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Resumo: O artigo objetiva demonstrar o avanço da biogenética e da bioindústria e 
dilemas bioético e jurídicos na atualidade. A manipulação genética do ser humano é 
uma realidade, podendo até ser re-inventado este homem até então gestado e nascido 
da natureza humana. Os bioeticistas, geneticistas e os operadores do direito, têm 
despertado a sociedade para os benefícios e malefícios que trazem o progresso da 
biociência da bioindústria em nossos dias, principalmente pelo incremento do Projeto 
Genoma Humano, sem freios jurídicos eficazes, que em combinação com os diversos 
postulados das Declarações Internacionais de proteção à vida do homem, possam 
reduzir os riscos maléficos a que estão expostos o ser humano nesta sociedade 
contemporânea. O mapeamento representa um enorme salto de qualidade de vida, já 
que possibilita a realização de testes específicos e terapêuticas mais eficazes. Utilizou-
se como metodologia a revisão bibliográfica, livros, doutrina e sites da internet, para a 
revisão crítico-reflexiva sobre o assunto.  

Palavras-chave: Genoma Humano. Manipulação Genética. Mapeamento. Bioética.  

Abstrat: The article aims to demonstrate the advancement of bioengineering and 
biomanufacturing and bioethical dilemmas and legal today. Genetic manipulation of the 
human being is a reality and may even be re-invented this man until then gestated and 
born of human nature. Bioethicists, geneticists and jurists, have awakened society to 
the benefits and drawbacks that bring progress in bioscience bio today, mainly by 
increasing of the Human Genome Project, no effective legal checks, which in 
combination with various postulates of International Declarations of protection to 
human life, can reduce the risks they are exposed to harmful human beings in this 
contemporary society. The mapping represents a huge leap in quality of life, as it 
enables the testing of specific and more effective therapies. Methodology was used as 
the literature review, books, teaching and websites, to review critical and reflective 
about it. 
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1. INTRODUÇÃO 

El campo de derechos humanos no puede quedar reducido a la 
cuestione del pasado. El presente y el futuro nos desafían con 
nuevos temas. 
Dra. Alicia Pienini 

Durante todo o transcurso do século XX, a biociência e a biotecnologia 

foram alvos de enormes mudanças, uma verdadeira revolução que atingiu desde o 

descobrimento dos fármacos como a penicilina, os transplantes, a hemodiálise para 

paciente, o mapeamento dos genes humano, até a evolução avassaladora das ciências 

biológicas. Hoje, no início do século XXI, a sociedade já dá sinais de que tem 

acumulação de conhecimento científico para manipular geneticamente o ser humano e 

até de reinventá-lo, e assim como a própria natureza. Entretanto, precisa-se refletir 

sobre os benefícios e malefícios de tais avanços e, nesse cenário os operadores do 

direito, os bioéticos e pesquisadores, em especial têm o desafio de enfrentar o 

meteórico avanço dos procedimentos envolvendo a biomedicina e a biotecnologia e 

criar mecanismos legais de harmonização de conflitos deles decorrentes. 

Os incrementos adquiridos pelo Projeto Genoma Humanos tem se 

mostrado como uma das principais inovações biotecnológicas, principalmente nas três 

últimas décadas. 

Para a medicina, o projeto genoma humano significa uma nova realidade. 

Para o público, em geral, sobretudo aquele que tem esperança de ter ou retornar sua 

qualidade de vida, não há um limite delineado, a não ser evidentemente, os limites 

éticos. Todavia, considerando que o Projeto Genoma tem como um de seus benefícios, 

justamente a diminuição do sofrimento humano, já que amplia as possibilidades de 

diagnósticos e, consequentemente, da cura, sendo imprescindível que exista 

instrumentos jurídicos de gestão e de controle da manipulação genética em especial. 

