defesa de uma 

história de idéias que não pairam sobre as estruturas concretas da vida humana: 

“não é apenas a idéia que age, é também o lugar de onde ela vem” (WINOCK, 1996, 

p. 285). Política por que concebe as idéias intrínsecas a um discurso como 

fundamento para uma dinâmica de poder a ser efetivada em ambiente 

interinstitucional. 

Não por acaso, o conceito de biopolítica, formulado por Foucault, foi 

adotado como referencial teórico para se pensar o processo de cristalização da 

bioética nas instituições brasileiras e a sua disseminação no ideário coletivo e, 

particularmente, no de um grupo específico que se torna porta-voz do projeto, a 

classe médica. A partir dele, revela-se uma racionalidade política que se efetiva 

tanto através do apelo ao coletivo quanto ao individual, despertando sentimento de 

pertencimento a um projeto que parece, à primeira vista, universal, justo e natural 

diante das demandas do mundo contemporâneo. Cabe citar o filósofo André Duarte 
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(2008), que apontou a importância das interpretações e conceitos de Foucault como 

um legado para as ciências humanas. Mais do que uma racionalidade historicamente 

situada no nascimento do liberalismo, a biopolítica destilou-se no pensamento e nas 

práticas políticas contemporâneas como o imperativo que exige a manutenção da 

vida. Ao mesmo tempo em que ela é exercida por meio das instituições de poder, 

imiscui-se nas consciências individuais. Aprisionar o conceito de biopolítica ao 

contexto do século XVIII é negar o exercício intelectual que o próprio Foucault 

concebeu como fundamento da história: compreender a dinâmica do poder que vige 

no mundo contemporâneo, buscando as suas condições de possibilidade em tempos 

pretéritos. 

Juntos, o conceito de campo político e de biopolítica permitiram delinear 

um universo marcado pelo desejo de um grupo específico de estabelecer normativos 

que tornassem a sua atuação menos subjetiva e, portanto, mais segura. Ao mesmo 

tempo em que contemplaram a demanda interna de proteção para a sua classe e 

para o saber médico, em uma atitude voluntária, deram vazão a idéias que não são 

exclusivamente suas, mas comuns aos sujeitos contemporâneos que partilham da 

mesma experiência legada pelo projeto racional. A articulação, no contexto da 

Ilustração, entre uma razão pura e uma razão prática, parece ser a operação que os 

homens contemporâneos se esforçam por efetuar. Se pensarmos na ética 

contemporânea a partir da destilação teórica proposta por Rouanet (2007), torna-se 

compreensível que as nossas agendas estejam voltadas para o esforço de 

ajustamento entre o projeto racional e o humanista. No limite, eles fazem parte de 

um mesmo arcabouço.  

Os apontamentos expressos neste trabalho, indubitavelmente, ajudam a 

compreender as políticas de saúde dos governos mais recentes, assim como as 

polêmicas expressas nos jornais acerca das tecnologias voltadas à vida. No entanto, 

o propósito central consistiu em explicitar os limites tênues que tornam a ética e a 

política domínios próximos, até mesmo, imbricados. A ética converte-se em política 

na medida em que a compreendemos por meio da força que ela representa quando 

convertida em discurso. A política, em ética, quando incorpora os seus pressupostos 

a fim de legitimar um poder que se pretende sutil, a exemplo do que acontece nas 

sociedades democráticas e liberais. 
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Certamente, outros trabalhos poderão ser e serão produzidos sobre o 

tema. Este é apenas o primeiro passo para a reflexão sobre a bioética como um 

elemento importante na constituição moral e política do mundo contemporâneo.  
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Tabela 1 – Expediente da Revista Bioética por ano/volume/número 

REVISTA BIOÉTICA – 1993-2008 

Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

1993 1 1 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Balduíno 
Barbosa de 

Deus (UFPB) e 
Gabriel Oselka 

(USP) 

Délio José Kipper (PUC – RS), 
Franklin Leopoldo e Silva (USP), 

Genival Veloso de França (UFPB), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Marco 
Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 

