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 Que me seja permitido começar com uma precaução literária. Não sendo investigador 
no campo das ciências biomédicas nem das ciências em geral, não poderei entrar senão nos 
preâmbulos da questão específica da «Ética na investigação». Mas considero que para 
podermos falar de maneira adequada do tema proposto, é preciso compreender o modo 
como se apresenta hoje a ética no campo das ciências e das ciências biomédicas em 
particular, tal como me foi solicitado. Proponho portanto uma reflexão sobre os desafios que 
a ética encontra no debate contemporâneo, para poder, quase em conclusão, balizar alguns 
desafios do presente e do futuro susceptíveis de abrir a nossa discussão.  

  1. Ética e bioética. Pode-se imaginar várias portas de entrada na problemática das 
relações entre ciência e investigação, mas esta apresentação escolhe intencionalmente o 
primeiro membro deste binómio para, em seguida, ir ao encontro da investigação científica. 
E começaremos imediatamente por uma hipótese irrealista: o que aconteceria se a ética não 
existisse? Seria possível viver sem ética? Mas, dir-se-á, a questão não está clara e uma 
objecção surge imediatamente: com esta questão, será que se fala da ética enquanto saber 
teórico codificado, por exemplo, num livro cujo título poderia ser «Princípios éticos», ou 
«Compêndio de moral», ou tem-se em vista a ética que está subjacente ao comportamento 
humano diário? Assim, refere-se a ausência de ética à ignorância dos fundamentos teóricos 
do agir ou ao vazio de valores que a acção apresenta efectivamente?  

Noutros termos, é preciso distinguir entre a ética enquanto estudo filosófico do 
comportamento e a ética vivida. Neste último caso, a ausência de ética é reconhecida apenas 
por aqueles que reprovam determinados comportamentos ou maneiras de agir em função da 
frustração quanto à sua expectativa de ver surgir numa acção concreta determinados valores 
éticos. Mas o que são os valores éticos, acrescentar-se-á? Não será que cada acção prossegue 
as suas próprias finalidades: o empresário produz coisas ou gere a prestação de serviços; o 
futebolista procura vencer a competição, o investigador procura descobrir algo que já existe 
ou inventar algo que ainda não existe; cada actividade tem a sua finalidade específica. O que 
acrescenta a ética a cada uma destas finalidades que se multiplicam indefinidamente, em 
função dos contornos variadíssimos das nossas acções? Poderíamos dizer, em primeiro lugar, 
que acrescenta um valor às finalidades; mas esta resposta não é suficiente, porque cada 
finalidade é já em si um valor para o agente, seja este valor alto ou quase insignificante; o 
estudante procura adquirir um saber, o trabalhador, uma determinada competência. Ora, o 
valor ético é transversal a todas as finalidades do agir que, em si, já constituem um valor: é 
precisamente o bem, o bem ético, que qualifica em primeiro lugar a pessoa que age. Por 
exemplo, um banqueiro pode ser muito hábil a fazer dinheiro, mas se a sua habilidade serve 
para indevidamente enganar os clientes ou fazer branqueamento de capitais, a finalidade 
objectiva do seu trabalho será talvez performante do ponto de vista do ganho de dinheiro, 
mas o valor ético deste agir será negativo, o que a palavra «indevidamente» sublinha. Na 
verdade, já sabemos isso; por exemplo, as investigações médicas realizadas por conceituados 
médicos nazis podiam ter o seu interesse científico, mas não deixaram de ser abominações do 
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ponto de vista ético. Tal como a investigação no caso Tuskagee nos Estados Unidos da 
América em que, de 1932 a 1972, o Serviço de Saúde Pública realizou um estudo que 
envolveu, sem o seu conhecimento ou autorização, 600 homens afro-americanos na cidade de 
Macon, no estado do Alabama, com o objectivo de observar a evolução da sífilis livre de 
tratamento - estudo que foi deliberadamente continuado mesmo quando havia já terapêutica 
estabelecida e eficaz contra a doença. 

Estes casos mostram que a finalidade ética ou o valor do bem ético está sempre 
presente, de modo positivo ou negativo. É o que se quer dizer ao considerar o bem ético 
como transversal a cada uma das nossas acções. A questão das relações entre ciência e 
investigação interroga portanto o bem ético das múltiplas formas de investigação, e mais 
especificamente hoje, no campo da biomedicina.  