Segundo Garrafa (1998), nos últimos trinta anos era inimaginável as 

transformações impulsionada pelos avanços da biologia de ciência. Cotidianamente são 

noticiadas pela imprensa falada e escrita a utilização de novas técnicas, descobertas de 

medicamentos e de terapias para doenças até então incuráveis. Assim afirma ele que 

"(...) todas essas conquistas trazem na sua esteira renovadas esperanças de melhoria 

da qualidade de vida, por outro criam uma série de contradições (...). Contradições 

que precisam ser olhadas pelos juristas, também, no sentido de buscar a harmonia e 
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(...) bem estar futuro da espécie humana e da própria vida do planeta". (que 

necessitam ser analisadas responsavelmente com vistas ao equilíbrio e bem estar 

futuro da espécie humana e da própria vida do planeta [...]. 

Diante deste rápido cenário, este recorte de tese objetiva expressar alguns 

aspectos bioéticos e jurídicos da relevância das pesquisas científicas com os genes 

humanos ante o avanço da biociência e da biotecnologia que juntos incorporam 

imenso poder sobre a humanidade.  

Na construção teórica deste utilizou-se como metodologia a revisão 

bibliográfica, livros, doutrina e sites da internet. 

Espera-se que este artigo instrumentalize outros estudos e seja um toque 

para debates sobre a temática da imperiosa defesa da vida humana pela bioética e, 

principalmente pela ciência jurídica. 

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO GENOMA HUMANO 

O fascínio dos cientistas nos séculos XX e XXI pelos estudos teóricos e 

práticos da biologia é assinalado por Bergel (2003, p. 313) quando afirma que: 

  
[...] Si bien la biología se há convertido en la estrella de las 
ciencias a partir de la segunda mitad del siglo que desejamos y 
continuará siéndolo-a no dudarlo- en el siglo que inauguramos, 
debemos reconocer que los logros más espectaculares son los 
que conciernen a la biología molecular, y em particular al 
genoma humano. 

O genoma humano guarda extraordinárias informações sobre o 

desenvolvimento humano, fisiologia e evolução (LANDER et al, 2000). 

A ciência biológica vem mudando rapidamente, igualmente como todos os 

avanços científicos das demais ciências, fruto da busca “El hombre es, por excelencia, 

un hombre que conoce, que quiere conocer, que tiene el derecho de conocer” 

(EDELMAN apud CARLUCCI, 2003, p. 15). 

Nessa trajetória histórica do homem e sua saga pelo conhecimento é 

lançado em 1986, o Projeto Genoma Humano, como uma proposição de um trabalho 
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realizado simultaneamente por vários pesquisadores visando mapear e sequenciar todo 

o genoma humano para o desenvolvimento de métodos alternativos de diagnóstico e 

tratamento de doenças genéticas (DIAFÉRIA, 2007, p. 23-25). 

Como diz Bergel (2008, p. 231): 

 
[...] A hora somos testigos de la espectacular revolución del 
genoma que ha conseguido un logro significativo al completarse 
la secuenciación del genoma humano y que se proyecta al 
futuro con notables planes, entre ellos y en un lugar destacado 
el estudio del proteoma, lo que sugaramente va a ocupar una 
parte importante del siglo que corre.  

Também, Casabona (2003, p.1), chama atenção para a importância do 

desenvolvimento da biologia molecular ao afirmar que: “En efecto, el desarrollo de la 

biología molecular a lo largo de las últimas décadas ha sido enorme y prometedor. 

Todo ello está siendo posible gracias a varias ações de investigación sobre o genoma 

humano”. 

2.1 O Genoma e seu poder na sociedade capitalista: dilemas bioéticos e 

jurídicos  

Na década de 1860, o monge agostiniano Gregor Mendel não imaginava a 

repercussão que provocaria no mundo científico, com seu artigo de 44 páginas e que 

alteraria profundamente e para sempre o conhecimento dos seres humanos sobre si 

mesmos e sobre o mundo, agregando-lhes novas habilidades capazes de alterar a 

natureza e a própria existência. (HENIG, 2001, p. 10). 

Os estudos de Mendel, esquecidos por trinta e cinco anos (1865-1900), 

projetaram um novo entendimento sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, 

publicada em 1859, sendo discutidos em 1860, pela Associação Britânica para o 

Progresso da Ciência. Enquanto a teoria da evolução de Darwin, explica como as 

espécies se reproduzem com modificação, sem nunca ter utilizado a expressão 

“evolução” – por meio de uma seleção natural, a Teoria de Mendel discorre sobre o 

mecanismo dessas transformações, através de seu modelo de hereditariedade.  

