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RESUMO 

 

 

 Esta monografia trará de forma sucinta uma abordagem sobre a Eugenia face à 

ingerência do Estado democrático de Direito.  Ver-se-á que, desde os tempos mais remotos, o 

Estado sempre exerceu forte ingerência sobre a vida de cada cidadão, objetivando ter em suas 

mãos o controle das massas e decidindo, se assim fosse necessário, quem viveria e quem 

morreria.  Dentro deste cenário um panorama da Eugenia, desde a antiguidade, pelo mundo e, 

principalmente, no Brasil, abordando temas como: o direito à vida, o direito à igualdade, o 

princípio da dignidade humana, tendo como alicerce a Constituição da República Federativa 

do Brasil, de 1988, em meio aos direitos e garantias nela positivados; analisados sob a égide 

da Bioética e do Biodireito, tendo a clareza que a Ciência, a Tecnologia e o Direito, andam e 

devem sempre andar juntos.  Sendo mostrada a realidade eugênica no Brasil atual, em suas 

mais diversas formas, como: o uso de células-tronco, a possibilidade de aborto eugênico, a 

eutanásia, o suicídio assistido, e o racismo entre outras. 
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ABSTRACT 

 

This monograph will succinctly an approach about eugenics in the face of interference by the 

democratic State of law. It will be seen that, since ancient times, the State always exerted 

strong interference on the life of every citizen, in order to take into your hands the control of 

the masses and deciding if they were needed, who would live and who would die. Within this 

scenario a panorama of Eugenia, since antiquity, the world and especially in Brazil, 

addressing topics such as: the right to life, the right to equality, the principle of human 

dignity, having as Foundation the Constitution of the Federative Republic of Brazil, 1988, 

amidst positivized rights and guarantees in it; analysed under the aegis of bioethics and 

Biolaw, having clarity that science, technology and the right, walk and must always go 

together. Being shown the reality eugênica in current Brazil, in its various forms, such as: the 

use of stem cells, the possibility of long-term eugenics, abortion, euthanasia, assisted suicide 

and racism among others. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho acadêmico será abordado o tema Eugenia, tendo como cenário, o 

Estado Democrático de Direito Brasileiro e seu poder de ingerência na vida da sociedade.  

Ter-se-á como base doutrinária uma vasta gama de referências bibliográficas obtidas através 

de minuciosa pesquisa em livros, jornais, artigos de revistas, enciclopédias e diversos sites da 

internet.   

 No primeiro capítulo, ver-se-á a evolução histórica da eugenia e suas raízes traçando 

um panorama histórico, desde a antiguidade até os tempos atuais, passando por diversos 

países até chegar ao Brasil. Tendo como preocupação abordar casos de grande relevância 

ocorridos nestes países e que influenciaram em sua história.   

 Será visto o conceito de eugenia e suas modalidades, negativa e positiva, bem como, 

seus fundamentos, abrangência e origem. 

 No segundo capítulo, o foco central será o Brasil, como um Estado Democrático de 

Direito, alicerçado por uma Constituição Cidadã, com seus direitos e garantias fundamentais; 

abordando temas como: o direito à vida, o direito à igualdade, princípio da dignidade humana, 

direito à integridade física, psíquica e moral.  Discutir-se-á, também, o tema da eugenia a luz 

da Bioética e do Biodireito. 

 Por fim, no terceiro capítulo, será vista a realidade eugênica no Brasil atual em 

algumas de suas formas.  Estão dentro desta realidade temas como: o uso de células-tronco, o 

aborto eugênico, a eutanásia, o suicídio assistido, o racismo, a homofobia e a seleção eugênica 

feita pelos índios brasileiros. 

 De forma breve será abordada também, neste capítulo, as ações afirmativas ou 

discriminações positivas realizadas pelo governo brasileiro, tema este de grande controvérsia 

dentro da sociedade.  
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CAPÍTULO I 

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EUGENIA 

1.1 RAÍZES   

            Desde os tempos de Platão, há mais de 2400 anos atrás, os planejadores do Estado, 

têm declarado abertamente o seu desejo de controlar cada detalhe da vida comum; desde o 

controle de natalidade ao extermínio massivo das pessoas indesejáveis.  Na antiguidade, 

aqueles que possuíam este desejo buscaram inspiração nos padrões físicos de beleza da Grécia 