 Qual a função do bem ético, senão a de tornar boa a vida do agente? É o que já 
Aristóteles intuía quando falava da ética como procura do «viver bem» («eu zeïn»), da vida 
boa. Mas no seu grande livro de antropologia filosófica de 1990, o filósofo francês Paul 
Ricoeur – falecido em 2005 – acrescentou à definição da ética como «procura da vida boa» os 
dois passos seguintes: procura da vida boa, «com e para com o outro, em instituições 
justas»2. Esta definição constitui um programa de reflexão sobre o sentido das relações da 
pessoa com as outras pessoas, e sobre as instituições, qualificadas como devendo ser 
eticamente marcadas pelo selo da justiça. De facto, sobre a justiça temos uma multiplicidade 
de tratados, de que dois pontos de referência incontornáveis são A Theory of Justice de John 
Rawls (publicada em 1971, com revisões em 1975 e 1999) e A Idea of Justice de Amartya Sen 
(publicada em 2009. Mas a minha preocupação consiste, nesta visão de conjunto da ética, em 
lembrar a evolução da compreensão da ética no decurso das últimas décadas.  

 Não é segredo para ninguém que, no contexto da biomedicina actual, a ética deu 
origem à bioética, cujo neologismo e conceito remontam simultaneamente a Van Rensselaer 
Potter (1970 e 1971) e a Andre Hellegers (1970) (ainda que houvesse sido criado num sentido 
mais ecológico em 1926 por Fritz Jahr, pastor e teólogo alemão, que acabou por partilhar 
ideias anti-semitas do partido nazi). Mas não se pode confundir ética com bioética: com 
efeito, a bioética tenta resolver casos concretos do mundo da vida, do bios humano em 
sentido lato (e da biosfera) que inclui investigação, cuidados de saúde em geral, tratamentos 
médicos, prestação de serviços de todas as espécies, com os aspectos conexos, que incluem o 
direito, a decisão política, a economia, a educação, etc.  

Contudo, o desiderato mais importante consiste em determinar o lugar específico da 
bioética: no sentido de Aristóteles, a bioética aparece como uma «sabedoria prática», isto é, 
como a arte de descobrir a melhor solução ética possível para a multiplicidade dos casos 
concretos que surgem no decurso da vida. Noutros termos, a bioética é a ciência teórica que 
tenta, na base da ética e da moral, resolver casos concretos e situações particulares no mundo 
da vida e da saúde humana. Donde, a bioética pertence ao grupo das «éticas aplicadas» ou 
«éticas sectoriais», tais como a ética empresarial, a ética do direito, etc. As consequências 
desta situação não podem ser ignoradas: a bioética apoia-se na ética geral, não podendo 
substituir-se a esta; reciprocamente, a ética geral encontra na bioética, tal como nas outras 
éticas aplicadas, um campo específico de problemas concretos a resolver. 

 

 2. A bioética e a explosão dos valores. A bioética não deixou de ter um efeito 
retrospectivo de transformação da ética geral. Os problemas concretos a que a bioética devia 
dar resposta deram origem a discussões informais e, mais recentemente, a debates no seio 
das Comissões de Ética, quer hospitalares, quer universitárias, empresariais, quer dos 
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centros de investigação. Ora, o debate implica o confronto com uma multiplicidade de 
parceiros de diálogo, que não estão necessariamente de acordo e que, sobre determinados 
pontos, permanecem em oposição frontal quanto à proposta de pareceres sobre a melhor 
solução ética a dar a um determinado caso concreto.  

 Isso pôs em relevo um duplo factor que já estava presente nos tratados de ética, mas 
bastante menos acentuado; com efeito, estes analisavam o melhor comportamento ético 
individual, ao passo que a bioética implica uma acção cujos decisores são múltiplos. Noutros 
termos, as comissões de ética pressupõem a presença de vários membros; por outro lado, os 
problemas discutidos dizem respeito a acções nas quais estão implicados, em geral, vários 
intervenientes e não apenas uma pessoa só: por exemplo, uma decisão quanto a uma 
situação hospitalar (operação cirúrgica, ordem de não reanimar, abortamento, etc.) afecta o 
agir não apenas de uma pessoa, mas de toda a equipa, mais ou menos extensa.  

