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Com as mudanças tecnológicas propiciadas pelo desenvolvimento da ciência 
moderna, a vida (bios) passou a ser objeto do poder nas sociedades contemporâneas, pois 
o desenvolvimento tecnológico permite, por um lado, que o corpo humano se torne objeto 
de controle e intervenção e, por outro, que a vida natural seja cada vez mais manipulável 
em sua estrutura biológica. 

Essa situação faz com que cada vez mais a vida se torne tema do pensamento 
filosófico. Questões como: Que poder é esse sobre a vida? Como ele se exerce? Quais são 
seus limites éticos? tornam-se preocupações importantes para se entender a existência 
humana nos dias de hoje, sendo, portanto, temas de destaque para a reflexão filosófica. 

É sobre esses problemas que apresentamos a seguir, em forma de diálogo, as noções 
filosóficas de biopoder e bioética com base no pensamento de dois importantes filósofos 
contemporâneos: Michel Foucault e Hans Jonas. 
 

Foucault: o biopoder 

A palavra poder possui vários significados, entre os quais a ideia do poder presente 
em instituições como o Estado, os partidos políticos, a Igreja, a família, entre outras. 
Entretanto, o exercício do poder na modernidade vai se ampliar para o âmbito da vida 
humana biológica, ou seja, sobre o corpo em várias de suas dimensões, como corpo 
produtivo, corpo sexual, corpo vivo a serem controlados e vigiados. O poder passa, assim, 
a se voltar sobre os corpos dos sujeitos de modo a estabelecer um controle das suas forças. 

Isso nos remete a algumas questões relacionadas com as inovações tecnológicas, 
cada vez mais presentes em nossa vida, desde utensílios domésticos com comandos 
digitais até os telefones celulares e próteses comandadas por impulsos mentais. 

Um dos equipamentos que mais caracterizam a modernidade são as chamadas 
câmeras de vigilância, utilizadas nos mais diversos ambientes como fábricas, escolas, 
programas televisivos e nas ruas. 

Essas circunstâncias implicam a discussão sobre questões éticas relacionadas com a 
preservação de direitos fundamentais, como o direito à privacidade e aos próprios limites 
do poder. Nesse contexto, é válido questionar: 

 
Somos vigiados ou somos protegidos? 
O que é o poder? 
Qual é o objetivo do poder? 
De que maneira o poder é exercido nas sociedades contemporâneas? 

 
Um importante filósofo da Idade Contemporânea, Michel Foucault (pronuncia-se 

fucô) (1926-1984), cujo pensamento gira em torno das ideias de saber e poder, 
compreendidas como elementos de controle das individualidades, denomina esse poder 
que se exerce sobre a vida como biopoder. Ao ser exercido sobre os corpos individuais, 
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esse biopoder é chamado poder disciplinar e ao ser exercido sobre a população, 
biopolítica. 

Segundo Foucault, a modernidade se caracteriza como um projeto de 
disciplinamento do ser humano, visando à supressão das individualidades e à 
domesticação dos comportamentos divergentes. 

Assim, se antes o poder era exercido de forma mais visível (opressões, prisões, 
torturas etc.), hoje ele se faz presente em nosso cotidiano de forma sutil, por meio dos 
saberes disseminados nas coletividades, utilizados como elementos de natureza política 
para o “adestramento” dos corpos das pessoas. 

 
 

Nas palavras do filósofo 
 
Uma grande violência provoca revoltas. Uma violência descontínua permite o 

desenvolvimento dos fenômenos de resistência. Era assim que funcionava o poder 

monárquico: a justiça só prendia uma pequena proporção de criminosos, dizendo que é 

preciso uma punição espetacular para que os outros tenham medo. 

Já o olhar vai exigir pouca despesa. Sem necessitar de armas, violências físicas, 

coações materiais. Apenas um olhar. Um olhar que vigia e que cada um, sentindo-o 

pesar sobre si, acabará por interiorizar, a ponto de observar a si mesmo; sendo assim, 

cada um exercerá esta vigilância sobre e contra si mesmo. 