Segundo Rose (2000, p.49), tecendo comentários sobre a 

complementaridade das duas teorias afirma que: a redescoberta das leis de Mendel 

sobre a hereditariedade desencadeou uma busca científica para compreender a 
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natureza e o conteúdo da informação genética, que tem impulsionado a biologia nos 

últimos cem anos. No estabelecimento da base celular da hereditariedade estão os 

cromossomos. O acido desoxirribonucléico (DNA) de dupla hélice define as bases 

moleculares da hereditariedade. Finalmente ao desbloquear a base informacional da 

hereditariedade, com a descoberta do mecanismo biológico pelo qual as células lêem a 

informação contida nos genes e com a invenção das tecnologias de utilização do ácido 

desoxirribonucléico (DNA), recombinante de clonagem e seqüenciamento os cientistas 

perceberam o seu poder (LANDER et al, 2000). 

Essa redescoberta das leis de Mendel (da segregação e a independente), 

cruzadas com a biologia da célula e o avanço biotecnológico dos equipamentos com os 

microscópios, permitiu aos biólogos a observação de que cada célula divide-se em 

duas e que cada uma dessas células resultantes herda metade de cada cromossomo 

original. Dentre as novas descobertas em meados de 1870, foi também descoberto que 

no momento em que o esperma fertiliza um ovo, ocorre a combinação dos 

cromossomos. 

Essas observações em conjunto é que explicam os mecanismos básicos da 

hereditariedade. Posteriormente os “fatores” de Mendel foram renomeados de genes, 

sendo descoberto que cada par de cromossomos de uma célula carrega partes de 

informações genéticas. 

Segundo Coco (2005, p. 28): 

[...] todas las instrucciones necesarias para crear un ser 
humano, pueden ser escritas con la combinación de cuatro 
letras que representan los componentes químicos de las 
llamadas bases nitrogenedas. La palabra que define al homo 
sapiens está compuesta por más de tres millones de esas litras. 

Baterson, conhecendo a teoria de Darwin e redescobrindo os artigos de 

Mendel em sua obra Mendel’s Principles of Heredity reforça o impacto que causaria no 

futuro da humanidade: 

  
[...] Uma determinação exata das leis da hereditariedade irá 
provavelmente produzir mais mudanças na perspectiva humana 
sobre o mundo e seu poder sobre a natureza que qualquer 
outro avanço nos conhecimentos naturais de cuja antecipação 
se possa estar clara e previamente consciente (BATERSON, 
1902, p.8). 
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 Porém a repercussão das (re)descobertas de Mendel não se esgota, 
contudo, no campo restrito das ciências naturais e muito menos está enclausurada nas 
instituições científicas, Kuhn assinala que haverá mudanças profundas no campo das 
ideologias políticas que incorporam fortemente os princípios explicativos da nova 
biologia às suas instituições e aos sistemas de legitimação. Ao estabelecer um paralelo 
entre os conhecimentos naturais e as idéias políticas ocorre um movimento que 
“biologiza” o poder. Assim o autor diz que: 

  
[...] A essa altura um dos aspectos do paralelismo já deve ser 
visível. As revoluções políticas iniciam-se com um sentimento 
crescente, com frequência restrita a um seguimento da 
comunidade política, de que as instituições existentes deixaram 
de responder adequadamente aos problemas postos por um 
meio que ajudaram em partes a criar (KUHN, 2006, p.126). 

 Apesar de o genoma humano ter sido formado depois de um milhão de 
anos de interação das espécies no ecossistema e de adaptação constante, nos últimos 
10.000 anos desde o advento da revolução agrícola até hoje, houve mudanças 
profundas no estilo de vida da espécie humana  

As mudanças de paradigmas na ciência e na política remetem-nos 

inexoravelmente ao holocausto na Alemanha de 1930, que para alguns autores como 

Beiguelman (1979, p.9) se referem a um retardamento do progresso da genética 

humana, tendo em vista que as experiências anteriores aos homens do nazismo só se 

realizavam em animais e vegetais e não aos humanos como ocorreu no período 

nazista. A não aplicação dos princípios de genética, (termo cunhado por Barterson, em 

1902), ao ser humano foi resultado dos debates preocupantes entre os engenistas e 

geneticistas que se alastra desde 1883 por ocasião da “criação” de Galton da Eugenia 

como a ciência que se propõe a aplicar os princípios da genética no melhoramento da 

espécie humana, foi na Alemanha Nazista de 1930 e que foram instrumentos para o 

extermínio de milhares de seus humanos na execução do maléfico plano de Hitller que 

visou uma “higiene racial “(BEIGUELMAN, 1979, p.12).  

