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4. Bioética Teorreferente 

Sabendo o que somos, ao menos quanto a unidade do nosso ser, devemos nos 

conscientizar de que somos distintos de Deus, nosso criador, em inúmeros aspectos que 

podem ser reunidos na palavra “natureza”. Criados à imagem de Deus, temos, 

entretanto, natureza distinta da que Ele possui. Ele sempre será o Criador, não importa 

quanto poder d’Ele possamos ter. A diferença ontológica (do ser) é insuperável. 

Mas, há outra diferença que deve ser valorizada neste momento. Trata-se da 

competência cognitiva, a capacidade que Deus tem de conhecer a tudo completamente 

enquanto nós podemos conhecer apenas algumas coisas e parcialmente. Essa diferença 

é muito maior do que a existente entre um adulto e uma criança. Nós simplesmente não 

podemos nominar a distância que nos separa do absoluto. 

Sendo assim, ao observar o mundo que nos cerca, deveríamos nos vestir de 

humildade e buscar em Deus, por meio da Sua revelação, o que é e como deve ser 

interpretada a realidade. Como cristãos, isso assume ainda maior força. 

Devemos, contudo, admitir que muito boas observações foram feitas da 

realidade ao longo da história. Todas essas boas observações foram incompletas. 

Algumas foram terrivelmente erradas. Mas, em grande parte delas há algo da verdade 

conforme criada por Deus. 

Isso vale para o pensamento filosófico e, como sua disciplina, vale para a Ética. 

Abaixo, um quadro com as alternativas éticas e modelos bioéticos a serem apresentados 

em nossa aula. 
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Em poucas linhas, há dois conjuntos de alternativas éticas principais: a 

teleológica, que se orienta pelos resultados alcançados, e a deontológica, que pretende 

observar os meios externos impostos por alguma fonte reconhecida como válida. 

Dentre as alternativas teleológicas, há duas muito importantes. Há o 

antinomismo, que recusa qualquer normatização externa e admite a autonomia do 

agente como regra máxima de conduta para o alcance dos próprios objetivos. Há 

também o utilitarismo, que admite apenas uma regra externa ao agente, qual seja, o 

maior benefício possível ao maior número possível de entes. Quem poderia julgar a 

extensão do benefício alcançado? Apenas o próprio agente, o que conduz à valorização 

do individualismo como sua verdadeira regra máxima. 

As alternativas deontológicas são, basicamente, três: o absolutismo não-

conflitante, que advoga a existência de apenas uma fonte normativa externa, por isso é 

monista, e que todas as normas emanadas desta fonte única sejam não-conflitantes. 

Nessa perspectiva, não haveria dilemas verdadeiros e todo descumprimento normativo 

implicaria em erro. Semelhante ao anterior, mas mais flexível, é o absolutismo ideal, 

alternativa que admite a possibilidade de contradição entre as normas cujas origens 

podem ser múltiplas (pluralismo) e a necessidade do enfrentamento de dilemas que, de 

algum modo, implicarão acerto e erro. É a alternativa proponente do “mal menor”. 

A terceira possibilidade também é absolutista, mas de modo distinto. Trata-se 

do hierarquismo. Nessa alternativa tem-se absolutos heteronômicos passíveis de 

oposição situacional e de ampararem dilemas que serão resolvidos pela submissão à 

norma mais elevada ainda que isso conduza à quebra de outra norma menos elevada. A 

inobservância da menos elevada sob dilema não conduz a erro, mas a isenção completa 

de culpa por ter sido observada a norma superior. É o hierarquismo que consta das 

Escrituras. Vejam-se os exemplos das parteiras hebreias (Ex 1.15-22) e de Raabe (Js 2). 

O catolicismo-romano adota o hierarquismo como sua alternativa ética fundada 

no amor ao ser humano. Compreende que o homem não pode servir como instrumento 

para qualquer ação, sendo sempre a sua finalidade. É classificado como personalismo 

por centralizar a pessoa humana. 

Nós, cristãos reformados, discordamos dessa posição. Embora identifiquemos o 

hierarquismo nas Escrituras, entendemos o personalismo não pode centralizar o homem 

nem considerá-lo como finalidade de qualquer ação. A pessoa humana existe para 



9 

 

glorificar a Deus. Logo, o hierarquismo personalista reformado tem a pessoa humana 

como um meio elevado para o juízo da ação que glorifica a Deus. Sua regra básica está 

resumida em Mt 22.37. 

Os pensadores cristãos Francis Schaeffer e Herman Dooyeweerd colaboram com 

o entendimento dessa alternativa com propostas que se resumem nos quadros abaixo. 

 

 

Observe que Deus é absoluto e está sendo comparado à criação em dois 

aspectos: a Sua infinitude e a Sua pessoalidade. 

Quanto a infinitude, Ele é único. Toda a criação está separada d’Ele por um 

abismo, pois somente Deus é o ser auto existente e eterno. Todos os demais seres 

podem relacionar-se entre si como entes criados dentro do tempo e finitos. 

Quanto a pessoalidade, a humanidade recebeu esse atributo da parte de Deus 

(atributo comunicável) e distingue-se, como Ele, de toda a criação. Desse modo, 

somente o ser humano reúne em si finitude e pessoalidade, sendo isso denominado por 

Schaeffer como hominidade. 
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Dentro da consideração criação em sua finitude, Herman Dooyeweerd 

desenvolveu uma classificação modal da realidade temporal. Nela, os aspectos mais 

baixos da tabela seriam fundantes dos aspectos mais elevados. Estes, por sua vez, 

seriam definidores dos aspectos mais baixos. Funcionaria como um globo envolvendo 

outros globos, um dentro do outro, com o mais baixo na tabela estando na posição mais 

interior dos globos e o mais elevado ocupando a posição mais externa deles. 

O aspecto modal da realidade temporal mais influente sobre os demais seria o 

pístico (o aspecto da crença, da fé). Todas as esferas de intervenção do agente seriam 

moduladas por suas crenças. A alternativa ética adotada pelo agente decorreria das suas 

crenças. 

 

Simplificando ao extremo essas propostas para facilitar a sua aplicação, foi 

proposta uma pergunta simples como auxílio para a interpretação dos dilemas: honra a 

Deus segundo as Escrituras? 

Sobre isso trataremos no próximo capítulo. 

 


