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Resumo: Este artigo traz algumas inquietudes sobre os avanços 

da biotecnologia e a experimentação com e em seres humanos 

em meio à pandemia do coronavírus, momento em que a ciência 

ganhou ainda mais importância e, consequentemente, responsa-

bilidade, pois a humanidade anseia pela cura para a doença que 

já dizimou mais de um milhão de pessoas no mundo – a covid-

19. A aceleração do processo de investigação científica e a ex-

perimentação das vacinas produzidas têm ensejado discussões e 

conflitos éticos cada vez mais complexos que devem ser resol-

vidos sob a ótica de uma (bio)ética complexa, da responsabili-

dade e da heurística do medo em favor da preservação da vida e 

das futuras gerações. A pesquisa orientou-se pela prospecção bi-

bliográfica desvelando o significado da bioética e apontando as-

pectos de inter-retro-ação entre diversos pontos de vista para avi-

ventar o debate acerca da temática. Metodologicamente, utiliza 

a técnica de revisão da bibliografia, o que faz de forma interdis-

ciplinar, holística, com diferentes autores, a exemplo de Edgar 

Morin, Hans Jonas, Albert Camus. 
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ma doença assolou um país e, em poucos dias, ga-

nhou o mundo. Provocada por um vírus2, origina-

riamente na China, foi logo classificada como 

pandêmica e alcançou também o Brasil. Inicial-

mente, ela afetou apenas algumas milhares de pes-

soas, porque as outras ainda se preocupavam mais em trabalhar, 

em manter suas rotinas, acumular riqueza. Mesmo tendo sido 

comunicadas de sua ocorrência e rápida disseminação, pareciam 

pouco se importar. Tinham esquecido de como se ama, de como 

se vive e de como se morre. Esqueceram-se de sua fragilidade e 

de que poderiam perecer em decorrência dessa desconhecida en-

fermidade que acabou atingindo a todos, direta ou indiretamente.  

Situação semelhante não fora experimentada por essa ge-

ração há até pouco meses e somente poderia ser considerada 

imaginação literária, ficção, a exemplo da narrativa da obra A 

Peste, de Albert Camus, na qual é retratada uma pandemia de-

corrente de um vírus que assolou uma cidade. Mas era realidade. 

Até hoje, entretanto, há pessoas que negam ou duvidam da exis-

tência da doença e agem como se nada de anormal estivesse 

acontecendo, o que é eticamente questionável, pois afeta valores 

basilares que regem as relações humanas: a solidariedade, a fra-

ternidade.  

A cada divulgação do número de casos de vítimas da co-

vid-19, fatais ou não, a sociedade foi e está sendo convocada a 

se questionar acerca dos padrões éticos vigentes, seja de sua con-

duta na esfera privada, seja na pública, e especialmente na área 

sanitária, pois o sistema de saúde não comporta atender a de-

manda iminente e colapsaria se não fossem adotadas medidas de 

restrição e prevenção, que afetaram o convívio social e as rela-

ções humanas.  

Em sequência ao mergulho das pessoas no 

 
2 O coronavírus (Sars-CoV-19), de pequenas dimensões (0,12 micrômetros de diâme-
tro). 
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individualismo inerente ao sistema social e econômico em que 

viviam outrora, no início da crise viral, a ideia do “salve-se quem 

puder” com a corrida às farmácias e supermercados para aquisi-

ção e estocagem de medicamentos (sem a devida prescrição mé-

dica) e de alimentos, o egoísmo, a debilidade relacional, o exílio 

do ser humano em relação ao seu próximo, com quem, parado-

xalmente, convivia em sociedade, veio à tona. O que era pró-

ximo tornou-se distante. Isso deixou as pessoas ainda mais soli-

tárias e vulneráveis. Não obstante, houve o aparecimento de di-

versos focos de outridade e solidariedade. Em virtude disso e 

pela revolta pela preservação da vida, a obra de Albert Camus 

antes citada continua atual e faz repensar os padrões de conduta 

da sociedade do século XXI. 

A corrida em busca de um antídoto para conter a covid-

19, como foi chamada a doença, demonstrou não somente a ca-

pacidade e os avanços da ciência, mas também seus problemas 

e dificuldades no que se refere à (in)certeza de suas respostas e 

à distribuição equânime do resultado de suas pesquisas no por-

vir. A crise vivenciada está colocando a prova também a capaci-

dade dos Estados de governarem, de administrarem e de condu-

ziemr a sociedade em prol do bem comum. 

O que se almeja neste artigo, então, é trazer algumas in-

quietudes e olhares sobre questões éticas que deveriam reger a 

sociedade, a ciência e o acesso aos seus produtos, as quais afli-

gem a todos, sobremaneira em tempos de pandemia, contem-

plando diferentes lentes com que se pode exercer essa atividade 

do olhar, inclusive por meio da Literatura, de modo a compreen-

der a complexidade do entorno e buscar na Bioética, caminhos e 

respostas que causem menor dano coletivo em tempo recorde. 

Para delimitar o tema, considerando o contorno espacial 

do texto, no caminho que se percorre em busca de alento a essas 

inquietudes, não se pode deixar de recordar os princípios bioéti-

cos, especialmente porque alguns desses questionamentos na 

área dos avanços biotecnológicos e sua repercussão sobre os 
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seres humanos permanecerão sem respostas. Tudo isso, porque 

falar em ética nas pesquisas científicas, no uso das novas tecno-

logias e sua experimentação em humanos, nunca é suficiente. Há 

uma necessidade premente de esclarecer e reforçar a todos 

acerca dos confrontos de valores nessa seara e acerca da neces-

sidade de encontrar soluções mais benéficas em tempo adequado 

para que sejam efetivas. 