Mesmo com o repúdio e condenação por toda a humanidade e a ciência ter 

demonstrado que a eugenia praticada não era científica, vários países foram 

denunciados pelos direitos humanos, pela prática da eugenia. Foi assim, na 

esterilização de deficientes mentais, na Áustria; sob o falso argumento de que 

mulheres teriam examinados seus ovários e os homens que seriam submetidos a 

cirurgia do prepúcio (VIEIRA, 1999, p. 69). 
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Segundo a mesma prática eugênica, a França esterilizou à força entre “(...) 

12 a 17 mil mulheres deficientes mentais (...)” e na Itália, sei mil esterilizações em 

pessoas deficientes mentais ou em estado grave desde 1985, entre outros países que 

praticavam a esterilização de pessoas com deficiência mental e física. 

Mesmo sucintamente observa-se que a história da humanidade, que 

segundo Pena e Azevedo (1998, p.148), noticiando sobre [...], o Projeto Genoma 

Humano (PGH), assevera: 

  
[...] os avanços tecnológicos frequentemente trazem como 
conseqüências verdadeiras revoluções sociais e econômicas, 
isto ocorreu, por exemplo com o desenvolvimento da 
agricultura que permitiu a sedentarização das sociedades 
nômades; [...] Sem dúvida alguma, a emergência da 
biotecnologia moderna representa um avanço técnico de igual 
magnitude; o potencial de progresso é fantástico e certamente 
haverá uns pactos múltiplos da nova tecnologia em nossa vida 
cotidiana e em nossas relações humanas. Para nós (inclusive 
desta autora), a biotecnologia (e biomedicina) é inquietante 
porque manipula a própria vida. É o caso do Projeto Genoma 
Humano (PGH). 

O domínio das informações - bioinformação - genéticas do Projeto Genoma 

Humano representa inegavelmente um notável desenvolvimento do saber científico e 

um avanço sem precedentes históricos na ciência genômica, e, consequentemente, 

reabre ao debate as implicações sociais, éticas e em especial jurídicas, entre outras, 

que deverão surgir dessas pesquisas, inclusive neste estudo. Nesse rol, incluem- se a 

possibilidade de patentes de genes humanos, um desafio que está só começando. 

Esse progresso científico e biotecnológico neste século estão muito mais 

visíveis e percebíveis aos olhos atentos de pesquisadores, juristas e movimentos 

sociais, ao contrário de que essa visibilidade ainda não estar acessível aos cidadãos 

que são excluídos do seu direito constitucional à informação e continuam a reboque 

dos discursos do que expressam os meios de comunicação e os agentes políticos do 

governo, sobre esta temática, em especial. Esses discursos representam na realidade 

um processo de manutenção do estado de alienação que é imposta aos cidadãos com 

menor nível de escolaridade e de interpretação da leitura dessas notícias, muito das 

quais falaciosas. 
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Por isso, hoje é uma realidade o aborto eugênico após o diagnóstico pré-

natais, possibilitado pelo Projeto Genoma Humano, que tem o poder de conhecer pela 

genética as eventuais doenças de um feto antes mesmo de seu nascimento. Esta 

realidade veio com a decisão no dia 12 de abril último do Superior Tribunal, de que 

grávidas de fetos anencéfalos poderão escolher por interromper a gestação com 

assistência médica. Assim, é que por 8 votos a 2, os ministros resolveram que o aborto 

em caso de fetos sem cérebro deixa de ser enquadrado como crime, conforme 

preconiza o artigo 124 do Código Penal Brasileiro de 1940. 