 Foucault, O olho do poder 

 
Na seção a seguir, vamos conhecer os conceitos foucaultianos de disciplina e 

biopolítica e sua análise sobre o panóptico. 
 

Poder disciplinar 

Para Foucault, na modernidade o controle social não é feito apenas pelas fontes 
“tradicionais” e visíveis de poder como Estado, Igreja, entre outras, que formariam uma 
espécie de rede de macropoder.  

Conforme dissemos, o poder é fragmentado e disseminado de forma sutil, por meio 
de sistemas capilares, discretos, que formam uma ampla rede de poderes moleculares 
presentes em toda a sociedade. É o que o autor denomina de microfísica do poder. 

Dessa forma, o poder não está localizado em um ponto específico da estrutura social, mas 

se dissemina por toda ela, como uma rede a que ninguém escapa. 

Trata-se daquilo que Foucault chama de poder disciplinar, o qual não é exercido 
para impedir que algumas pessoas participem da vida social, mas para controlar todos, 
neutralizando sua capacidade de resistência para utilizar de forma mais eficaz suas 
potencialidades de trabalho. Ou seja: para tornar os corpos úteis economicamente e 
dóceis politicamente. 

Vejamos um exemplo: a fábrica passou por mudanças no início do século XX 
denominadas de taylorismo ou produção em série, em que se estabeleceu um refinamento 
no controle e disciplinamento dos corpos dos operários, apoiado em um conjunto de 
saberes da administração, da economia, da psicologia que criava as condições para o 
exercício do poder disciplinar visando tanto maior utilidade quanto mais dóceis fossem 
os corpos. Lembremos do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que mostra bem o 
aspecto de automatização dos corpos dos operários nas fábricas. Foucault nota que esse 
controle dos corpos se dissemina por várias outras instituições da sociedade moderna 
como a escola, a prisão, o hospital, o exército, entre outras. 

 



Biopolítica 
Outra ideia fundamental do pensamento de Foucault é o que ele chama de 

biopolítica, o controle de populações inteiras por meio da regulação do corpo com 
técnicas como a gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, entre outras. 

Ele diz que, enquanto antigamente o poder soberano do Estado se fundamentava na 
ameaça de morte para cada indivíduo, hoje a biopolítica se apresenta como “a gestão 
calculista da vida” de toda uma coletividade, possibilitando a organização e o controle da 
vida por meio de um discurso biotecnológico sobre “saúde”. 

 
Panóptico 

Como dissemos, a política de controle utiliza 
meios cada vez mais sutis e eficazes, o que também 
acontece quando se abandonam os hospitais 
psiquiátricos e outras “instituições de sequestro do 
corpo” e passam a utilizar as técnicas do 
panoptismo. 

O panoptismo é um sistema de vigilância e 
controle baseado na ideia do panóptico (pan = tudo 
/ opticon = ver), mecanismo de controle concebido 
pelo filósofo Jeremy Bentham. 

Bentham apresenta o panóptico como um 
edifício circular em que as celas são agrupadas em 
circunferência e uma única guarita de vigilância 
ocupa o centro, de forma que cada prisioneiro fique 
isolado e constantemente visível, mas não possa 
saber se realmente há alguém vigiando-o. 

Para Foucault, o panóptico e seu mecanismo de vigilância consistem em alguns dos 
mecanismos de poder mais eficazes para a docilização do corpo, pois os prisioneiros 
acabam internalizando a disciplina e, a partir daí, seu controle é feito por eles mesmos, 
sem a necessidade de qualquer aparato a não ser sua própria consciência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Puxa! Pelo menos isso só acontece na prisão. 
– Não é bem assim: Foucault usa o exemplo do panóptico para ilustrar o que 

acontece em muitos âmbitos da sociedade, em que esse sistema disciplinar se dissemina 
por redes invisíveis e acaba sendo considerado algo natural, até bom para nossa 
“segurança”. 

 



 
Nas palavras do filósofo 

 
O princípio do panóptico é o seguinte: na periferia, uma construção em anel; no 

centro, uma torre que possui grandes janelas que se abrem para a parte interior do anel. 