Antiga, na força dos guerreiros espartanos, nos padrões rígidos de higiene do povo hebreu, em 

uma busca frenética pelo espécime perfeito.   Na remota cidade da Babilônia, a rainha 

Semíramis, impunha o castramento a todos os jovens defeituosos.  Em Esparta, também na 

Grécia Antiga, buscava-se, então, a purificação da raça, o soldado perfeito; leis determinavam 

que desde o nascimento até a sua morte, todo varão espartano pertencia exclusivamente ao 

Estado.  Por ordem do governante Espartano, todos os meninos recém-nascidos eram 

rigorosamente examinados por um conselho de anciãos em busca de algum sinal de 

anormalidade física ou mental.   O simples fato de ser uma criança não tão robusta era motivo 

suficiente para que se ordenasse o envio deste recém-nascido ao Apótetas, local de abandono, 

para que fosse lançado de cima do Monte Taigeto.  Contudo, se aprovada pelos anciãos 

espartanos, à criança poderia ficar com sua mãe até completar sete anos de idade.  Passado 

esse período, ficava sob a tutela do Estado espartano, onde receberia todo o conhecimento 

necessário à vida militar de um verdadeiro guerreiro, que daria sua própria vida pelo Estado. 

Embora já fosse largamente utilizada, desde a antiguidade, como um método de 

controle de massas, a eugenia como ciência, teve como pedra fundamental os pensamentos de 

Charles Darwin, em seu livro chamado: Origem das espécies; que relatava a Teoria da 

Evolução, onde, pela seleção natural, os mais fortes ou mais adaptados se sobrepunham aos 

mais fracos ou menos adaptados e com isso ocorreria, segundo seus pensamentos, um 

melhoramento natural das raças, vindo estas a evoluir. 

A seleção natural ocorre através da conformação de certas propriedades 
benéficas ao contexto ambiental, as quais são legadas hereditariamente para 
os sucessores dos seres vivos. Desta forma, estas características favoráveis 
configuram paradigmas que se fortalecem no seio dos entes vivos. Por sua 
vez os traços não propícios vão rareando até desaparecerem, pois não são 
mais transmitidos para a posteridade. Este é o procedimento elementar da 
teoria evolutiva. 
Assim, os seres com fenótipos  bons – elementos orgânicos que podem ser 
examinados, como as formas da matéria, seu crescimento, características 
bioquímicas, fisiológicas e comportamentais – apresentam maior dom para 
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resistir às intempéries e se multiplicar do que os que portam fenótipos 
desfavoráveis. No desfecho deste enredo este mecanismo pode revelar a 
aptidão de certas entidades ao meio ambiente, as quais serão localizadas em 
recantos ecológicos específicos. 
As modificações realizadas com sucesso revigoram a perpetuação vital dos 
seres nos quais elas são implementadas, capacitando-os a reproduzir-se e, 
assim, a transmitir estas mutações aos entes vindouros, os quais, 
evolutivamente, podem vir a constituir novos espécimes.1 
    

A partir da segunda metade do século XIX, Francis Galton, influenciado pelos 

pensamentos de seu primo Darwin, passa, então, a buscar a melhoria da raça humana sob o 

ponto de vista biológico, definindo a eugenia como a análise dos fatores de controle social, 

que visam à melhoria ou o empobrecimento das qualidades raciais das futuras gerações em 

caráter físico-mental.    

Galton acreditava que a raça humana poderia ser melhorada, através de um processo 

de prévia seleção, evitando-se os chamados: cruzamentos indesejáveis.  Seu desejo era 

incentivar o nascimento de indivíduos notáveis e mais aptos à sociedade e diminuir, ou até 

mesmo, fazer cessar, o nascimento dos inaptos, propondo o desenvolvimento de testes de 

inteligência para selecionar homens e mulheres brilhantes, destinados à reprodução seletiva. O 

objetivo era aperfeiçoar a espécie humana por meio destes casamentos/uniões entre os 

também chamados de bem dotados biologicamente, desenvolvendo programas educacionais 

para a reprodução consciente de casais saudáveis. 