(USP), William Saad Hossne 
(UNESP) 

1993 1 2 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP) e 

Genival Veloso 
de França 

(UFPB) 

Délio José Kipper (PUC – RS), 
Franklin Leopoldo e Silva (USP), 

Joaquim Clotet (PUC – RS), Marco 
Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 

(USP), William Saad Hossne 
(UNESP), Antonio Carlos Mendes 

(PUC – SP), Jefferson de 
Vasconcelos Silva (Procuradoria do 

INAMPS do Piauí) 

1994 2 1 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP) e 

Genival Veloso 
de França 

(UFPB) 

Délio José Kipper (PUC – RS), 
Franklin Leopoldo e Silva (USP), 

Joaquim Clotet (PUC – RS), Marco 
Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 

(USP), William Saad Hossne 
(UNESP), Antonio Carlos Mendes 

(PUC – SP), Jefferson de 
Vasconcelos Silva (Procuradoria do 

INAMPS do Piauí) 

1994 2 2 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP) e 

Genival Veloso 
de França 

(UFPB) 

Délio José Kipper (PUC – RS), 
Franklin Leopoldo e Silva (USP), 

Joaquim Clotet (PUC – RS), Marco 
Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 

(USP), William Saad Hossne 
(UNESP), Antonio Carlos Mendes 

(PUC – SP), Jefferson de 
Vasconcelos Silva (Procuradoria do 

INAMPS do Piauí) 

1995 3 1 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP) e 

Genival Veloso 
de França 

(UFPB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), Volnei Garrafa (UnB), William 

Saad Hossne (UNESP) 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

1995 3 2 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP) e 

Genival Veloso 
de França 

(UFPB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), Volnei Garrafa (UnB), William 

Saad Hossne (UNESP) 

1996 4 1 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP) e 

Genival Veloso 
de França 

(UFPB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), Volnei Garrafa (UnB), William 

Saad Hossne (UNESP) 

1996 4 2 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP) e 

Genival Veloso 
de França 

(UFPB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), Volnei Garrafa (UnB), William 

Saad Hossne (UNESP) 

1997 5 1 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP), Genival 

Veloso de 
França (UFPB) 

e Volnei 
Garrafa (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), William Saad Hossne 

(UNESP) 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

1997 5 2 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP), Genival 

Veloso de 
França (UFPB) 

e Volnei 
Garrafa (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), William Saad Hossne 

(UNESP) 

1998 6 1 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP), Genival 

Veloso de 
França (UFPB) 

e Volnei 
Garrafa (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), William Saad Hossne 

(UNESP) 

1998 6 2 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP), Genival 

Veloso de 
França (UFPB) 

e Volnei 
Garrafa (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), William Saad Hossne 

(UNESP) 

1999 7 1 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP), Genival 

Veloso de 
França (UFPB) 

e Volnei 
Garrafa (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), William Saad Hossne 

(UNESP) 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

1999 7 2 
Sérgio Ibiapina 
Ferreira Costa 

(UFPI) 

Gabriel Oselka 
(USP), Genival 

Veloso de 
França (UFPB) 

e Volnei 
Garrafa (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC – SP), 
Délio José Kipper (PUC – RS), 

Franklin Leopoldo e Silva (USP), 
Jefferson de Vasconcelos Silva 

(Procuradoria do INSS do Piauí), 
Joaquim Clotet (PUC – RS), Júlio 
Cézar Meirelles Comes (Hospital 
Universitário de Brasília), Marco 

Segre (USP), Sueli Gandolfi Dallari 
(USP), William Saad Hossne 

(UNESP) 

2000 8 1 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 
(UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz) , Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brara (UEL), Mário Toscano de Brito 

Filho (UFPB), Mauro Brandão 
Carneiro (ENSP – Fiocruz), Oliveiros 

Guanais de Aguiar (TSA/SBA), 
Roberto Luiz d´Avila (UFSC),  Roni 

Marques (UFRJ), Vital Maria da 
Costa Lira (UFPE) e William Saad 
Hossne (Sociedade Brasileira de 