 

2 POR QUE UM OLHAR HOLÍSTICO? 

 

Conhecer os problemas morais que permeiam as pesqui-

sas e estabelecer alguns parâmetros para a ciência da vida, para 

a medicina e tecnologias associadas é um tema que importa para 

a Bioética, seja no campo teórico como no prático, de forma 

multi, inter e transdisciplinar, mas não somente a ela, senão tam-

bém a outras áreas do conhecimento, a exemplo da Literatura, 

da Filosofia, do Direito, que conhecem e testemunham a inquie-

tude humana. As inquietações que a sociedade mundial vivencia 

na atualidade em virtude da pandemia causada pelo coronavírus 

já foram retratadas na ficção, no ano de 1947, quando Albert 

Camus publicou o livro A Peste. Com sua arte, o escritor não 

buscou julgar, mas comunicar, compreender, interpretar o ser 

humano na diversidade do seu ser e agir. Com ela, buscava sen-

sibilizar para a condição humana como um todo. 

Apesar de ter sido muito criticado em vida por sua obra 

e ideias, Camus era um humanista, defendia os valores humanos 

e era apaixonado pela vida. Ele é descrito como alguém que es-

crevia sobre temas que inquietavam, sobre o que vivenciava na 

multiplicidade e complexidade das relações humanas. Embora 

possa ser muito difícil sistematizar seu pensamento, sua obra ti-

nha como projeto o equilíbrio entre o negativo e o positivo e a 

geração de consensos, o que se mostra sempre atual e coerente 

com a Bioética, especialmente nesse momento da história da hu-

manidade, já que ele convidava à solidariedade entre as pessoas 
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e destas para com a natureza, bem como para o respeito às dife-

renças, à alteridade. Para ele, o único dever era o amor (SILVA, 

1994, p. 169), o que, não é o caso da ciência, que não prescinde 

da Bioética e da Literatura para humanizá-la.  

Assim como o cotidiano e o comportamento das pessoas 

que habitavam a pequena cidade de Oran foram descritos no li-

vro A Peste, eles se dão em todas as outras cidades do mundo. 

Mas, do mesmo modo como os oranos daquela época, também 

os brasileiros não podiam imaginar que seriam surpreendidos 

com uma doença de acirrado grau de contágio no início do ou-

tono de 2020, cujas consequências nefastas ainda não são plena-

mente conhecidas, mas que são previsíveis. Um dia, talvez, as 

pessoas se questionarão se isso realmente aconteceu. Por certo e 

quiçá muitas testemunhas sobreviverão para relatar o ocorrido. 

Do mesmo modo como naquela, nas cidades brasileiras, essa do-

ença provocou a mudança drástica de hábitos. O que antes era 

considerado entediante, passou a ser salutar para sobreviver. In-

teressar-se por coisas simples e ocupações domésticas tornou-se 

reconfortante nos períodos de isolamento e quarentena. Mas 

como esquecer dos negócios, dos prazeres simples como ir ao 

cinema, ao restaurante, ao bar, ao shopping? Os dias passaram a 

ser longos quando antes pareciam não ter horas suficientes para 

tudo que se pretendia fazer. O tédio ganhou lugar de destaque 

durante o confinamento, em meio ao exílio imposto, no qual não 

se pode pedir ajuda sequer para um vizinho. O medo também. 

Mas a esperança de que em breve a vida seguirá seu curso “nor-

mal” e as pessoas deixarão de estar sós embaixo deste céu anil 

persiste. Nesse horizonte relata o escritor: 
Ninguém aceitara ainda verdadeiramente a doença. A maior 

parte era sobretudo sensível ao que perturbava seus hábitos ou 

atingia seus interesses. Impacientavam-se, irritavam-se, e esses 

não são sentimentos que se possam contrapor à peste. A pri-

meira reação, por exemplo, era culpar as autoridades. (CA-

MUS,  s.a., p. 45) 

Na referida obra, Camus retrata a revolta e a 
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solidariedade frente aos problemas que afetam aquela cidade si-

tiada e o fato de que as pessoas terão de recorrer a si próprias 

para enfrentá-los. Algumas pessoas começam, de algum modo, 

a acordar para o coletivo e para a solidariedade, saindo, portanto, 

do individualismo que predominava. Com o alastramento da 

peste que iniciou com a morte dos ratos e logo atingiu os huma-

nos, houve o despertar da consciência de que se deve estar sem-

pre atento frente a possível presença de outro mal. Para o autor, 

a revolta retira o ser humano de seu estágio de sonambulismo e 

dá-lhe razões para agir.  

O coronavírus descoberto no final do ano de 2019 é con-

siderado o responsável por causar uma catástrofe mundial, pois, 

não há praticamente nada que ainda não tenha sido afetado pela 

pandemia provocada pela doença decorrente dele - a covid-19. 

Ações e medidas de restrição que somente eram imagináveis em 

filmes e livros de ficção científica foram se tornando diretrizes 

do agir humano da noite para o dia, deixando populações inteiras 

atônitas. Em decorrência dessa doença e dos números de vítimas 

divulgados diariamente, tem crescido a agitação, o desconforto 

da solidão, o medo da morte, e, pior, de uma morte solitária, sem 

um funeral de despedida. Tais sentimentos são inflados por se 

saber que para sair dessa armadilha ainda não há super-heróis ou 

antídotos que possam salvá-los, apenas a própria destreza da de-

fesa de seu corpo em vencer o vírus. As pessoas apostam, então, 

no conhecimento científico, na ciência, para a descoberta da 

cura. E é para ela que todos os holofotes estão voltados na atua-

lidade. 

