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Texto 2: Os limites da Ciência - A Ética

Não se deve esquecer que o progresso científico não resolve todos os males. Infelizmente,
boa parte da população mundial ainda vive na pobreza, sem acesso a água potável, assistência
médica, rede de esgotos, e às condições mínimas de habitação, alimentação e educação. A vitória
contra  doenças  não  depende  apenas  da  pesquisa  científica,  mas  também  da  melhoria  das
condições  de  vida  das  populações  menos  favorecidas.  Depende  de  uma  política  que  gere
empregos,  com investimentos em educação,  saneamento e  assistência  médica às  populações
mais pobres. 

Para solucionar esses e outros problemas, é necessário que haja participação consciente e
ativa  de  toda  a  sociedade,  controlando  e  fiscalizando  não  apenas  o  uso  das  descobertas
científicas, mas também os governantes que tomam as decisões. 

É preciso não esquecer que o progresso científico deve ser acompanhado de  progresso
moral,  político e social.  Assim,  princípios éticos devem nortear  qualquer experiência.  Nenhuma
pesquisa  científica  pode  ser  considerada  desvinculada  de  suas  aplicações  práticas  e  de
conseqüências sociais. É preciso, pois, que a aplicação da ciência respeite os valores e os direitos
humanos.  Como  disse  Einstein:  “A  preocupação  com  o  próprio  homem  e  seu  destino  deve
constituir sempre o interesse principal de todos os esforços técnicos... Nunca se esqueçam disto
em seus diagramas e em suas equações”.

As  diretrizes  filosóficas  dessa  área  começaram  a  consolidar-se  após  a  tragédia  do
holocausto da  Segunda Guerra Mundial,  quando o mundo ocidental,  chocado com as práticas
abusivas  de  médicos  nazistas em nome da  Ciência,  cria  um  código  para  limitar  os  estudos
relacionados. Formula-se aí também a idéia que a ciência não é mais importante que o homem. O
progresso técnico  deve ser  controlado e  acompanhar  a  consciência da humanidade  sobre os
efeitos que eles podem ter no mundo e na sociedade para que as novas descobertas e suas
aplicações não fiquem sujeitas a todo tipo de interesse.

 A Ética discute valores – o que é certo, o que é errado, o bem, o mal. A Bioética discute a
ética relacionada à vida. (O termo bioética foi mencionado pela primeira vez em 1971, no livro
“Bioética: Ponte para o Futuro", do biológo e oncologista americano Van R. Potter.) 

A vida no seu sentido mais amplo, no sentido de se garantir sua preservação, perpetuação
e proteção, observando sempre sua qualidade.  Evita-se assim abusos praticados em nome do
progresso científico e tecnológico, muitas vezes praticados no passado e ainda hoje encontrados
ainda que camuflados e escondidos do resto da sociedade. A Bioética investiga as condições
necessárias para uma administração responsável da  vida humana (em geral) e da pessoa (em
particular). Considera, portanto, questões onde não existe consenso moral como a fertilização in
vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, os transgênicos e as pesquisas com células tronco, bem
como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e suas aplicações.



- Exercício: A partir dos temas enumerados abaixo, pesquise argumentos prós e contras o seu
estudo científico e aplicações na sociedade e quais são os dilemas éticos envolvidos em cada
caso: 

- Eutanásia
- Uso de embriões humanos  em estudos
- Transgênicos
- Clonagem Humana
- Uso de cobaias animais
- Uso de cadáveres pelas faculades de medicina