 Costuma-se então dizer que a bioética é plural, que ninguém entra no diálogo bioético 
com uma competência universal, mas cada um dos parceiros fala a partir da sua 
especialidade profissional: o filósofo a partir da ética teórica, o médico a partir da ciência 
médica, o jurista com base no seu conhecimento do direito, etc. Assim não há em sítio 
nenhum um bioeticista puro; esta situação é a contrapartida do facto de a bioética ser uma 
ética aplicada a casos concretos. Um filósofo que quisesse resolver um caso ético com aspectos 
médicos conexos, mas sem dispor do saber médico, cometeria o mesmo erro que um médico 
ou um cientista julgando ser ele o mais apto a resolver os problemas éticos suscitados pela 
sua ciência, sem necessidade de recurso à ética teórica. Ora, não é raro assistir a erros desta 
natureza. Apenas uma longa frequentação pluridisciplinar permite evitar esta espécie de 
confusões, graças à paciente e humilde escuta dos outros. 

 O resultado do diálogo bioético apresenta-se de múltiplas maneiras. Uma delas é 
particularmente visível: as decisões do foro bioético reflectem a pluralidade das 
interpretações dos valores éticos aplicados aos casos concretos, pluralidade efectivamente 
assumida pelos parceiros de discussão. Esta pluralidade reflecte a divisão da sociedade 
quanto aos desafios éticos comuns. Por exemplo, em fim de Janeiro deste ano teve lugar no 
Parlamento português a votação sobre a adopção de crianças por pares homossexuais, 
legalmente autorizados a reivindicar o estatuto de casais. Neste caso tal como em outros 
semelhantes, trata-se de decisões bioéticas relativas não à investigação, mas a modelos de 
sociedade baseados sobre uma determinada compreensão dos valores éticos.   

 Podemos então perguntar se do diálogo bioético não resultou uma explosão 
centrífuga dos valores éticos. Ao aforismo, que podia e devia ser o emblema da bioética: 
«nem tudo aquilo que é tecnicamente possível é eticamente desejável», o Professor Luís 
Archer acrescentava imediatamente uma constatação oposta: «tudo aquilo que é 
tecnicamente possível será, de facto, realizado um dia». Não será que isso implica então uma 
pulverização ética da sociedade, como se cada um fosse remetido à sua compreensão 
individual ou partidária dos valores éticos? Pode-se, com certeza, justificar aparentemente 
esta posição por um dado correcto na compreensão da ética: a ética propõe e não impõe 
valores. É por isso que a bioética tem uma função consultiva e não legislativa; o debate 
bioético leva a formação de pareceres, de «opinions» ou «avis», os quais não têm a pretensão 
de ter força de lei; tal como vamos comentar, é desta maneira que ética e bioética diferem das 
instâncias legislativas. Mas o reconhecimento das diferenças entre posições bioéticas sobre 
assuntos importantes, tais como as questões ditas fracturantes (que, na maior parte das 
vezes, incidem no começo e no termo da vida humana), não contribuirá para desmembrar ou 
fragmentar o tecido ético de uma nação? Não será que se pode aplicar à ética o que Henry 
Kissinger diz da política europeia no seu recente livro sobre A ordem mundial (World Order, 
2014) - «A Europa regressou à questão com que começara, mas agora tem âmbito global. Que 
ordem internacional pode ser destilada a partir de aspirações dissonantes e tendências 
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contraditórias? Quais serão os países componentes de tal ordem e de que forma coordenarão 
as suas políticas? De que grau de unidade necessita a Europa, e que grau de diversidade 
pode suportar? Mas a questão inversa é, a longo prazo, talvez ainda mais relevante: tendo 
em conta a sua história, que grau de diversidade deve a Europa preservar para alcançar uma 
unidade significativa?»3. Não será que se poderia fazer a mesma pergunta a propósito dos 
valores éticos universais, que pareciam estar na base da sociedade ocidental? Por exemplo, já 
surgiram pedidos no sentido de alterar o teor dos bilhetes de identidade ou documentos de 
identificação em Portugal, substituindo-se a menção pai e mãe por representantes legais4. 
Somos assim chamados a viver numa sociedade cada vez mais aberta a todas as inclusões 
eticamente «libertarianas», principalmente sob o impacto dos partidos que se apresentam 
como progressistas. Será que ainda há lugar para valores éticos universais ou será que 
assistimos a uma lenta erosão dos valores considerados como intangíveis?  