Mas será que a ciência conseguirá abrandar essa situação 

de calamidade em tempo recorde, como o esperado? Se o fizer, 

a que preço o fará? A quem beneficiará? Do que se sabe sobre o 

coronavírus até agora, já se pode constatar que ele é imparcial. 

Não faz distinção entre suas vítimas. A ciência, todavia, não é 

neutra ou destituída de valor, pois as próprias perguntas e hipó-

teses por ela formuladas, não o são (MCLEAN, in: 
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CASABONA, 2002, p. 148). Elas representam e estão vincula-

das aos interesses das pessoas que as formulam e a seus critérios 

éticos, de modo que eventuais abusos podem advir da e na utili-

zação indevida dos novos conhecimentos e procedimentos bio-

tecnológicos. Além disso, ela têm relações com o poder político, 

econômico e até militar. Para evitar sua má-utilização, especial-

mente em momento de extrema vulnerabilidade humana, são ne-

cessários imperativos éticos à ciência, que precisam ser pensa-

dos e utilizados em um contexto global, pois a doença também 

ganhou esse contorno. Além dos princípios bioéticos, devem re-

ger as medidas a serem adotadas o princípio da dignidade da 

pessoa humana, o princípio responsabilidade e a heurística do 

medo de Hans Jonas, que podem ser instrumentos hábeis para 

inibir excessos e limitar danos. 

Nessa senda, são trazidos alguns aspectos teóricos acerca 

da Bioética e de uma ética complexa na ciência, que devem ser 

considerados no manuseio das novas biotecnologias e na expe-

rimentação em seres humanos, pois a Bioética, por aglutinar ten-

dências variadas do pensamento filosófico, inclusive permitindo 

a convivência de correntes laicas e religiosas, caracteriza-se pela 

pluralidade de abordagens que podem lhe atribuir universali-

dade. Isso permitirá um olhar holístico e adoção de medidas se-

guras, que contemplem o todo. 

 

3 OS PRINCÍPIOS BIOÉTICOS E A PREMÊNCIA DE UMA 

ÉTICA COMPLEXA NA CIÊNCIA3 

 

A ciência progrediu muito nos últimos anos e em dife-

rentes setores. Seus avanços agora estão sendo postos à prova 

frente a catástrofe causada na saúde pública pela covid-19. In-

dústrias farmacêuticas e laboratórios correm contra o tempo para 

encontrar um antídoto para combater o vírus e prevenir o contá-

gio. Alguns deles estão com os testes clínicos de suas vacinas 

 
3Tese defendida por Edgar Morin e cuja ideia se trabalha no texto. 
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em fase adiantada, quase que conclusivas. São mais de 150 can-

didatas à vacina sendo desenvolvidas ao redor do mundo. Espe-

cula-se que haverá uma vacina em meados de 2021. Porém, 

ainda não se sabe como será distribuída e para quem será dispo-

nibilizada. A celeuma é global e a disputa entre os países acir-

rada. 

Apesar da angustiante espera pela vacina milagrosa, é 

fato que não se tem conhecimento suficiente acerca do vírus que 

se pretende combater com ela, tampouco sobre a duração da efi-

cácia da vacina no organismo humano, bem como de possíveis 

efeitos colaterais desta a longo e médio prazo, pois, para isso, 

não se dispôs de tempo de maturação suficiente dos testes nas 

diferentes fases das pesquisas. Em meio a esse imenso mar de 

incerteza, as sociedades tentam sobreviver. Além dos esperados 

benefícios da(s) vacina(s) que será(ão) aplicada(s), são temidos 

impactos e riscos para o próprio ser humano. Em razão disso, o 

princípio responsabilidade e a heurística do medo, desenvolvi-

dos por Hans Jonas, aliados aos demais princípios bioéticos tor-

naram-se fundamentais ao debate, porque muitos exemplos de 

má prática científica e atos que atentaram contra os direitos hu-

manos ocorreram ao longo do desenvolvimento da ciência e em 

nome do progresso.  

Para evitar ainda mais danos, organizações internacio-

nais elaboraram documentos assinalando pautas éticas para a 

proteção das pessoas que se submetem a estudos e investigações 

clínicas. Vários Estados legislaram a respeito e criaram Comitês 

de Ética em Pesquisa, que têm importante função na avaliação 

dos aspectos éticos e científicos envolvidos na condução das in-

vestigações e experimentações para minimizar os riscos a que 

poderão estar expostos os participantes. Esses Comitês de Ética 

em Pesquisa, para conseguirem se posicionar contemplando o 

todo, são integrados por pessoas de diferentes áreas do conheci-

mento e representantes da sociedade civil. Mesmo assim, per-

manece a incerteza e a falta de uma legislação mais cogente 
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acerca do tema, especialmente se considerado que ela não deve 

se limitar a um território, pois os conflitos dessa natureza não 

possuem fronteiras, assim como o vírus da covid-19. 

Podem ocorrer contradições entre os diversos comitês de 

ética, especialmente quando se está a tratar de uma questão que 

envolve diversos países, com legislações específicas e diferen-

tes. A criação de um comitê de ética de referência mundial, en-

tão, seria importante para coordenar e harmonizar a interpreta-

ção e aplicação das normativas dos diversos comitês para uni-

formização e garantia da segurança e dos direitos fundamentais 

das pessoas, bem como a liberdade da investigação – direitos 

que também podem colidir entre si. Assim, haveria uma tutela 

no âmbito global e, se necessária a intervenção do Direito, um 

Biodireito Universal, ou seja, uma regulação normativa em ma-

téria de bioética. A ideia encontra conformidade com os princí-

pios expressos na Declaração Universal sobre Bioética e Direi-

tos Humanos da Unesco, de 19 de outubro de 2005, que serve 

como um guia para orientar Estados na elaboração de suas legis-

lações e políticas públicas internas. 