 

1.2 A EUGENIA PELO MUNDO 

 

Vários foram os casos de eugenia que marcaram a história mundial.  Países como 

Japão, China, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, entre outros, figuraram como 

protagonistas de uma realidade muitas vezes cruel e desumana, em que pessoas eram tratadas 

como animais, verdadeiras cobaias, sem direitos, sem opinião e na maioria das vezes sem 

nenhuma chance de defesa.   Tendo sempre como pano de fundo a busca de uma sociedade ou 

grupo social melhor, quando na verdade havia, sim, um alto índice de preconceito racial, 

englobando não só o aspecto raça, mas sim, aspectos como: religião, status social, modo de 

                                                           
1 SANTANA, Ana Lúcia. Seleção Natural. Info Escola , São Paulo, 2010. Disponível em: 
http://www.infoescola.com/evolucao/selecao-natural/.  Acesso em:  31 de outubro de 2011. 
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vida, opção sexual, inaptidão físico-biológica, ou seja, muito mais do que uma questão racial, 

era uma questão étnica. 

No Japão, tendo em vista que os grandes guerreiros samurais, venerados por sua força, 

agilidade, destreza, capacidade de concentração e espiritualidade, precisavam ter uma 

linhagem pura para a preservação de sua herança genética, os imperadores japoneses, 

financiavam mulheres, escolhidas de forma criteriosa, para gerarem filhos destes samurais, 

visando garantir a perpetuidade da herança genética destes valorosos guerreiros, no intuito de 

criar uma linhagem de super samurais. 

Na China, leis incentivavam o aborto em mulheres cujos fetos apresentassem qualquer 

tipo de anormalidade que pudesse acarretar qualquer deficiência física ou metal e que levasse 

a uma dependência maior do Estado, este, já muito onerado por causa do problema do alto 

índice populacional. 

As famílias Galton, Darwin, Huxley e Wedgwood, na Inglaterra, adotaram o chamado 

Darwinismo-social, que defendia a existência de características biológicas e sociais 

específicas que determinavam que uma pessoa fosse superior à outra, e que todos que se 

enquadrassem nesses rígidos parâmetros seriam considerados os mais aptos.  Eram padrões 

indicativos de tal superioridade em um ser humano: o poder aquisitivo, habilidade nas 

ciências humanas, exatas e outros fatores bem subjetivos.   Influenciadas pelas ideias 

eugenistas de Francis Galton, essas famílias comprometeram-se em casar somente umas com 

as outras, buscando uma linhagem mais pura e retendo entre elas o poder econômico-social.  

Era um tipo de eugenia positiva e tinha como objetivos principais permitir a seleção eugênica, 

na orientação aos casamentos e estimular a procriação dos casais tidos como eugenicamente 

perfeitos.  Esta seleção eugênica ambicionava por descendentes de um nível superior, com 

inteligência e temperamento aprimorados.   Previam eles que, em apenas algumas gerações, 

produziriam super homens.  Contudo, tais pensamentos não surtiram os efeitos esperados, 

pois, em apenas duas gerações de interrelações familiares, cerca de noventa por cento de seus 

descendentes morreram ao nascer, ou tiveram sérios problemas mentais. 

No início do século XX, os pensamentos eugenistas de Galton chegaram aos Estados 

Unidos e ganharam força entre os americanos, efetivamente entre os racistas, que observaram 

outro lado da eugenia, diferente do praticado entre os ingleses; a chamada eugenia negativa.  

Enquanto a eugenia positiva visava à melhoria dos indivíduos considerados de sangue bom, 

através do controle dos casamentos, ideia que se mostrou na verdade inviável, por motivos 

óbvios, a eugenia negativa era a defesa dos indivíduos de sangue bom através do extermínio 
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dos indivíduos considerados de sangue ruim, ou supostamente tidos como geneticamente 

inferiores.   

Dentro dos Estados Unidos, aqueles que eram considerados indesejados, passaram a 

ser perseguidos pelo próprio Estado; leis foram criadas para a eliminação dos incapazes, 

deportação de imigrantes, castração de criminosos e deficientes mentais, esterilização 

compulsória de mulheres com histórico de filhos deficientes, proibição de uniões tidas pelo 

Estado como de risco; a eutanásia2 era imposta por lei.  Foram eliminados por ordem do 

governo americano: os cegos, os surdos, os mudos, os que tinham ataques epiléticos, os 

alcoólatras, os considerados insanos, os criminosos, os que possuíam deformidades físicas.  

Até mesmo cidadãos americanos com baixo rendimento escolar em seus boletins eram presos 

e forçados à forca.   