Bioética) 



 184 

 

Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

2000 8 2 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz) , Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 

2001 9 1 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz), Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

2001 9 2 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz) , Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 

2002 10 1 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz) , Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

2002 10 2 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz), Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 

2003 11 1 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz) , Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

2003 11 2 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz) , Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 

2004 12 1 
Luiz Salvador de 

Miranda Sá 
Júnior (UFMS) 

Júlio Cézar 
Meirelles 

Gomes (UnB) 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz) , Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

2004 12 2 Gerson Zafalon 
Martins (CFM) 

____ 
 

Antonio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Antônio Nery (UFBA), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Eliane Azevedo 
(UFBA), Fermin Roland Schramm 
(ENSP – Fiocruz) , Genário Alves 

Barbosa (UFPB), Genival Veloso de 
França (UFPB), Joaquim Clotet 

(PUC-RS), José Eduardo de Siqueira 
(UEL), José Geraldo de Freitas 
Drumond (UEMC), Léo Pessini 

(Centro Universitário São Camilo), 
Luiz Augusto Pereira (Universidade 

de Caxias do Sul), Márcio Fabri 
(Instituto Afonsianum de Ética 

Teológica), Marco Segre (Sociedade 
Brasileira de Bioética), Mário 

Toscano de Brito Filho (UFPB), 
Mauro Brandão Carneiro (ENSP – 

Fiocruz), Oliveiros Guanais de Aguiar 
(TSA/SBA), Roberto Luiz d´Avila 

(UFSC),  Roni Marques (UFRJ), Vital 
Maria da Costa Lira (UFPE) e William 
Saad Hossne (Sociedade Brasileira 

de Bioética). 

2005 13 1 Gerson Zafalon 
Martins (CFM) 

____ 
 

Antônio Carlos Mendes (PUC-SP) 
(PUC-SP), Corina Bomtempo Duca 
de Freitas (CNS/USP) (CNS/USP), 

Délio José Kipper (PUC-RS), Gabriel 
Oselka (USP), Leocir Pessini (Centro 

Universitário São Camilo), Lucilda 
Selli (UNISINOS), Luiz Salvador de 
Miranda Sá Júnior (UFMS), Maria 

Clara Feitosa Albuquerque (UFPE), 
Mayana Zatz (USP), Miguel Kfouri 
Neto (Escola de Magistratura do 

Paraná), Nelson Grisard (CRM-SC), 
Raquel E. Ferreira Dodge 

(Procuradoria da República), Roberto 
Luiz D'Avila (UFSC), Roni Marques 

(UFRJ), Volnei Garrafa (UnB). 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

2005 13 2 Gerson Zafalon 
Martins (CFM) 

____ 
 

Antônio Carlos Mendes (PUC-SP) 
(PUC-SP), Corina Bomtempo Duca 
de Freitas (CNS/USP), Délio José 
Kipper (PUC-RS), Gabriel Oselka 

(USP), Leocir Pessini (Centro 
Universitário São Camilo), Lucilda 

Selli (UNISINOS), Luiz Salvador de 
Miranda Sá Júnior (UFMS), Maria 

Clara Feitosa Albuquerque (UFPE), 
Mário Roberto Hirschheimer 

(Sociedade Brasileira de Pediatria), 
Mayana Zatz (USP), Miguel Kfouri 
Neto (Escola de Magistratura do 

Paraná), Nelson Grissard (CRM-SC), 
Raquel E. Ferreira Dodge 

(Procuradoria da República), Roberto 
Luiz D'Avila (UFSC), Roni Marques 

(UFRJ), Volnei Garrafa (UnB). 