  

 3. A bioética face ao biodireito e à biopolítica. Estas considerações abrem a porta a 
uma nova sequência do trabalho da bioética; entendemos aqui a emergência, face à bioética, 
de um biodireito e de uma biopolítica. Este aspecto mereceria longos comentários, que 
devemos limitar ao essencial. Uma vez que, por princípio, a ética não pode impor mas 
apenas propor recomendações, o papel de tornar obrigatório respeito pelas deliberações cabe 
às instâncias sociopolíticas, dispondo de autoridade institucional: a assembleia legislativa 
nacional e instituições públicas e privadas como o conselho directivo dos hospitais, das 
universidades, etc. A tendência, conjuntamente tentativa e tentação, surgirá contudo de 
menosprezar a ética, em proveito das instâncias capazes de exercer um poder real sobre a 
acção e não apenas sobre as consciências pessoais. Deste ponto de vista, biopolítica e 
biodireito encontram-se para afirmar que o que importa é o que tem força de lei; aliás, não 
será também isso que os conselhos de ética procuram quando querem influenciar as 
instâncias legislativas? Deveremos então concluir que a bioética foi e é a antecâmara do 
biodireito e da biopolítica, como se ela, após ter conseguido preencher o seu papel de 
chamada de atenção, devesse ceder o lugar a quem a supera graças ao seu poder de coerção?  

 Há efectivamente quem pense assim, o que mostra uma perigosa ignorância da 
função da ética e da bioética na vida pessoal e sociopolítica. Com efeito, os valores de que 
ética e bioética se tornam porta-vozes vão além das normas erguidas e promulgadas pelos 
órgãos competentes. A lei não deveria senão incorporar os valores correspondendo a uma 
ética mínima – o que se chama hoje uma «ética dos mínimos» –, isto é, uma ética baseada nos 
valores mais universais que conseguiram formar um largo consenso na população, ao passo 
que a ética deveria chamar a atenção para a aceitação de valores que vão no sentido de uma 
«ética dos máximos», a qual por princípio nunca será susceptível de ganhar força de lei. Por 
exemplo, a lei não pode obrigar as pessoas a ser generosas além daquilo que considera o 
dever mínimo de solidariedade. E, de facto, verifica-se que ela nem sequer é capaz de 
incorporar todos os valores éticos que estão na base da cultura e da civilização humana; 
assim não deixa de ser estranho que, pelo menos em Portugal, a legislação não proíbe nem 
reprime o incesto5, proibição que é tão importante, segundo antropólogos e filósofos – entre 
os quais Claude Lévi-Strauss –, que está na origem da cultura humana.  
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 Tal como já tive a possibilidade de referir em outros contextos, as relações entre ética 
e política são muito mais dialécticas que se julga à primeira vista: o paradoxo é que a política 
não pode obrigar os cidadãos a viverem de modo ético. Todavia, quando desempenhadas 
sem ética, as funções políticas esvaziam a própria política da sua dignidade, fazendo-a entrar 
em crise, além de alargar o fosso entre governantes e governados e de dissolver deste modo a 
coesão do tecido social. Com vários outros analistas, considero que a crise pela qual passa 
actualmente Portugal encontra aqui uma das suas raízes. 

 Assistimos também a uma situação recente e preocupante, que atravessa não apenas 
o nosso país, mas que indicia o que chamaria uma perigosa e perversa tendência que invade 
as relações entre biopolítica e bioética (isto é, como caso específico das relações entre ética e 
política). Tomemos um exemplo bastante actual.  