A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da 

construção. Estas celas têm duas janelas: uma abrindo-se para o interior, correspondendo 

às janelas da torre; outra, dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de um 

lado a outro. 

No panóptico, cada um, de acordo com seu lugar, é vigiado por todos ou por alguns 

outros; trata-se de um aparelho de desconfiança total e circulante, pois não existe ponto 

absoluto. A perfeição da vigilância é uma soma de malevolências. 

Foucault, O olho do poder 

 

 
 
– Mas então não podemos fazer nada? Estamos mesmo vigiados por um Grande 

Irmão? 
– Sempre há uma alternativa, amigo. A perspectiva de Foucault sobre o poder indica 

a possibilidade (e mesmo a necessidade) de adoção de uma tática contraofensiva de 
resistência. A seu ver, isso já seria realizado a partir do próprio desmascaramento das 
estratégias de poder capilarizadas na sociedade, uma vez que tal atitude possibilita a 
demarcação de posições e modos de ação de cada um de nós em relação a cada ofensiva. 

Usando o exemplo do panóptico, ele conclui: “Tem sentido que os prisioneiros 
apoderem-se da torre central, contanto que este não seja o objetivo final da operação. Os 
prisioneiros fazendo funcionar o dispositivo panóptico e ocupando a torre – você acredita 
então que será muito melhor assim que com os vigias?” 

 
 

 
Isso dá o que pensar! 

 
 

 
Vitória da Conquista, na Bahia, vai ser a 

primeira cidade do país a monitorar estudantes 

por meio de chips eletrônicos instalados nos 

uniformes escolares. Com a tecnologia de 

radiofrequência de identificação (RFID), os chips 

serão identificados por sensores instalados na 

entrada das escolas. Imediatamente, o sistema da 

escola e os celulares cadastrados pelos pais ou 

responsáveis pelos estudantes receberão uma 

mensagem, comunicando a chegada ou saída do 

aluno da instituição. 

 

Disponível em: info.abril.com.br/noticias/ti/estudantes-na-ba-serao-

monitorados-por-chip-21032012-47.shl 

 

 

 

 

 



Estudos feitos por uma empresa mostraram que seus funcionários produziam cerca de 

10% mais quando havia momentos para pausas em grupo. Os dados foram captados com 

crachás que registravam movimentos e o tom das conversas dos funcionários. Conhecido 

como Big data, o programa de sensores rastreia informações em tempo real e registra 

quantas vezes o funcionário levanta-se, consulta outras equipes ou vai para reuniões. 

Porém, o Big data também traz polêmica, já que é tênue a linha entre a coleta de dados 

e a invasão da privacidade. 

Disponível em: http://economia.terra.com.br/empresas-usam-sensores-

para-medir-produtividade-de-

empregados,cb48fbde46890410VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

 

 

A Índia está sendo questionada por impor o uso do app para monitorar a COVID-19, 

doença causada pelo novo coronavírus. 

O AarogyaSetu é um aplicativo desenvolvido pelo governo indiano para rastrear a 

COVID-19. O app utiliza conexões Bluetooth e o GPS para monitorar as redondezas. 

Quando uma pessoa que testou positivo para doença se aproxima, o software emite um 

alerta ao usuário, por meio de uma notificação do celular. 

Ainda que o aplicativo possa ajudar no combate à COVID-19, o AarogyaSetu vem 

causando incômodo na Índia. Isto porque trabalhadores do setor público e privado estão 

sendo forçados a instalar o aplicativo em seus celulares. Caso contrário, correm até o risco 

de perderem seus empregos. 

Bruno Gall De Blasi 
Disponível em: 

https://tecnoblog.net/337814/india-e-questionada-

por-uso-obrigatorio-de-app-de-covid-19/ 

 

 

 

 
 

Bioética 

O cientista é um indivíduo imerso em um contexto 
complexo, que naturalmente pode influir naquilo que 
ele investiga. Agora procuraremos ver se esse contexto 
pode influenciar também no modo como ele investiga o 
que decidiu pesquisar. Mais particularmente, queremos 
saber se a própria criatividade do cientista, na 
concepção de suas  teorias, e os critérios que usa para 
avaliar teorias são influenciados pelo contexto em que 
está inserido, abrindo-se  então espaço para um 
julgamento ético de seu proceder. 