A ciência é ambivalente, porque ela pode ser, ao mesmo 

tempo, libertadora e subjugadora. A Bioética é um limitador da 

ciência, pois baseada na ética. Então, a reflexão ética, moral, não 

deve ser somente para os experts, senão para toda a sociedade, 

especialmente em momentos de crise. É muito importante que 

as pessoas envolvidas nas pesquisas, ou seja, os profissionais da 

saúde assim como os demais participantes, também tenham uma 

visão holística das questões envolvidas e consciência de que 

“tudo o que é tecnicamente possível deve ser eticamente consi-

derado”, como refere Simón (1995, p. 2), pois eles têm respon-

sabilidades diretas com a vida humana. 

Parece, pois, coerente e urgente, retomar a fala da ética 

nessa área, de uma ética que conjugue a ética mínima e a ética 

de máximos (CORTINA, 1986), que seja complexa e planetária 

(MORIN, 2005). Além de conscientizar os cientistas e as 
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equipes que integram as pesquisas acerca da observância dos 

princípios bioéticos, há a necessidade de comprovação do cum-

primento desses princípios, especialmente porque eles são pres-

sionados por interesses externos das empresas financiadoras das 

pesquisas ou por ambições dos próprios cientistas (CASA-

BONA, 2013, p. 77). 

Além do respeito à autonomia dos pacientes, da minimi-

zação dos riscos e maximização dos benefícios (beneficência) e 

a imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios (justiça), 

valores como liberdade, equidade, solidariedade, verdade e bon-

dade (MORIN, 2005, p.29) precisam ser adotados, mas não ape-

nas como morais, religiosos, políticos, mas considerando uma 

ética complexa, de acordo com as relações plurais atuais, para 

que a ciência e a ética possam conhecer-se, progredir e enfrentar 

a complexidade da vida. 

Além disso, considerando que a ciência deve servir o su-

jeito e o sujeito deve servir a si e ao outro, toda essa relação deve 

ser regida pela ética levando em conta as causas e os efeitos das 

ações. Uma ética que não analisa as causas e ou ignora as con-

sequências não pode ser a ética da ciência. Nesse sentido, a teo-

ria da ecologia da ação de Morin pode auxiliar no estabeleci-

mento de parâmetros éticos, pois, ela considera o contexto onde 

produzida a ação. De acordo com ela, o sujeito deve ter controle 

sobre sua ação; afinal, não terá sobre os resultados desta, já que 

podem sofrer ingerências externas, inclusive do meio onde pro-

duzida. Então, a ação escapa da vontade do agente na medida em 

que entra no jogo da inter-retro-ação do meio onde intervém. Daí 

a se pensar na responsabilidade, aqui utilizada como referência 

à tomada de consciência para a prevenção de riscos. 

A responsabilidade, de acordo com o pensamento jona-

siano, corresponderia ao cuidado reconhecido como obrigação 

em relação a um outro ser, que se torna preocupação quando há 

uma ameaça a sua vulnerabilidade, e que pressupõe medo. Afi-

nal, quanto mais no futuro longínquo situa-se aquilo que se teme, 
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quanto menos familiar for o seu gênero, mais necessitam ser di-

ligentemente mobilizadas a lucidez da imaginação e a sensibili-

dade dos sentidos, tornando-se necessária, então, uma heurística 

do medo (terminologia empregada por Jonas), capaz de investi-

gar, e que não somente descubra e represente o novo objeto 

como tal, mas que tome conhecimento do interesse moral parti-

cular, ao ser interpelado pelo objeto, algo que jamais teria ocor-

rido antes (JONAS, 2006, p. 353). 

Por isso, o cientista não pode se exonerar de sua respon-

sabilidade em sua atividade, e, do mesmo modo, a sociedade pe-

las pesquisas que legitima, já que “os meios e os fins inter-retro-

agem uns sobre os outros” (MORIN, 2005, p. 44) e ensejam a 

incerteza do resultado final de uma ação, mesmo sendo ela con-

siderada ética. Ela, a ética, deve ser, pois, uma característica da 

ação humana que tem repercussão na construção da realidade 

social e, reflexivamente, na formação da consciência moral do 

sujeito.  

É fato que a descoberta das vacinas representa um 

avanço muito significativo para a ciência e para a saúde da hu-

manidade, já que, por meio dela, muitas doenças foram ameni-

zadas ou quase erradicadas. Contudo, o otimismo com relação à 

vacina contra a covid-19 deve ser cauteloso, uma vez que a rea-

lidade do amanhã poderá ser diversa. Para se obter uma vacina 

segura e eficaz, o processo é complexo, de modo que encurtar as 

fases da pesquisa, a exemplo da fase pré-clínica, cedendo à pres-

são do contágio e da sociedade, além de perigoso, pode ser de-

sastroso.  

Há, ainda, movimentos contrários à vacinação ou à imu-

nização obrigatória, além de apatia por parte do executivo no 

sentido de apresentar à população um plano estratégico de imu-

nização universal, gratuita e em tempo hábil, tanto que a discus-

são já ganhou lugar nos bancos jurídicos e é objeto de duas ações 

judiciais que tramitam no STF, sendo que, uma delas, inclusive 

tem no pedido a apresentação de um plano por parte do governo 
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de aquisição de vacinas viáveis contra a covid-19.  