 No seu percurso a bioética encontra uma aplicação do princípio de precaução, face 
àquilo que é conhecido como a slippery slope, que se pode traduzir por vertente deslizante (ou 
declive deslizante). Ora, no princípio do seu terceiro mandato, o Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida português (CNECV) elaborou e votou um parecer, com o respectivo 
relatório, sobre a procriação medicamente assistida (PMA). O primeiro artigo deste parecer 
afirma com vigor o princípio da subsidiariedade da PMA, isto é, o facto de a PMA servir 
apenas para remediar situações consideradas como doenças ou casos patológicos no 
processo da procriação humana. Contudo o mesmo artigo do parecer contempla logo a 
seguir algumas derrogações, destinadas, por exemplo, a evitar a transmissão de graves 
doenças hereditárias, do tipo da paramiloidose. Essas derrogações abriam a porta a possíveis 
deslizes, como se as excepções pudessem ser multiplicadas de modo indeterminado; era um 
risco, o risco de deslizar pouco a pouco na lista das excepções, de tal modo que o princípio 
saísse quase totalmente desvirtuado. O slippery slope implica portanto uma possibilidade de 
deslize, contra a qual deve intervir então o princípio bioético de precaução. Nota-se que, na 
lei de 2006 sobre a PMA, o princípio da subsidiariedade foi aceite e incorporado. Mas 
assistimos desde então a tentativas renovadas para pouco a pouco o fazer desaparecer; por 
exemplo, no fim de Janeiro de 2015 os partidos da oposição apresentaram no Parlamento 
duas medidas que o contrariam directamente: em primeiro lugar, propõe-se considerar a 
PMA não como subsidiária, mas como alternativa à procriação natural; noutros termos, o 
recurso à PMA seria de livre escolha, o que, a ser aceite, irá abrir a porta a todas as situações 
que o CNECV quis inicialmente evitar (por exemplo, fazer um bebé «a la carte», «sobre 
medida»). A segunda proposta consiste em suprimir a cláusula legal que limita o acesso à 
PMA a casais (casados ou em união de facto). Esta proposta consiste em permitir que 
mulheres individuais assim como casais homossexuais possam recorrer à PMA. A intenção 
destas propostas salta à vista: o slippery slope, no caso da PMA, acaba por transformar a 
enunciação da subsidiariedade no seu contrário: já não é um meio de precaver deslizes 
considerados como devendo ser evitados, mas torna-se uma estratégia política 
sistematicamente programada para conquistar passo a passo um objectivo que transforma 
totalmente a finalidade inicial da conquista científica da PMA. No caso português, os 
partidos da oposição parlamentar que apresentam em 2015 esta dupla alteração à Lei de 2006 
abandonaram o projecto de incluir na sua proposta a gestação de substituição, que daria 
acesso à PMA com gestação ou maternidade de substituição por parte de indivíduos 
homossexuais masculinos. Este abandono é contudo considerado como táctico, sendo 
reenviado para próximas legislaturas até ser aceite.  

 Em resumo, este exemplo mostra que a biopolítica transformou o slippery slope da 
bioética numa «estratégia de degraus», consciente e programada, para conquistar 
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progressivamente objectivos bioéticos sobre os quais a sociedade civil não foi 
suficientemente informada e questionada, e que encontram uma larga oposição no mundo 
dos bioeticistas. A perversão desta situação consiste em inverter a relação saudável entre a 
política e o direito, por um lado, e a bioética, por outro. Os juristas sabem com efeito que o 
direito deveria pronunciar-se depois de uma larga discussão no seio da sociedade, quando se 
trata de assuntos éticos que têm uma incidência imediata sobre o sentido de instituições tão 
importantes como a família. Tudo se passa como se uma forma de «libertarismo ético» 
tivesse, nas plateias políticas, ganho a adesão dos que mais se opõem à sua expressão no 
mundo da economia.  

 Eis um exemplo em que a intervenção política sobre a ética e bioética não deixa de se 
apresentar de modo que me parece perigoso e mesmo perverso. Será com efeito que a 
sociedade no seu conjunto tem muito a ganhar com esta maneira de proceder? Verificamos, 
pelo contrário, que este tipo de debate político, que milita na base de uma nova forma de 
utilitarismo ético, aplicado desta vez à bioética, acarreta o defeito do utilitarismo em geral, 
defeito tão fortemente condenado por John Rawls na sua teoria da justiça e descrito como 
«princípio sacrificial», nomeadamente pelo facto de sempre sacrificar os interesses de 
alguém. No caso acima descrito, há efectivamente uma lacuna gravíssima: o interesse do 
nascituro quase nunca aparece nos debates sobre o que passou a chamar-se de «novas formas 
de parentalidade». Não é contudo aqui o lugar de comentar esta conclusão. Resta-nos com 
efeito um elemento importante a sublinhar no papel da bioética. 

 

 4. A função da bioética face aos seus destinatários. Não se pode falar do exercício de 
uma qualquer «sabedoria prática» sem referir os seus destinatários. Esta verdade tem na 
bioética um campo de aplicação imprescritível. Com efeito, é preciso lembrar que o debate 
bioético tem uma multiplicidade de palcos diferentes, que determinam o estilo do próprio 
discurso. Assim, a formação de um parecer no contexto de uma Comissão de Ética 
Hospitalar não segue as regras do ensino universitário de bioética ou dos debates de um 
Conselho Nacional de Ética. No caso de uma Comissão Hospitalar de Ética, a tomada de 
decisão é regida por um timing específico, impondo uma resposta que não pode ser 
indefinidamente diferida. Numa sessão escolar de bioética, a finalidade não reside na 
tomada de decisão, mas na formação e no desenvolvimento do raciocínio, o que não exige 
uma votação final sobre as propostas apresentadas. Em contrapartida, num Conselho 
Nacional de Ética, tal como nos Comités internacionais de Bioética, dispõe-se, em geral, de 
um largo tempo de discussão, tempo necessário para a formulação do respectivo parecer. 
Também a avaliação de projectos de investigação cinge-se a determinados imperativos, 
impostos pela presença de valores éticos inerentes ao projecto analisado e pelo timing da 
resposta. E quando se trata de programas de debate televisivo, a formação da consciência 
deveria exigir uma análise da fundamentação das posições em confronto, que superasse o 
nível das opiniões quase espontaneamente emitidas e assumisse o papel de informação e 
formação das consciências.  