Atualmente, têm ganhado espaço reflexões sobre os fundamentos da conduta 
humana em relação aos avanços tecnológicos. 

Trata-se da Bioética, cujo campo de estudo pode ser assim definido: 
 

Os problemas da Bioética, entendida como ramo ou subseção da Ética, estendem-

se da engenharia genética à defesa do meio ambiente e apresentam nítido caráter 

interdisciplinar, pois implicam setores díspares do saber: da biologia à medicina, da 

psicologia à sociologia, do direito à teologia. 

Particularmente estreito é o vínculo entre Biologia e Filosofia. De fato, discutir 

questões como aborto, eutanásia ou inseminação artificial significa topar com 

https://tecnoblog.net/337814/india-e-questionada-por-uso-obrigatorio-de-app-de-covid-19/
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problemas de fundo (sobre a vida, a dor, a morte etc.) que escapam à dimensão 

puramente científica e acabam sendo da alçada da Filosofia. 

Aliás, se a Filosofia, como queria Platão, é a disciplina que se interroga sobre o uso 

do saber para proveito do homem, a Bioética representa uma das maiores encarnações 

do espírito filosófico, ou seja, de uma atitude que, em vez de limitar-se ao que é técnico 

ou legalmente possível, interroga-se acerca do que é moralmente lícito ou do “dever-

ser ou dever-fazer”, o que constitui característica específica da Ética. 

Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia – verbete Bioética 

 
Sabemos que novas tecnologias têm ajudado o ser humano em diversas situações de 

nossas vidas. Mas, sobretudo a partir das bombas atômicas e armas químicas usadas na 
Segunda Guerra Mundial, sentiu-se a necessidade de que o “progresso tecnológico” seja 
acompanhado por um “progresso da consciência humana”, com o objetivo de minimizar 
ou até mesmo impedir os prejuízos que o uso dessas tecnologias possa causar à vida como 
um todo. 

 
 

FiloCultura 
 

A placa indicava: 
BERÇÁRIOS. SALAS DE CONDICIONAMENTO NEOPAVLOVIANO 

– Coloquem os livros – disse o Diretor.  

Entre os vasos de rosas, foram dispostos livros infantis, cada um aberto, de modo 

convidativo, em alguma gravura agradavelmente colorida.  

– Agora, tragam as crianças. 

Os bebês começaram a engatinhar na direção daquelas formas tão alegres e tão vivas nas 

páginas brancas. Pequeninas mãos se estenderam incertas, tocaram, pegaram, despetalando 

as rosas transfiguradas, amarrotando as páginas iluminadas dos livros. 

O Diretor deu o sinal e a Enfermeira-Chefe baixou uma pequena alavanca. Houve uma 

explosão violenta. Aguda, cada vez mais aguda, uma sirene apitou. Campainhas de alarme 

tilintaram, enlouquecedoras. 

As crianças sobressaltaram-se, berraram; suas fisionomias estavam contorcidas pelo 

terror.  

A Enfermeira-Chefe baixou uma segunda alavanca. Os gritos das crianças mudaram 

subitamente de tom. Havia algo de desesperado, de quase demente nos urros agudos e 

espasmódicos que elas então soltaram. Seus pequenos corpos contraíam-se e retesavam-se; 

seus membros agitavam-se em movimentos convulsivos, como que puxados por fios 

invisíveis. 

– Basta. Ofereçam-lhes de novo as flores e os livros.  

As enfermeiras obedeceram; mas à aproximação das rosas, à simples vista das imagens 

alegremente coloridas do gatinho, do galo que faz cocorocó e do carneiro que faz bé as 

crianças recuaram horrorizadas. Depois de duzentas repetições dessa lição, os livros e o 

barulho intenso, as flores e os choques elétricos estavam definitivamente associadas. O que 

o homem uniu, a natureza é incapaz de separar. 