É sabido que muitas dificuldades são enfrentadas pelos 

segmentos sociais e científicos na incessante busca do conheci-

mento e da verdade das coisas; não é diferente na área da bio-

medicina, onde a incerteza é agravada pela complexidade do 

objeto e do fim das pesquisas – o ser humano. O que existe na 

ciência, de acordo com Morin e Le Moigne, é objetividade; neu-

tralidade não (2000, p. 155). É por isso que se teme que, no caso 

das novas vacinas que estão sendo desenvolvidas, ante a abrevi-

ação de fases e a inexistência de efetivo controle de observância 

dos princípios bioéticos, possam ser ultrapassados todos os limi-

tes e fronteiras ou, até mesmo, estabelecidos métodos de con-

trole próprios, em detrimento da saúde, especialmente se consi-

derado que são desconhecidos seus efeitos adversos a longo 

prazo, que podem trazer implicações até mesmo às futuras gera-

ções. Desse modo, a Bioética que deve reger a ciência também 

deve ser complexa e contemplar todos os cenários possíveis. 

Nesse contexto, o princípio da dignidade da pessoa hu-

mana também deve ser considerado, pois trata-se de um princí-

pio universal de Direito, assim como de princípio ético e bioé-

tico. Além disso, por carregar em si a proibição de utilização do 

ser humano como um instrumento ou meio para se atingir um 

fim4, ele passou a ter um significado de limite, de barreira contra 

os abusos na utilização da biotecnologia em detrimento dos seres 

humanos (CASABONA, in: KNOEPFFLER; SCHIPANSKI; 

SORGNER (Orgs.), 2005, p. 86. 

Além dele e dos princípios bioéticos, a responsabilidade, 

que deve ser atribuída ao pesquisador e à sociedade, traduzido 

no princípio responsabilidade e a heurística do medo de Hans 

Jonas, também servem como um limitador, como uma baliza 

frente aos potenciais abusos que possam ocorrer nas pesquisas e 

experimentos envolvendo seres humanos, em qualquer fase de 

seu desenvolvimento, e como um auxiliar na garantia da 

 
4 Segundo conceito de dignidade para Emanuel Kant. 
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dignidade da pessoa humana também na distribuição dos resul-

tados da investigação. 

 

4 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, A RESPONSABI-

LIDADE E A HEURÍSTICA DO MEDO COMO IMPERATI-

VOS ÉTICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Assim como narrado por Albert Camus no livro A Peste, 

ao retratar uma situação excepcional experimentada pelos habi-

tantes de Oran, as pessoas do mundo real, assim como as da ima-

ginação literária, não acreditam ou não querem acreditar em fla-

gelos. Elas acham que eles são impossíveis de acontecer, e 

quando acontecem, pensam que logo passarão, assim como um 

pesadelo. Nesse sentido, o autor referia: “Os flagelos, na ver-

dade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando 

se abatem sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto guer-

ras. E contudo, as pestes, como as guerras, encontram sempre as 

pessoas igualmente desprevenidas” (p. 23-24). Ele foi além ao 

dizer que o problema está em que elas não tomam precauções. 

Continuam a viver como sempre viviam, cometendo os mesmos 

erros, sem consciência de que esse flagelo pode custar-lhe o fu-

turo, mas não somente o seu futuro, senão o daqueles que os su-

cederão. Isso foi pensado e escrito há várias décadas. Qualquer 

semelhança com o comportamento humano no século 21 é mera 

coincidência (?). 

Os números de mortos e de vítimas da covid-19 não so-

mente na América Latina e no Brasil, mas também em outros 

países, são alarmantes, a exemplo de China, Itália, Espanha e 

EUA. Na região norte da Itália, na Lombardia, teria havido um 

ápice da contaminação, como noticiado na imprensa. Os fatos e 

a situação fazem pensar, recordar e repensar. No livro A peste, 

quando as pessoas procuraram alento na igreja, o padre concla-

mou os fiéis a refletirem sobre fatos “apocalípticos” já vividos 

pela humanidade, os quais foram relatados em textos bíblicos e 
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que parecem estar se repetindo, como forma de cobrar a neces-

sidade do temor a Deus. Para tanto, primeiramente, ele lê-lhes o 

texto do Livro do Êxodos relativo à peste do Egito e, depois,  
[…] o padre continuou, num tom mais baixo: ‘Lê-se na Le-

gende dorêe que no tempo do Rei Humberto, na Lombardia, a 
Itália foi devastada por uma peste tão violenta que os vivos mal 

chegavam para enterrar os mortos. Essa peste castigava sobre-

tudo Roma e Pavia. E um anjo bom apareceu nitidamente 

dando ordens ao anjo mau, que trazia uma lança de caça, orde-

nando-lhe que batesse nas casas. E tantas vezes quantas uma 

casa recebia pancadas, tantos mortos havia que dela saíam’. 

(CAMUS, p. 55)  

Retomando: a Lombardia foi novamente um local muito 

afetado, com milhares de vítimas do coronavírus, mais do que 

na 2ª Guerra Mundial, quando fora igualmente atacada, a ensejar 

a reflexão proposta pelo pároco de Oran, no sentido de fazer as 

pessoas repensarem os próprios atos, se aprenderam ou não com 

os fatos e erros cometidos no passado, se estão pensando no fu-

turo, se a humanidade efetivamente conseguirá vencer sua fali-

bilidade e vulnerabilidade, mesmo com o progresso e com 

avanço da ciência. 