Na Alemanha, ocorreu o mais conhecido caso de eugenia, o chamado Holocausto, 

onde milhões de pessoas foram exterminadas pelos ideais nazistas, comandados por Adolf 

Hitler e apoiados por seus leais adeptos.   Enfatiza-se muito na história do holocausto a morte 

de mais de seis milhões de Judeus, contudo, outros povos e grupos sociais foram atingidos 

pelos pensamentos de purificação racial de Hitler.  Segundo relatos históricos, fotografias, 

testemunhos pessoais de sobreviventes dos campos de concentração e vastos documentos 

deixados pelos próprios nazistas, morreram, na verdade, entre civis e militares, neste período 

deplorável envolvendo a guerra e o chamado holocausto, mais de trinta e nove milhões de 

pessoas.   Morreram dezessete milhões de soviéticos (sendo nove milhões e meio de civis); 

seis milhões de judeus; cinco milhões e meio de alemães (sendo três milhões de civis); quatro 

milhões de poloneses (sendo três milhões de civis); dois milhões de chineses; um milhão e 

seiscentos mil iugoslavos; um milhão e meio de japoneses; quinhentos e trinta e cinco mil 

franceses (sendo trezentos e trinta mil civis); quatrocentos e cinquenta mil italianos (sendo 

cento e cinquenta mil civis); trezentos e noventa e seis mil ingleses e duzentos e noventa e 

dois mil soldados norte-americanos; todos foram exterminados por uma guerra que teve como 

principal fomento os atos insanos de Adolf Hitler e de seus adeptos.  

                                                           
2 Desde o início da eugenia, seus adeptos defendiam o extermínio como um meio de assegurar seus objetivos 
eugenistas. Consideravam a eutanásia como um método eficaz para se eliminar os indivíduos geneticamente 
indesejáveis da sociedade.  A eutanásia não deve ser entendida, aqui, com o falso conceito difundido de morte 
misericordiosa para doentes terminais, em fase de sofrimento, mas com o entendimento eugenista de uma 
morte indolor, e que não trouxesse consternação e nenhum tipo de comoção social. O procedimento mais 
cogitado entre os eugenistas era o da câmara letal, ou câmara de gás; contudo este procedimento não chegou 
a ser utilizado nos Estados Unidos.   
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 Hitler buscava o sucesso de seus três erres, que representavam os pilares de sua 

utopia: reich (império) – tentativa de resgate do nacionalismo alemão, que fora abalado após o 

término da Primeira Guerra Mundial, raum (espaço) – reconquista de territórios que foram 

tomados da Alemanha em virtude da perda da guerra, e rasse (raça) – o desejo de criar uma 

raça pura, ariana3, ou seja, apenas os alemães mais fortes deveriam sobreviver.   

Na Alemanha, a eugenia chegou a patamares extremos. Nacionalistas defensores da 

supremacia racial, dentre eles, o principal, Adolf Hitler, pregavam a segregação racial, a 

esterilização, a eutanásia e o extermínio em massa dos chamados: indesejáveis.  

As ideias eugênicas adotadas pelos nazistas trouxeram à tona o ódio profundo que 

Adolf Hitler nutria pelo povo judeu, envolvendo-os em suas terríveis experiências médicas, 

que, na maioria das vezes, culminava com a morte, e isso não tinha nenhuma importância, 

pois, para os médicos nazistas, tais pessoas não passavam de cobaias humanas, indignas de 

qualquer remorso, arrependimento ou compunção.  Dentre todos os povos massacrados pelo 

nazismo, com certeza, o povo judeu foi um dos que mais sofreram nos campos de 

concentração e extermínio; no entanto, grupos sociais, como: ciganos, homossexuais também 

foram perseguidos e exterminados pela intolerância do nazismo alemão.    

Com o início da Segunda Guerra Mundial, até os próprios alemães sofreram com as 

ideias eugênicas de Adolf Hitler.  Em busca do ser humano perfeito, prisioneiros de guerra 

eram submetidos a atrocidades, envoltas em um pano de fundo eugenista, que visava à 

purificação da raça e a criação do ser humano perfeito, chamado de ariano; uma inteligência 

superior, pele branca, medidas padronizadas, cérebro em um tamanho tido como ideal, força, 

habilidade, resistência e, sobretudo, total, completa e irrestrita obediência ao supremo reich.  

  No campo de concentração de Auschwitz, mais de mil e quinhentos pares de gêmeos 

foram usados em experiências médicas, em busca da perfeição genética; dentre estes apenas 

duzentos sobreviveram.   