Aldous Huxley, Admirável mundo novo 

 

 
 

Nesse contexto, sobretudo a partir da década de 1970, alguns dos principais temas da 
Bioética relacionam-se com a robótica e as ciências biológicas (clonagem, fertilização 
artificial, eutanásia, alimentos transgênicos, células-tronco, entre outras) e a 
responsabilidade pelo meio ambiente e pela vida em geral. 



Em relação à robótica, algo que chama a atenção são as Três Leis da Robótica 
enunciadas por Isaac Asimov em 1950: 

 
– Agora veja, vamos começar 

com as três Leis da Robótica, as três 
regras fundamentais que estão mais 
profundamente arraigadas no 
cérebro positrônico de um robô. 

Temos o seguinte. A 
primeira: um robô não pode ferir um 
ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. 

– Certo! 
– A segunda – continuou Powell: um robô deve obedecer às ordens 

dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em 
conflito com a Primeira Lei. 

– Certo! 
E a terceira: um robô deve proteger sua própria existência, desde que 

tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou com a Segunda lei. 
Isaac Asimov, Eu, robô 

 
 
 

FiloCultura 
 

 

Eu, Robô é um filme de 2004, dirigido por Alex Proyas com 

roteiro baseado em vários contos do livro homônimo de Isaac 

Asimov. A história se passa no ano de 2035, onde robôs existem para 

servir os humanos mas tornam-se capazes de desobedecer as Três 

Leis da Robótica após a Inteligência Artificial que comanda as 

instalações da US Robotics concluir que ela está mais apta a 

comandar a humanidade e que o único jeito de salvar os seres 

humanos é oprimindo-os e instalando uma ditadura comandada por 

robôs. 

 

 

 
 
Por outro lado, Hans Jonas é um dos filósofos que mais se dedicaram aos temas das 

ciências biológicas e da responsabilidade pelo meio ambiente e pela vida em geral. 
 
 

Hans Jonas: o Princípio Responsabilidade 

Ao refletir sobre as implicações relativas aos avanços 
tecnocientíficos, Hans Jonas (pronuncia-se rans iônas) (1903-1993) 
assinala a necessidade da adoção de novos parâmetros éticos que 
visem à preservação da própria vida em nosso planeta. 

Essa concepção se fundamenta naquilo que ele chama de heurística (ou método) 
do medo (ou heurística do temor): em vez de ficarmos paralisados pelo medo das 
consequências do uso das tecnologias modernas, podemos usá-las como “empurrão” para 
refletir sobre a necessidade de agir de forma responsável quanto ao futuro da vida como 
um todo. 

Isaac Asimov (1920-1992) 



– E que novos parâmetros éticos seriam estes? 
– O fundamento dessa nova concepção seria o Princípio Responsabilidade, que 

Hans Jonas expõe com a seguinte fórmula: 
 
 

Age de modo a que as consequências da tua ação sejam 
compatíveis com a permanência de uma vida autêntica 
sobre a Terra. 

 
 
– Não é por nada não, mas lembra o Imperativo Categórico de Kant. 
– Bem observado! Aliás, o próprio Jonas assinala isso. Ele diz também que a 

diferença é a seguinte: enquanto o Imperativo Categórico kantiano restringe-se ao âmbito 
individual e é indiferente às consequências das ações humanas, o Princípio 
Responsabilidade refere-se à coletividade e às gerações futuras. 

 
 

+sofia 

 
No Brasil existe a Lei da Biossegurança, que estabelece normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 

organismos geneticamente modificados (OGM). Trata-se da Lei 

11.105/2005, em que consta: 

 

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de 

células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. 

 

 
– Certo. Mas na fórmula do Princípio Responsabilidade Jonas fala de uma “vida 

autêntica”. O que é isso? 
– Para ele, uma vida autêntica é aquela em que cada pessoa compreende que as 

consequências de suas ações não se limitam a si mesma nem ao tempo presente, 
alcançando todos e até mesmo as gerações futuras. 