Não obstante, mesmo ouvindo ou lendo nos noticiários 

sobre as estatísticas de casos e de mortes que ocorrem diaria-

mente em decorrência da covid-19 e sendo exaustivamente aler-

tados para seguirem as medidas de prevenção, ainda assim há 

aqueles que acreditam se tratar de alarme falso, de uma “gripe-

zinha”, que inexistem motivos para pânico e que o perigo de 

contágio é irreal. Elas agem como se todas as outras pessoas não 

corressem o risco de morrer. Demonstram não ter temor frente à 

dimensão do todo e do porvir. Afinal, sabidamente não se trata 

de um espetáculo ou de carnaval de médicos e profissionais de 

saúde mascarados a dançar ao redor dos pacientes internados em 

hospitais que não possuem estrutura para atender a demanda pro-

gressiva e para tratar uma doença desconhecida. Igualmente in-

quietante é pensar se essa vertigem se manterá frente ao flagelo 

das vítimas quando elas forem pessoas próximas, ou quando 
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forem eles ou elas próprios, o(a)s incrédulos. 

A despeito dos que não acreditam, há também os otimis-

tas, que têm esperança em uma vacina milagrosa. Quanto a am-

bos é possível tecer diversas considerações, inclusive sobre seu 

agir ou não agir e sobre os prognósticos dessa ação ou omissão. 

Com relação aos primeiros, o perigo reside no fato da falta de 

precaução e, portanto, na possibilidade de aumento do contágio. 

O mesmo vale para aqueles que são contrários à vacinação. Já 

no que se refere aos outros, a decepção, pois não se tem certeza 

se o antídoto que está sendo pesquisado e testado será seguro e 

eficaz ou se terá efeitos adversos e inimagináveis e por qual 

prazo. Ademais, em se obtendo uma vacina eficiente, outra in-

quietação que tira o sono de muitos é se a comunidade científica 

e industrial está preparada para sua produção em larga escala e 

também para fazê-la chegar ao usuário final de forma gratuita ou 

menos onerosa possível para imunizar a maior parcela da popu-

lação em tempo hábil. Mais uma vez, insiste-se: uma visão do 

todo é necessária.  

Quanto a esses aspectos, devem ser observados e ponde-

rados os princípios bioéticos anteriormente mencionados e fazer 

da dignidade da pessoa humana um fio condutor para a ciência, 

como um regulador da relação entre o pesquisador, o financia-

dor, o paciente e os fins das pesquisas realizadas. E também os 

governos. Essa mesma lógica complexa deve ser observada pelo 

julgador quando chamado a dar uma solução jurídica aos confli-

tos decorrentes dessa relação. Seu olhar deve ser conduzido pela 

(bio)ética complexa. Por isso, na área da ciência que trabalha 

com pesquisas que envolvam o ser humano, a dignidade ganhou 

um papel de maior relevância como limitador como em nenhum 

outro contexto bioético. Todavia, ela é apenas uma direção a ser 

seguida.  

A dignidade, de acordo com o imperativo kantiano - “age 

de tal forma que a máxima e tua vontade possa sempre valer 

como princípio de legislação universal” - implica em si mesmo 
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uma obrigatoriedade absoluta relacionada ao dever. Kant apre-

senta o problema da ética como problema do bem supremo, em 

que os bens podem ser bons por outra causa ou em si mesmos, 

sendo que a única coisa boa em si mesma, sem restrições, seria 

a boa vontade, de forma que o problema moral se transfere das 

ações para a vontade que as produz (2005).  

Hans Jonas, porém, alertou para a insuficiência do mo-

delo kantiniano ao afirmar que nenhuma ética tradicional instrui 

sobre as normas do bem e do mal às quais se devem submeter as 

modalidades inteiramente novas do poder e de suas criações pos-

síveis. Ele propôs, então, um novo imperativo: aja de modo que 

os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de 

uma vida humana autêntica sobre a Terra; ou, expresso negati-

vamente: aja de modo que os efeitos da tua ação não sejam des-

trutivos para a possibilidade futura de uma tal vida; ou, simples-

mente, não ponhas em perigo a continuidade indefinida da hu-

manidade na Terra (JONAS, 2006, p. 47-48). 

Esse novo imperativo diz que a pessoa pode até arriscar 

a própria vida, mas não a da humanidade; que os seres humanos 

não têm o direito de escolher a não-existência de futuras gera-

ções em função da existência atual, ou mesmo de colocá-las em 

risco. Segundo Jonas, o ser tem um dever diante daquele que 

ainda não é nada e que não precisa existir como tal e que, seja 

como for, na condição de não-existente, não reivindica existên-

cia (2006, p. 48). 

A experimentação de uma vacina que teve sua fase de 

pesquisa pré-clínica abreviada e que, embora tivesse apresen-

tado resultados promissores em animais, constitui um risco que 

vem de encontro ao princípio da dignidade e responsabilidade. 

A dignidade humana está fundamentalmente associada com a 

pesquisa e também à distribuição do produto final desta.  

No entanto, quando considerada a dignidade como 

sinônimo de vida digna, para a qual a saúde é pressuposto, a le-

gitimidade das pesquisas e da experimentação das vacinas que 
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estão sendo desenvolvidas em tão curto espaço de tempo em se-

res humanos, ganha outro enfoque, uma vez que impedi-las po-

deria constituir um constrangimento ao direito a uma vida digna, 

ao direito à liberdade de pesquisa, de informar e de ser infor-

mado. 

Nesse contexto, as inquietações não cessam. Reflete-se 

sobre quanto e a que espécie de avanço na área da medicina tem 

o paciente direito, sobre se deve preponderar a experimentação 

de novas técnicas terapêuticas com o consentimento livre e in-

formado do paciente ou a proibição de sua utilização até a cer-

teza dos resultados, se do direito de uma pessoa à saúde não se 

pode extrair o dever da ciência, da medicina e do próprio Estado, 

de encontrar a cura.  