 Além disso, um dos trabalhos principais da bioética consiste em procurar descobrir 
valores éticos que estão, por assim dizer, no cume da hierarquia dos valores e que 
conseguem reunir um consenso quase universal. A Declaração Universal de Bioética e Direitos 
Humanos adoptada pela  UNESCO em 19 de Outubro de 2005 pode servir de exemplo deste 
trabalho de elaboração dos valores cuja pretensão à universalidade significa que estão na 
base da nossa cultura. Sabemos que os valores éticos não gozam de uma aceitação de facto 
universal; também, em termos rigorosos, não se deveria falar de uma universalidade de jure, 
porque esta expressão consistiria em assimilar o de jure dos valores jurídicos à situação na 
qual se encontram os valores éticos. A universalidade dos valores ético-morais reside na 
expectativa da sua livre aceitação, em virtude da sua capacidade de tornar a vida humana 
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mais conseguida e feliz. É por isso que o reconhecimento desses valores está sempre sujeito a 
enfraquecer-se, a perder-se, sob o golpe das acções adversas que os desprezam. Vivemos 
numa época em que nunca se falou tanto dos valores universais da nossa cultura 
democrática, mas em que também esses valores sofrem diariamente ataques que mostram a 
sua fragilidade. Ora, a sua preciosidade tem como reverso a sua fragilidade. Tal como Paul 
Ricoeur afirmou há já várias décadas, o progresso dos valores éticos não segue o ritmo do 
fluxo e refluxo das marés da história mundial; alguns podem perder-se, enquanto outros 
estão a surgir penosamente no horizonte de um futuro próximo.  

 O valor, para nós consensual, que ocupa o cume da pirâmide dos valores é o da 
dignidade do ser humano. O problema reside todavia no modo de a interpretar; entre a 
corrente da ecologia profunda e a teoria da «finalidade em si» de estilo kantiano, a dignidade 
humana está longe de ser entendida de modo idêntico! Aliás, notamos que os adversários e 
defensores da eutanásia se reclamam da dignidade humana para apoiarem as suas 
respectivas posições; tal como dizia há poucos anos Gören Hermerén, antigo presidente do 
Conselho Nacional de Ética sueco e do EGE (European Group on Ethics in Science and New 
Technologies), um valor invocado para fundamentar um determinado comportamento e que 
serve também para justificar a atitude contrária exige uma maior análise. Conclui-se que 
estamos longe de termos esgotado a compreensão da dignidade humana. 

  

 5. A ética na investigação. É na base destas considerações, de natureza mais teórica 
que prática, que podemos iniciar o debate da ética na investigação biomédica. Na Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, acima referida, reafirma-se a dignidade humana, 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais como dimensões merecedoras de pleno 
respeito. É preciso notar a insistência posta sobre a prioridade reconhecida ao ser humano 
relativamente aos interesses da ciência; a escolher, é sempre o respeito pela dignidade 
humana que deve prevalecer em caso de conflito ético com as finalidades da ciência. Isso não 
faz senão aplicar à ciência biomédica os princípios já codificados na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem de 1948, declaração que foi realizada com a memória viva dos 
acontecimentos dramáticos da guerra. Em breves trechos e de modo lacunar, iremos 
distinguir, nos problemas éticos suscitados pela investigação, questões presentes e desafios 
emergentes.   