 
 

+sofia 

 
Em 2005, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) adotou a Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos, em que consagra a Bioética como direito 

humano internacional e estabelece, dentre outros princípios, que “os 

interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o 

interesse exclusivo da ciência ou da sociedade” (art. 3º). 

 

  



 

Nas palavras do filósofo 
 
Não existe uma chave para nosso problema, nenhuma panaceia para a 

enfermidade de que padecemos. A síndrome tecnológica é muito mais complexa por 
isso, e tampouco trata-se de fugir dela. Ainda que realizássemos uma importante 
conversão e modificássemos nossos hábitos, nem por isso desapareceria o problema 
fundamental. Pois a aventura tecnológica deve prosseguir; adiante, os corretivos 
capazes de assegurar nossa saúde exigirão um novo desafio sem trégua ao gênio 
técnico e científico, que engendra novos riscos – que lhes são próprios. Assim, 
distanciar o perigo é uma tarefa permanente, cujo cumprimento está condenado a 
continuar sendo um trabalho infrutífero e muitas vezes inclusive um paliativo. Isto 
significa que, seja qual seja o futuro, devemos efetivamente viver à sombra de uma 
calamidade amenizante. Todavia, ser conscientes desta sombra – como ocorre hoje 
em dia – é, paradoxalmente, o lampejo de esperança: ela, com efeito, impede que 
desapareça a voz da responsabilidade. Este lampejo não brilha à maneira de uma 
utopia, mas sua advertência alumia nosso caminho como o faz a fé na liberdade e na 
razão. 

De modo que o princípio de responsabilidade e o princípio de esperança 
reúnem-se finalmente. Inclusive, não se trata de uma exagerada esperança em um 
paraíso terrestre, mas de uma esperança mais moderada a respeito da possibilidade 
de continuar habitando um mundo no futuro e a respeito de uma sobrevivência que 
seja humanamente digna de nossa espécie, tendo em conta a herança que lhe foi 
confiada e que, certamente, não é miserável, mas tampouco menos limitada. 

Hans Jonas, Uma ética para a natureza 
 

 

 
Isso dá o que pensar! 

 
Não se trata de ser a favor do aborto. Ninguém é. O aborto é sempre a última saída para 

uma gravidez indesejada. 

É uma escolha dramática para a mulher que engravida e se vê sem condições, psíquicas 

ou materiais, de assumir a maternidade. Se nenhuma mulher passa impune por uma decisão 

dessas, a culpa e a dor que ela sente são agravadas pela ilegalidade, a maldade dos moralistas 

e a incompreensão geral. 

O ponto, então, não é ser a favor do aborto. É ser contra sua criminalização. 

Talvez esta seja uma condenação à recente liberdade sexual das mulheres. Eis a face cruel 

da criminalização do aborto: trata-se de fazer, do filho, o castigo da mãe pecadora. Cai a 

máscara que escondia a repulsa ao sexo: não se está brigando em defesa da vida, ou da criança. 

Maria Rita Kehl, Repulsa ao sexo 

 

 

A pesquisa científica com células-tronco embrionárias (inviáveis biologicamente ou para 

os fins a que se destinam) objetiva o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que 

severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam a vida 

de expressivo contingente populacional. 

Inexistência de ofensas ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa 

com células-tronco embrionárias significa a celebração solidária da vida e alento aos que se 

acham à margem do exercício concreto e inalienável dos direitos à felicidade e do viver com 

dignidade. 

Supremo Tribunal Federal 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510 



A educação é o meio mais eficaz de promover o aprimoramento moral, ou seja, o 

melhoramento dos princípios e das motivações que usamos para julgar e agir. 

Mas e se este aprimoramento vier de fontes biomédicas? Vamos supor que 

desenvolvemos uma pílula que reduz significantemente a possibilidade de ataques de violência 

ou reações negativas a diferenças raciais. Seria moralmente aceitável que as pessoas 

aprimorassem suas capacidades morais deste modo? 