2006 14 1 
Clóvis Francisco 

Constantino 
(CFM) 

Dora Porto 
(editora 

executiva) 
(UnB) 

Antônio Carlos Mendes (PUC-SP), 
Arnaldo Pineschi de Azeredo 

Coutinho, Corina Bomtempo Duca de 
Freitas (CNS/USP), Délio José 

Kipper (PUC-RS), Gabriel Oselka 
(USP), Leocir Pessini (Centro 

Universitário São Camilo), Lucilda 
Selli (UNISINOS), Luiz Salvador de 
Miranda Sá Júnior (UFMS), Maria 

Clara Feitosa Albuquerque (UFPE), 
Mário Roberto Hirschheimer 

(Sociedade Brasileira de Pediatria), 
Mayana Zatz (USP), Miguel Kfouri 
Neto (Escola de Magistratura do 

Paraná), Nelson Grissard (CRM-SC), 
Raquel E. Ferreira Dodge 

(Procuradoria da República), Roberto 
Luiz D'Avila (UFSC), Roni Marques 

(UFRJ), Volnei Garrafa (UnB). 
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Ano Volume Nº Editor 
Editores 

associados Conselho Editorial 

2006 14 2 
Clóvis Francisco 
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APÊNDICE C – Tabela 3: Temas recorrentes na Revista Bioética no período de 
1993 a 2008 
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Tabela 3 – Temas recorrentes na Revista Bioética no período de 1993 a 2008 

Eixos temáticos Sub-temas 
Quantidade de 

artigos 

História 

-sistematização do pensamento ético; 
- história da Bioética; 
- crise da Bioética; 
- Thomas Percival e o primeiro código moderno de ética 
biomédica; 
- diretrizes internacionais; 
- eugenia e biopoder. 

10 

Aids - gênero; 
- sexualidade. 10 

Ética e filosofia 

- dignidade da pessoa humana; 
- teologia moral; 
- aborto: quando começa a vida?; 
- limites da vida: 

• Pacientes terminais 
• UTI 
• morte encefálica 
• Idosos 
• sobre a morte e o morrer (o filme Mar 

Adentro); 
- a bioética e o irracionalismo da pós-modernidade; 
- futuro. 

25 

Biotecnologias 

- tecnociência; 
- genética e reprodução humana; 
- transplantes de órgãos; 
- transumanismo ou pós-humanismo. 

38 

Controle de 
pópulação 

- epidemiologia; 
- desastres em massa; 
- prevenção; 
- demografia e planejamento familiar; 
- aborto preventivo 

12 



 198 

 

Eixos temáticos Sub-temas Quantidade de 
artigos 

Direito 
- hermafroditismo; 
- aborto; 
- eutanásia. 

12 

Medicina e lógica de 
mercado 

- tráfico de órgãos; 
- planos de saúde; 
- globalização e subordinação econômica. 

4 

Autonomia 

- consentimento informado; 
- controle sobre os corpos e supressão da 
autonomia: 

• crianças 
• prisioneiros 
• loucos 
• mulheres 
• índios 
• pessoas sócio-economicamente 

vulneráveis; 
- eutanásia. 

45 

Médico e Medicina 

- o princípio responsabilidade; 
- confidencialidade; 
- a medicina baseada em evidências; 
- o princípio da prova e a defesa da ciência 
médica; 
- a subjetividade do médico; 
- o médico e o cuidado de si; 
- distanásia ou ortotanásia. 

15 

Estado 

- saúde pública; 
- políticas públicas; 
- voluntariado; 
- cidadania e direitos humanos; 
- violência; 
- alocação de recursos para a saúde 
(equidade); 
- relevância social da pesquisa clínica 

34 
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Eixos temáticos Sub-temas Quantidade de 
artigos 

Institucionalização 

- comitês internacionais de bioética; 
- comissões de ética; 
- a institucionalização da bioética em Portugal, Estados 
Unidos, França e Dinamarca; 
- o ensino de ética nas universidades; 
- a Revista Bioética como instrumento de educação 
continuada. 

44 

Principialismo 
- incorporação do referencial estadunidense; 
- ética casuística; 
- cultura e identidades. 
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APÊNDICE D – Gráfico 1: Temas recorrentes na Revista Bioética no período de 

1993 a 2008 
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Gráfico 1 - Temas recorrentes na Revista Bioética no período de 1993 a 2008 

 

 
 