 Comecemos por problemas que são hoje do domínio público. Com efeito, 
conhecemos todos alguns dos desafios que a ciência biomédica aplicada ao ser humano 
encontra no seu percurso. Por exemplo, o consentimento informado constitui uma regra 
ética, condicionando a realização dos estudos clínicos e dos ensaios clínicos. Na verdade, a 
insistência sobre o consentimento informado é o resultado de uma mudança de paradigma 
da medicina; a uma medicina de tipo paternalista substituiu-se uma medicina que deixa ao 
paciente a sua capacidade de decisão, pelo dever de manifestar explicitamente o seu 
consentimento após a aquisição da devida informação. Por exemplo, um estudante de 
medicina contou que, na altura da sua formação médica nos últimos anos do século XX, 
acompanhava o professor de cirurgia na visita a uma doente acamada que iria ser operada 
no dia a seguir; à questão da doente que perguntava o que o cirurgião ia fazer, o professor 
respondeu: «Senhora Maria, deixe isso comigo; vou tratar de si do melhor modo possível». 
Eis o tipo de resposta que hoje seria considerada como inadmissível. Porém, notamos que o 
paradigma de uma medicina mais dialogal, apesar de constituir um notável progresso, está 
longe de levantar todas as ambiguidades da relação entre médico e doente assim como entre 
investigador e participante da investigação. Com efeito, o consentimento informado serve 
também, em muitos casos, para desresponsabilizar o médico ou investigador quanto às 
consequências do tratamento ou estudo. Por outro lado, sabemos que o consentimento 
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informado se tornou hoje uma prática efectiva, mas formal, dado que se reduz muitas vezes 
a um formulário assinado quase sem explicação prévia. 

 Um outro caso complexo de investigação científica consiste no recurso ao placebo. A 
investigação farmacêutica reconhece a utilidade do placebo, em geral utilizado segundo um 
esquema de dupla ocultação (double blind, quando nem o paciente nem o investigador sabem 
se o medicamento administrado é placebo ou remédio eficaz). Porém, o recurso ao placebo 
pode prejudicar fortemente o doente; é o caso se este é privado de medicação, quando o seu 
estado de saúde exige um tratamento eficaz e disponível. Qual seria então o valor de um 
consentimento informado quando o doente não tivesse a plena consciência da consequência 
que o afectasse directamente pelo facto de ficar sem tratamento? A teoria do utilitarismo, 
eventualmente invocada pelos realizadores da investigação, teria aqui o efeito perverso de 
sacrificar alguns doentes em benefício da ciência, o que contraria o princípio do respeito 
incondicional pela dignidade humana. Talvez o recurso ao placebo se justifique no caso de 
não existir outro remédio possível; mas se existe uma alternativa eficaz ao medicamento que 
é objecto de investigação, nessa altura – tal como refere o Prof. Walter Osswald, especialista 
nesta matéria6 – só seria ética a investigação que fosse contrapor ao remédio testado um 
outro remédio já existente e cuja eficácia fosse reconhecida. Só deste modo o doente não 
ficaria prejudicado. Mas será que as sociedades farmacêuticas irão facilmente aceitar esta 
regra ética, cujo efeito consistiria em não poder introduzir no mercado um medicamento ou 
uma terapêutica nova que não apresentasse benefícios comprovados para os utilizadores? 

 Uma terceira regra ética inerente aos tratamentos assim como à investigação reside na 
protecção da confidencialidade. Os problemas suscitados pelo respeito pela 
confidencialidade são numerosos; quem tem ou terá acesso aos processos pessoais das 
pessoas implicadas numa investigação? Quando se pensa nas múltiplas mãos pelas quais 
passam tais processos, assim como na sua conservação após a realização da investigação, não 
é raro detectar anomalias que constituem entorses ao valor de confidencialidade. Lembremos 
que já existe oficialmente uma Comissão Nacional para a Protecção de Dados, que funciona na 
órbita da Assembleia da República, mas os problemas éticos que se colocam na investigação 
superam de longe a sua competência. Quando se multiplicarem os testes genéticos, até ao 
ponto de o seu uso se tornar quase habitual, quais serão as regras de confidencialidade aptas 
a proteger as pessoas contra a curiosidade intempestiva dos seguros e dos empresários? 
Estas questões já se colocam hoje e a consciência da sua importância é do domínio público.  

 Contudo assistimos agora à emergência de desafios éticos temíveis que o futuro 
próximo da ciência nos prepara. Sabemos que «na estratégia de crescimento e consolidação 
da União Europeia, o Programa-Quadro Horizonte 2020 disponibilizará quase 80 biliões de 
euros ao longo de um período de 7 anos, de 2014 a 2020, no sentido de assegurar a 
competitividade europeia nas áreas da investigação, inovação e tecnologia e com vista ao 
crescimento económico e à criação de empregos – as aplicações da ciência tendo em vista o 
mercado»7. Podemos então citar alguns dos campos em que os avanços científicos vão 
suscitar problemas éticos cada vez mais complexos. 