Cinara Nahra, Moral enhancement: o aprimoramento moral da humanidade 
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Reflexão bioética sobre a priorização e o racionamento de cuidados de saúde:  

entre a utilidade social e a equidade 
Paulo Antônio de Carvalho Fortes 

 
As dificuldades do mundo contemporâneo em decidir eticamente sobre a distribuição de recursos 

escassos constituem uma das características mais marcantes de nossa época, que convive com um pluralismo 

moral em que não mais são aceitos valores considerados absolutos e coexistem diferentes princípios e valores, 

como o individualismo e a solidariedade. 

A pergunta que se coloca é: “Quais seriam os critérios éticos orientadores de uma boa e justa 

priorização de recursos referentes aos cuidados de saúde?” 

Considerando que as necessidades de saúde são mais amplas que os recursos disponíveis, escolhas 

têm de ser feitas. 

Deve-se, portanto, decidir quais são as necessidades que devem ser priorizadas e/ou racionadas, 

escolher quem vai ter oportunidade de continuar a viver, às vezes quem vai morrer, ou mesmo, quem vai ter 

suas necessidades de saúde atendidas em primeiro lugar. Isso tudo nos leva à reflexão ética sobre o tema. 

A priorização dos cuidados de saúde é realizada mediante escolhas hierarquizadas entre alternativas 

de cuidados disponíveis, sem que haja restrições a priori orientadas por fatores ou critérios determinados. 

O racionamento pode ser feito mediante a não incorporação de determinadas prestações de cuidados 

de saúde (por exemplo, reprodução assistida ou cirurgias estéticas). Ou, ainda, restringindo o acesso aos 

cuidados por idade, capacidade de pagamento ou vivência de estilos de vida considerados não saudáveis. 

Uma das orientações éticas para se avaliar o que é justo é a dada pelo utilitarismo, segundo o qual o 

justo seria priorizar aqueles recursos que proporcionassem mais saúde ao maior número de pessoas (por 

exemplo: medidas de prevenção através da vacinação em massa). 

No entanto, decisões tomadas sob bases estritamente utilitaristas podem ser contrárias à aplicação de 

recursos em atividades custosas, mas que dão baixa cobertura populacional (tais como transplantes, 

hemodiálise e distribuição de medicamentos de alto custo). 

É preciso, portanto, atentar também para a equidade, que consiste na aceitação da diferença entre as 

pessoas em suas condições sociais e sanitárias, tendo necessidades diferenciadas. Assim, uma ação guiada 

pela equidade deveria proporcionar a cada pessoa a satisfação de suas necessidades, que são diferenciadas. 

Equidade pode ser considerada como “a cada um conforme suas necessidades”. 

Escolhas têm de ser feitas, e devem ser de responsabilidade dos gestores e dos cidadãos, manifestando-

se por meio dos instrumentos democráticos existentes. Não cabe a decisão ser somente dos profissionais de 

saúde, que têm com aqueles aos quais se vinculam diretamente uma relação estabelecida na confiança, na 

beneficência e na não maleficência, além do respeito às decisões autônomas uma justa priorização de recursos 

deva ser explícita, aprimorando as formas de participação real da comunidade nas decisões a serem tomadas, 

sobretudo quando os recursos forem escassos ou limitados. 

Enfim, a reflexão bioética pode auxiliar na maximização do consenso sobre normas práticas que dizem 

respeito à vida e à saúde da espécie humana, construindo a convivência da vida em sociedade. 

 

 



Vamos exercitar? 

1. A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores; a lei 

nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus 

heróis de horror: a lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas; ela nasce com 

os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. 

FOUCAULT, M. Aula de 14 de janeiro de 1976 

In: Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 

O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à 

organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das 

sociedades modernas é 

 

a) Combater ações violentas na guerra entre as nações. 

b) Coagir e servir para refrear a agressividade humana. 

c) Criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. 

d) Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. 

e) Organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados. 

 

ENEM 2010 

 

 

2. O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode 

chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro; você pode chamá-

lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada: a saúde preservada; a indústria 

revigorada; a instrução difundida; os encargos públicos aliviados; a economia assentada, 

como deve ser, sobre uma rocha; o nó górdio da Lei sobre os Pobres não cortado, mas 

desfeito – tudo por uma simples ideia de arquitetura! 