Esta decisão provocou vários debates de penalistas, de bioéticos e de 

movimentos sociais, em realce os ligados a igreja católica, sobre a possível ampliação 

das possibilidades de aborto abaixo elencadas algumas apreciações: 

O juiz da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, Ali Mazloum, asseverou: 
  

[...] Parabenizo os membros da Comissão pelo trabalho 
realizado. Discordo, entretanto, da fórmula empregada no 
aborto. A sociedade brasileira tem seus próprios valores, fruto 
de sua formação multicultural, racial e religiosa. Quanto ao 
aborto, da forma como está, será ele permitido em qualquer 
situação, diferentemente do que a Comissão vinha propalando. 
Será a completa legalização do aborto, sem arrimo nos valores 
sociais. No mínimo, a matéria deveria ser submetida a um 
referendo popular. 

Já para o advogado Pierpaolo Cruz Bottini: 

  
[...] A reformulação do Código Penal, principalmente da parte 
especial, é fundamental para a adequação dos tipos aos novos 
tempos. E a coragem da comissão em enfrentar temas 
polêmicos como aborto e eutanásia permitirão que tais temas 
voltem a discussão na arena própria, no campo político 
legislativo. Toda essa discussão se faz em boa hora, e se 
polêmica existe é porque a comissão cumpriu seu papel e 
trouxe temas importantes para o debate. 

Ora, sabendo-se que vivemos em uma sociedade capitalista e, 

consequentemente, de consumo, não é surpresa que todas as oportunidades 

emanadas do processo de desenvolvimento de criação do homem, por meio da 

biociência e da biotecnologia, sejam utilizadas como produto nessa sociedade de 

consumo. Ao contrário, o objetivo do desenvolvimento da biociência deveria ser de 

promover a ampliação universal da qualidade de vida ao ser humano. Entretanto, por 

vezes à “ocultas” o conhecimento humano sobre seu mapa genético é transformado 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 19 – Julho/Dezembro 2014 

www.sociologiajuridica.net  

 

30 

 

em produto de consumo, como mera “coisa”, pelo poder que detém a biotecnologia e 

consequentemente, de lucro, sem os  freios legais eficazes para resguardar os direitos 

à vida e a dignidade humanas do cidadão desinformado. 

 
[...] Mas outros medos e perigos se perfilam no horizonte, com 
a tendência para a “privatização da ciência”. 
É já uma realidade que perturba a comunidade científica, em 
exemplo gritante da nossa sociedade de paradoxos: as 
descobertas da tecnologia e da ciência já não circulam 
livremente entre as universidades e laboratórios, estão a ser 
privatizadas pela investigação das multinacionais, que, em 
princípio, guardam os segredos, os resultados das suas 
investigações numa procura de vencer as concorrentes e 
conseguir melhores resultados designadamente econômicos. No 
Relatório Mundial sobre a Ciência de 1993 a UNESCO voltou a 
reafirmar: “O conhecimento pertence à humanidade”; mas 
como controlar os acontecimentos a partir do momento em que 
o envolvimento da indústria faz com que a informação não 
circule livremente? É dado adquirido que nos países 
desenvolvidos o setor privado gasta mais na investigação do 
que nos governos (nomeadamente nos Estados Unidos da 
América). 

  

Assim os riscos de que sejam repetidos os crimes contra a vida e a 

dignidade de seres humanos, em nome da ideologia dos progressos da eugênica é 

incalculável, merecendo que a ciência jurídica, além da bioética e da biológica, atuem 

aliados em um só processo de defesa à vida e a dignidade humana, criando 

mecanismos jurídicos de regulação ao acesso e gestão  dos resultados das 

investigações envolvendo  genomas humanos. Este é um desafio para ontem.  

3. CONCLUSÃO 

Pelas evidências doutrinárias e jurisprudenciais até agora descritas se 

verifica a importância do conhecimento oportunizado pelo PGH e seu inegável poder de 

provocar benefícios e malefícios à humanidade e, por fim de influenciar a sociedade e 

as instituições instituídas pelo homem para defender seus interesses e necessidades. 