Além da dignidade da pessoa humana, o princípio da res-

ponsabilidade aumenta e alenta a inquietação, pois “a previsão 

do impacto presente sobre o futuro que torna o agente moral-

mente responsável. Onde não há previsão não existe moralidade. 

[...] Responsabilidade é, portanto, solidariedade com toda a co-

munidade da espécie humana”, segundo Pessini e Barchifon-

taine (1997, p. 247). 

A responsabilidade, cuja raiz está no verbo respondere, 

é um privilégio e uma carga da pessoa, de acordo com Fromm. 

Para o referido autor, o conceito de pessoa “em sentido ético in-

clui a idéia de responsabilidade. Trata-se de um fenômeno bá-

sico da existência humana que é indiscutível como fato experi-

mentável da consciência, qualquer que seja a interpretação me-

tafísica que se possa dar” (apud SILVA, 2003, p. 105). Assim, 
Ser responsável significa, portanto, estar disposto a responder. 
Em termos de pensamento forte, a vida é considerada o funda-

mento da dignidade da pessoa humana na exata medida em que 

cada homem está disposto a responder às demandas de sua na-

tureza. O avesso disso é a irresponsabilidade, a justificação de 

tudo por parte de todos, o chamando “pensamento fraco” (pen-

siero debole). (FROMM, apud SILVA, 2003, p. 105) 

Quando se está a tratar das pesquisas na área médica, o 

princípio responsabilidade ganha grande importância, pois está 
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associado ao princípio da liberdade; no caso, da liberdade de 

pesquisa. Isso significa que liberdade e responsabilidade são 

dois princípios complementares. Disso tudo se extrai que da li-

berdade do pesquisador, do cientista, decorre sua responsabili-

dade.  

A responsabilidade com relação aos avanços da biotec-

nologia também é objeto de ponderação por parte de Habermas, 

para quem há necessidade de se avaliar os fins das novas biotec-

nologias. Ele questiona os efeitos futuros das ações atuais refe-

rindo-se à fraternidade para com o próximo e à solidariedade 

para com as futuras gerações e relacionando estas com o princí-

pio da precaução e este, por sua vez, com o princípio responsa-

bilidade, em uma inter-retro-ação. Por isso, o ser humano pode 

e deve ser responsabilizado não somente pelo mal que causa, 

mas também por aquele que deixou de evitar (2005). 

Hoje, portanto, é necessário entender a responsabilidade 

não somente em sua dimensão individual, mas transindividual, 

pois a experimentação levanta questionamentos também a res-

peito da sustentação dos custos econômicos das pesquisas e do 

endereçamento social de suas conquistas, até porque a medicina 

contemporânea parece privilegiar a tecnologia e os interesses co-

merciais e olvidar dos legítimos interessados – os pacientes. 

Teme-se, por isso, que os pobres e os países menos desenvolvi-

dos sejam esquecidos quando se trata de usufruir das descobertas 

científicas, no caso, da vacina contra a covid-19, embora tenham 

servido de campo de experimentação. Eis outro fator de inquie-

tação e reflexão. 

De acordo com Jonas, o reconhecimento do malum seria 

infinitamente mais fácil do que o do bonum: o mal impõe a sua 

própria presença, enquanto o bem pode ficar discretamente ali e 

continuar desconhecido, destituído de reflexão. As pessoas não 

duvidam do mal quando com ele se deparam; mas somente têm 

certeza do bem quando dele se desviam. [...] O que não querem, 

sabem antes do que aquilo que querem. Por isso, seria prudente 
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consultar o medo antes do desejo. Desse modo, embora a heu-

rística do medo não seja a última palavra na procura do bem, ela 

é uma palavra muito útil. Sua potencialidade deveria ser plena-

mente utilizada (JONAS, 2006, p. 70-71). Jonas esclareceu que 

a heurística do medo não se trata de um temor “patológico”, mas 

do tipo espiritual, como resultado de uma atitude deliberada. O 

que basta para um prognóstico de curto prazo, intrínseco a todas 

as obras da civilização técnica, não pode bastar para o prognós-

tico de longo prazo almejado na extrapolação requerida pela 

ética (2006, p. 72-74).  

Extrai-se do pensamento jonasiano, que o princípio ético 

fundamental, do qual o preceito extrai sua validade, é o seguinte: 

a existência ou a essência do homem, em sua totalidade, nunca 

podem ser transformadas em apostas do agir (JONAS, 2006, 

p.85-86). Nesse contexto, o caráter vindouro daquilo que deve 

ser objeto de cuidado constitui o aspecto de futuro mais próximo 

da responsabilidade (JONAS, 2006, p. 187), e a única certeza, 

paradoxalmente, seria a da incerteza. Ela significa que o inespe-

rado e o imprevisível são indissociáveis dos assuntos humanos 

(JONAS, 2006, p. 199).. 

Isso tudo implica que, não obstante os avanços tecnoci-

entíficos, a incapacidade humana de prever ou calcular todos os 

resultados, bem como de resolver humanisticamente os proble-

mas que afligem a sociedade permanece uma característica da 

atualidade. Para evitar um mal maior, é necessário um olhar ho-

lístico e a adoção de cautela redobrada, bem como a rigorosa 

observância dos princípios bioéticos, imprescindíveis a uma ci-

ência mais humana, estreitamente comprometida com os direitos 

humanos. É por isso que a (bio)ética complexa e seus princípios 

devem servir de base e regulação para todas as ações da ciência 

nesse contexto pandêmico e planetário.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No ano de 2020 a sociedade mundial foi abalada com 

uma nova doença – a covid-19, provocada pelo coronavírus, que 

se alastrou imediatamente pelos mais diversos países. Não há 

quem não tenha sentido os efeitos de tal fato, o que confirmou o 

elevado grau de vulnerabilidade humana e as incertezas com re-

lação ao futuro.  