 Bentham, J. O Panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder 

da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos:  

 

a) Religiosos, que se constituem como um olho divino controlador de tudo que vê.  

b) Ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação 

sofrida.  

c) Repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura 

física.  

d) Sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de 

controle.  

e) Consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter 

as próprias ações controladas.  

ENEM 2013 

 

 

3. Em sua obra filosófica, Foucault desenvolve uma genealogia das relações humanas de forma 

a evidenciar mecanismos de poder que permaneceram à margem da história oficial da 

humanidade. De acordo com essa perspectiva, o ser humano não será capaz de mudar a 



sociedade enquanto não puder interferir nos mecanismos de poder que atuam à margem do 

Estado, na microestrutura das relações sociais. 

 

De acordo com o texto acima, analise as asserções a seguir: 

 

Há formas de opressão que não podem ser subsumidas aos mecanismos de coerção do 

aparelho do Estado  

porque  
só há no mundo real microrrelações de poder. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: 

 

a) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

b) As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. 

c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. 

d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. 

e) Tanto a primeira como a segunda asserções são proposições falsas. 

 

ENAD – FILOSOFIA 2005 

 

 

4. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética que, entre 

outras questões, dedica-se a  

 

a) Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem.  

b) Legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais no planeta.  

c) Relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal.  

d) Legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução humana e animal.  

e) Fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para uso em seres 

humanos. 

ENEM 2014 

 

 

5. Sobre o conceito de heurística do temor proposto por Hans Jonas assinale a alternativa 

correta.  

 

a) Hans Jonas entende que a superação do medo é primordial para uma ética da 

responsabilidade, pois é através dela que o ser humano poderá agir e refletir sobre o destino 

da humanidade.  

b) A heurística do medo é um medo paralisante e patológico, que impede o despertar para o 

pensar e para o agir em prol de um futuro melhor.  

c) A heurística do medo pode ser considerada a incapacidade humana de resolver problemas 

inesperados, visto que falta coragem para superar o medo.  

d) A heurística do temor não é seguramente a última palavra na busca do bem, mas um veículo 

extraordinariamente útil. Deveria ser aproveitada para o empreendimento de preservação do 

planeta, podendo, dessa forma, acordar para a possibilidade de uma catástrofe, provocando 

a necessidade do limite e da renúncia em relação ao uso de certas tecnologias.  



e) Trata-se de um medo que não tem a ver com o objeto da responsabilidade, pois, para assumir 

a responsabilidade pelo futuro do homem, é necessário livrar-se de qualquer sombra 

aterrorizante sobre um futuro que talvez nunca aconteça.  

PUC-PR 2013 

 

 

6. Na obra O princípio responsabilidade, Hans Jonas propõe um ensaio de uma ética para a 

civilização tecnológica. Entre as principais teses defendidas pelo autor destacam-se:  

 

I – Todas as éticas até hoje partilharam de alguns pressupostos em comum, tais como: a natureza 

humana e extra-humana eram consideradas imodificáveis pelo agir; todas as éticas foram 

essencialmente antropocêntricas; e a responsabilidade da ação humana limitava-se ao tempo 

presente.  

II – Enquanto no passado a natureza humana e extra-humana eram invioláveis pela capacidade 

do poder tecnológico, a técnica moderna coloca em perigo a autenticidade da vida futura.  

III – Ninguém pode ser responsabilizado pelos efeitos involuntários posteriores de um ato bem-

intencionado.  

IV – A natureza deve, sobretudo, ser protegida porque, sem ela, o homem não poderá assegurar 

a sua sobrevivência.  

V – O homem, com o poder da técnica moderna, passou a figurar como um objeto da própria 

técnica, perdendo sua autonomia, ou seja, o homo faber passou a dominar o homo sapiens.  

 

Estão corretas apenas as assertivas:  

 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV.  

c) III, IV e V.  

d) I, III e V.  

e) I, II e V.  

PUC-PR 2014 
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