 Cito em primeiro lugar o «melhoramento humano» (human enhancement). Dou um 
exemplo simples, mas que tem o dom de fazer sonhar a minha imaginação. Quando se puder 
introduzir uma espécie de cartão-memória no nosso cérebro para desenvolver as 
capacidades de memorização, estarão os estudantes dotados deste privilégio em situação de 
igualdade com os que não tiverem acesso a este «melhoramento»? 

                                                 
6
 Walter OSSWALD, Um fio de ética, Coimbra, Gráfica de Coimbra 2, 2004 (2ª ed.), p. 213-234; Cadernos do mosteiro, 

Coimbra, Gráfica de Coimbra, 2007, p. 115-122. 
7
 Informação fornecida pela Drª Cíntia Águas, secretária executiva do CNECV. 
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 Ademais, as neurociências parecem estar no começo de um desenvolvimento de que 
não podemos ainda antever os resultados. Irão estes avanços acentuar cada vez mais o «gap» 
entre a explicação científica dos condicionantes do funcionamento cerebral e a compreensão 
filosófica da liberdade?  

 Em terceiro lugar, o que dizer das nanotecnologias, de que já temos um eco cada vez 
mais forte? Introduzirão elas uma mudança de paradigma na medicina, assim como na nossa 
vida diária? Haverá também aqui um grave problema ético de justiça no acesso a essas novas 
técnicas. 

 Qual será, do mesmo modo, a protecção da confidencialidade e o respeito pela vida 
privada face a todos os mecanismos de controlo? A questão dos biobancos encontra de frente 
esta questão da protecção da confidencialidade. Quanto ao terrorismo actual, ele já começou 
a levantar a mesma questão, em relação a todos os mecanismos de vigilância. Quais serão os 
limites da liberdade pessoal? Como é que o respeito pela dignidade humana será possível 
para evitar que o terrorismo recorra a meios científicos de tipo biológico? 

Já nas questões de biossegurança em geral, no que concerne às ações voltadas para a 
prevenção, minimização ou eliminação de riscos advindos da biotecnologia e dos seus 
produtos, como alcançar o equilíbrio entre o risco potencial e o benefício desejável, com vista 
ao respeito pela integridade biológica e tendo em conta a assunção de uma plena 
responsabilidade relativamente à realidade manipulável? 

  
 Em especial no caso da biologia sintética, os seus progressos estão apenas a perfilar-se 
no horizonte do futuro, mas as questões filosóficas e éticas que levantará serão extremamente 
complexas: até que ponto é eticamente recomendável alterar os alicerces da natureza? É o 
nosso próprio conceito de natureza, mormente de natureza humana, que será posto em 
questão (O que não deixa de ser estranho, contudo, é que todos os filmes de ficção científica 
acabam por mostrar seres humanos, homens e mulheres, governados pelos mesmos 
sentimentos que têm agora: medo, amor, agressividade, sexo, paixão pelo poder, etc)   

 Acabarei este sobrevoo parcial com um problema transversal a todas as inovações: o 
da justiça na distribuição dos recursos financeiros. Já agora, a escolha dos programas nas 
áreas da saúde e da investigação susceptíveis de ser subsidiados obedece a uma certa 
orientação sociopolítica. Contudo o problema maior será a nova forma de justiça social na 
repartição dos benefícios devidos às inovações tecnológicas. Será que estamos a caminho de 
uma sociedade que aprofunda cada vez mais as disparidades entre o hemisfério norte e o 
hemisfério sul? 

 A lista das questões éticas emergentes está apenas aberta, mas já percebemos que os 
eticistas e bioeticistas do futuro serão inevitavelmente reconduzidos para uma eterna 
questão antropológica subjacente: no fim de contas, o que é o ser humano e quais são os 
limites éticos aceitáveis da intervenção do homem sobre si mesmo e o que o rodeia, sob pena 
de dissolver no ser do cosmos e da sua vontade demiúrgica a própria «natureza» que o 
sustenta?   

 Concluiremos com o reconhecimento de um enorme desafio presente e futuro; com 
efeito, os problemas levantados pela investigação científica não poderão ser resolvidos 
apenas por soluções empíricas de curto prazo; reenviam-nos sempre para questões de fundo, 
que apenas uma reflexão filosófica e ética terá o dever de retomar sem trégua. • 

                                                 
i
 O autor do texto escreve de acordo com a antiga grafia. 