Em tempos de pandemia, a angústia e o medo da morte 

ganharam novos contornos; a ciência alçou ainda mais impor-

tância, pois dela se espera a cura milagrosa. As inquietações de 

outrora já não são as mesmas. Passaram a ser com diferentes 

abstrações. Há momentos em que as pessoas sentem-se como 

prisioneiras da doença mesmo sem tê-la ou sem saber se carre-

gam o vírus consigo. Somente não se sentem mais solitárias, por-

que têm as redes sociais para se comunicar. Mas não é a mesma 

coisa para quem sabe o valor de um abraço, do estar e sentir-se 

perto. 

Ao longo do texto, foram trazidas várias dessas inquieta-

ções, que eram semelhantes às relatadas na ficção de Albert Ca-

mus. Seu livro A Peste foi utilizado como viés literário e aporte 

teórico para demonstrá-las. Muitas das idiossincrasias literárias 

por ele narradas continuam atuais e, apenas para confirmar isso, 

mesmo este não sendo o melhor método para se conduzir ao en-

cerramento de um artigo, segue a transcrição de um trecho da 

obra: 

 
A peste, que, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu 
ministério, deveria ter reforçado a igualdade entre nossos con-

cidadãos pelo jogo normal dos egoísmos, tornava, ao contrário, 

mais acentuado no coração dos homens o sentimento da injus-

tiça. Restava, é bem verdade, a igualdade irrepreensível da 

morte, mas essa, ninguém queria. (CAMUS, s.a., p. 133) 

A vulnerabilidade humana é uma constante frente a única 

certeza acerca da existência humana: a morte. Em sua narrativa, 

ele demonstra que o individual é secundário ao coletivo. De 

acordo com o autor, na morte há uma certeza da igualdade entre 
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as pessoas, a qual, em vida, não é real. Ele segue demonstrando 

suas aflições com o diálogo dos personagens: 
É ainda por isso que esta epidemia não me ensina nada, senão 

que é preciso combatê-la ao seu lado. Sei, de ciência certa (sim, 

Rieux, sei tudo da vida, como vê), que cada um traz em si a 

peste, porque ninguém, não,ninguém no mundo está isento 

dela. Sei ainda que é preciso vigiar-se sem descanso para não 

ser levado, num minuto de distração, a respirar na cara de outro 

e transmitir-lhe a infecção. O que é natural é o micróbio. O 

resto — a saúde, a integridade, a pureza, se quiser — é um 
efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais se de-

ter. O homem direito, aquele que não infecta quase ninguém, é 

aquele que tem o menor número de distrações possível. E como 

é preciso ter vontade e tensão para nunca se ficar distraído! 

Sim, Rieux, é bem cansativo ser um empestado. Mas é ainda 

mais cansativo não querer sê-lo. É por isso que todos parecem 

cansados, já que todos, hoje em dia, se acham um pouco em-

pestados. Mas é por isso que alguns que querem deixar de sê-

lo conhecem um extremo de cansaço de que já nada os liber-

tará, a não ser a morte. (CAMUS, s.a., p. 142) 

Os desassossegos atuais, além de serem os mesmos de 

outras épocas, agora têm correspondência também com questio-

namentos éticos acerca dos avanços biotecnológicos e da expe-

rimentação de vacinas em seres humanos sem que houvesse a 

devida comprovação da observância dos princípios bioéticos e 

de suas fases de processamento. A sociedade de agora parece 

estar fadada a conviver com o risco de novas perspectivas; não 

com um simples risco, mas com a nova dimensão que este risco 

possa assumir, inclusive com a imunização pela vacina que está 

sendo desenvolvida: uma verdadeira caixa de Pandora. 

Não se tem a ilusão de que exista uma solução mágica 

para a doença em tão curto espaço de tempo. Mas, diferente-

mente dos incrédulos e dos otimistas, acredita-se que o processo 

de investigação e experimentação deve ser seguido com respon-

sabilidade por caminhos que levem à tomada de consciência crí-

tica dos cientistas e dos cidadãos, voltadas ao uso responsável, 
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consciente do conhecimento e da própria responsabilidade5 em 

prol da preservação da vida. Os cidadãos devem exigir isso. 

A resposta aos impasses que têm por base os avanços bi-

otecnológicos frente aos direitos humanos enseja muita discus-

são com diferentes setores do conhecimento, inclusive o jurí-

dico, e uma aposta cautelosa em soluções provisórias que con-

templem o todo e que compreendam a complexidade da situa-

ção, baseada em uma ética da solidariedade, em uma bio(ética) 

igualmente complexa para vencer a dialógica entre os meios e 

os fins. Uma resposta nesse horizonte é a que se espera do Su-

premo Tribunal Federal nas demandas que lá tramitam envol-

vendo a temática. 

Mesmo diante da pressão sofrida pela difusão do contá-

gio da doença e da sociedade que espera um milagre da ciência 

- a cura da doença, é necessário manter os pés no chão e tentar 

encontrar um ponto de equilíbrio entre o ceticismo e otimismo 

sedutor da ciência,  questionando tudo e a si próprio previamente 

e a cada instante para evitar que os avanços representem uma 

ameaça à humanidade ou que não observem o princípio bioético 

da justiça no momento da distribuição de seus produtos, no que 

o princípio responsabilidade, fundamentado na heurística do 

medo, pode contribuir a serviço da vida e do futuro da natureza 

humana. 
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