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RESUMO

A presente pesquisa objetiva-se analisar os princípios da Bioética frente às questões da existência humana. Sabemos que a Bioética não quer inventar do nada uma nova ética,

como ninguém inventa do novo a ciência física ou matemática. Trata-se de pensar eticamente os novos problemas humanos dos últimos 50 anos à luz das teorias éticas de hoje

com apoio na experiência ética da história. Não podemos deixar de dizer que a ciência do Direito tem como uma de suas fontes a Bioética, hodiernamente ainda mais que própria

moral. Desse modo, pensamos que a Bioética pode perfazer melhor o horizonte da existência humana a partir da ideia do sofrimento, da dor, embora, percebe-se ainda uma

influência moral/religiosa nos discursos da Bioética. Portanto, a primeira parte desse trabalho consiste em realizar um estudo bibliográfico e qualitativo sobre os princípios que

regem a Bioética. Entende-se que a tese primeira da Bioética é o respeito à vida, especialmente da vida fragilizada, tomada em suas três modalidades: humana, animal e vegetal;

mais ainda, a bioética abrange as formas de vida situadas em seu ambiente como o ar, a água, o solo, a atmosfera, por isso, uma boa definição é esta: bioética é o cuidado das

formas de vida em seus ambientes. Nossa pesquisa consiste em estudar a vida humana, mas, a partir da teoria da bioética existencial. A Bioética existencial não considera a

pessoa como essência dada desde a concepção. Essa ideia nos abre para um campo aberto das possibilidades do ser humano e a maneira como o homem considera a sua

própria existência. A vida humana, inteligente e livre, se enriquece sempre, desdobra sempre novas potencialidades, a existência humana é evolutiva e criativa; não somos

concebidos como pessoa; ela se constrói pelas relações humanas e culturais. O homem não está no tempo que corre conforme os calendários, mas ele é o tempo, uma alma

“temporal” que é memória do passado; como desejo e expectativa de fatos futuros; e a situação presente sintetiza a vida passada e a vida futura. Essa dimensão temporal do ser

humano é bem esclarecida na filosofia existencial de Heidegger, pois, segundo ele a ética do cuidado consiste na construção da liberdade, da autenticidade, de acordo com os

princípios existenciais que regem a vida humana. É interessante notar que esse tema do livre arbítrio esteve presente na cultura da humanidade desde a época antiga; os gregos

viviam o paradoxo entre o destino e a escolha racional e livre. Diante disso, a bioética existencial entende que a vida humana é de responsabilidade única do homem, inclusive os

temas sobre a morte: eutanásia, suicídio, aborto. A partir desse ponto iremos discutir a ideia sobre o sofrimento humano a partir do filósofo Artur Schopenhauer, nosso objetivo é

mostrar a necessidade da bioética compreender a eutanásia, o aborto e o suicídio como formas de superação do sofrimento agudo e extremo do homem. O autor alemão

radicaliza a questão colocando a vida humana como um processo de sofrimento quase sem fim: “Cada desgraça particular parece, é certo, uma exceção, mas a desgraça geral é

a regra” (Schopenhauer). As dores do mundo possuem variadas formas e tons, suas origens são naturais ou humanas. O sofrimento natural deve-se à própria finitude do homem,

sua estrutura imperfeita e à própria morte, prova cabal da insuficiência do ser do homem. As dores causadas pela vida social e cultural do homem adquirem significados

dramáticos quando percebemos a natureza cruel do ser humano. A ideia do mal radical de Kant serve para explicar a necessidade de uma fundamentação ética e até mesmo

jurídica para organizar a vida social do homem. O tema do sofrimento torna-se central no pensamento de Schopenhauer após a obra “O mundo como verdade e representação”,

na qual, ele coloca em crise todo o sistema metafísico construído pela filosofia. A metafísica que originou a ética tradicional efetivou um discurso interessante para explicar o mal

como algo negativo e tentar dessa forma amenizar a dor do mundo. Porém, na realidade todo sistema metafísico não consegue plenamente esclarecer o problema do mal. Por

fim, nossa ideia é argumentar sobre a possibilidade da eutanásia, do suicídio e do aborto nas condições extremas de sofrimento e desespero.   
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