Assim, observa-se que na contemporaneidade a humanidade vivencia a era 

da informação, em que o sistema capitalista se fundamenta (LASTRES, 2005), razão 

porque a bioinformação promovida pela ciência genética constitui um poderoso poder 
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nas mãos de pessoas maléficas e aéticas, que podem utilizá-la visando ações 

discriminatórias e eugênicas, ferindo o artigo 196 e a dignidade e a vida humana. 

Aduz Brunet (2000, p.50-52) que: “(...) não podemos negar a possibilidade 

de uma imposição no sentido de realização de exames de identificação, sob o 

argumento de desenvolvimento de políticas sanitárias públicas num verdadeiro 

processo de estabilização do biológico”. 

A autora ainda complementa seu posicionamento quando diz que “(...) O 

Estado, mesmo no desenvolvimento de biopolíticas, não pode impor a realização de 

exames genéticos a seus cidadãos. A Constituição garante o direito à saúde, e coloca 

sua preservação como dever estatal (Art. 196 da CF/88)”. Porém, não autoriza a 

criação de políticas e programas que imponham aos cidadãos a obrigatoriedade da 

realização desses exames, que podem fazer prova contra si sua família. A coerção para 

a realização de exames de identificação genética, além de ferir a dignidade, afronta 

diretamente a intimidade da pessoa, cuja inviolabilidade é garantida 

constitucionalmente” (art. 5º.; X, XIV, da CF/88). 

A partir desses breves conhecimentos nota-se que o progresso científico e 

biotecnológico são inegáveis, e, consequentemente, o interesse de empresas e 

laboratórios (terceiros) pela propriedade dos genes humanos vem paulatinamente 

sendo percebida pela comunidade científica.  

A percepção desses avanços pelos vários atores sociais envolvidos na 

temática, entre estes os juristas e bioéticistas têm chamado atenção para a 

probabilidade de desvendamento dos sigilos da vida de cada ser humano, por meio do 

mapeamento genético promovido pela engenharia genética composta por tecnologias 

sofisticadas da biociência ampliada ainda mais pelas técnicas das bioindústria e da 

bioinformática. Estes avanços céleres e irretornável já que reconhecemos que estes 

fazem parte de uma história remota, com maior ênfase nas décadas de 80 e 90. 

Assim, na tentativa de concluir, reconhecemos que o estudo da genomica 

humana nestes novos tempos trouxe grandes transformações, que trazem benefícios 

desmedidos à humanidade, entre elas a Medicina Preditiva, as Terapias Genéticas e os 

fármacos para a cura de doenças genéticas até então incuráveis.  
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Acata-se em parte que os benefícios originados pela engenharia genética 

trouxeram incremento para a qualidade de vida, mesmo que ainda, para poucos seres 

humanos, com destaque para os países em desenvolvimento como a Argentina e 

Brasil. Entretanto, esta autora também reconhece que a proclamada neutralidade 

científica é discutível, pois cada um de nós e os cientistas não são diferentes são seres 

influenciadores e influenciados pelas idéias divulgadas pela sociedade, em cada 

momento histórico. 

Assim a temeridade maior desta neogenética é que haja um processo de 

discriminação sem precedentes, que abranjam desde o acesso aos direitos à vida, aos 

planos de saúde, seguradoras, ao trabalho e até ao direito de deslocamento para 

outros países em busca de conhecimento de novas culturas, entre outras. 

Enfim, diante desta sociedade capitalista de essência consumista e baseada 

no lucro incessante, não como negar-se que os produtos provindos do 

desenvolvimento da biociência e da bioindústria sejam logo consumidos pelo cidadão 

sob a crença divulgada de que significam qualidade de vida. Assim acontece o 

rendimento como fim e o alimento da sociedade capitalista. 

Finalizando, mesmo que provisoriamente, destaca-se que o uso do genoma 

humano de forma desregulamentada pela insuficiência no ordenamento jurídico de 

instrumentos legais, aliados aos princípios bioéticos das várias Declarações 

Internacionais de defesa dos Direitos Humanos e do Genoma Humano, de forma a não 

restringir o desenvolvimento cientifico,técnico e econômico do país, porém, 

estabelecendo dispositivos que promovam o acesso aos benefícios das investigações 

cientificas. 
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