                                                           
3 A expressão “raça ariana” teve seu ápice no século XIX até a metade do século XX, sendo utilizada 
amplamente pelo Partido Nazista da Alemanha.  Foi usada pela primeira vez pelo diplomata e escritor francês 
Conde Joseph Arthur de Gobineau (1806-1882), segundo ele, baseado na teoria de Friedrich von Schlegel, 
existia no velho continente, um povo, os arianos, que originaram-se na Ásia Central, migrando para o sul e para 
o oeste, chegando à Europa e a alguns territórios que hoje estão o Afeganistão, a Índia e o Irã. Para Gabineau, 
todos os povos europeus de raça pura, branca, eram descendentes do antigo povo ariano – palavra que 
significa “nobre” – seria este povo o auge da civilização.  A Gobineau foi atribuída a intrigante frase: “Não creio 
que viemos dos macacos, mas creio que vamos nesta direção”.  Fonte: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau>.  
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Pelo ódio do Estado nazista, foi decretada a esterilização compulsória de diversas 

pessoas consideradas defeituosas e mentalmente deficientes; até mesmo alemães, passaram a 

ser assassinados nas temidas câmaras de gás.   

 

1.3 A EUGENIA NO BRASIL 

 

 Dentre os países sul-americanos a adotarem um movimento eugenista de forma 

organizada, o Brasil foi o primeiro.  Nos idos de 1918, foi criada a Sociedade Eugênica de 

São Paulo e, de uma forma bem heterogênea, o movimento eugênico no Brasil foi dando seus 

primeiros passos, influenciando as áreas da saúde pública e psiquiátrica.  Mesmo que de uma 

forma menos radical, e, a princípio, com aparência de certa ingenuidade, os adeptos do 

pensamento eugenista focaram seus esforços em um tipo saneamento eugênico, uma higiene 

racial. 

 As ideias de eugenia foram aceitas muito rapidamente pela elite social brasileira, 

detentora do poder econômico-social; desejavam manter os pobres e menos abastados, longe 

dos centros urbanos, destinando-os somente ao trabalho agrícola, tendo suas moradias, 

estritamente, nas zonas rurais.   Estava então instituída no Brasil a denominada “Teoria da 

Vocação Agrícola”.  Visando com isto, a elite brasileira, a proteção de suas posses, garantindo 

sua estabilidade econômica e a proteção de sua saúde, pois, segundo eles, muitas doenças e 

enfermidade poderiam ser transmitidas pelo contado direto ou tão somente pela proximidade 

física de pessoas pobres.  

A bandeira de uma população sadia e isenta de conflitos passou a ser hasteada pelos 

eugenistas que pregavam a higiene racial; divulgavam a ideia de que a saúde mental e moral 

eram características de uma raça superior e desenvolvida; livre de agentes externos como 

doenças e alcoolismo, que contribuiriam para a degeneração da raça.  

 Nesse período foi fundado o sanatório Pinel de Pirituba-SP, um verdadeiro depósito de 

indivíduos que não se enquadravam nos parâmetros eugenistas.    O envio destes indivíduos 

para o sanatório girava em torno do contexto, de que eram inaptos para viver e se adaptar ao 

meio urbano e, por isso, desenvolveriam um estado psicótico aliado a um sentimento de 

perseguição social.  Contudo, para ser enviado para o pinel, bastaria fazer parte qualquer tipo 

de oposição aos interesses da elite e do governo.    Grupos sociais como: militantes políticos 

de oposição e feministas (contrários ao Estado) eram tidos como uma real ameaça à família e 
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todos os que reivindicavam seus direitos, por mais básicos que fossem, eram considerados 

fora dos parâmetros eugênicos de conduta e deveriam ser banidos do convívio em sociedade.  

 Renato Kehl foi o maior divulgador das ideias eugenistas de Francis Galton;  fundador 

da Sociedade Eugênica no Brasil publicou dezenas de livros em defesa do ideal eugênico 

(entre 1917 e 1937).  Kehl pensava em um saneamento racial, contudo, de forma branda e não 

imaginava que um aperfeiçoamento da espécie poderia chegar a níveis radicais.  

 Com o passar do tempo, por volta do final dos anos 30, Kehl, tendo um maior 

conhecimento do movimento eugenista, passou a publicar material de forma mais radical e 

agressiva sobre a eugenia, a ponto de defender a esterilização de pessoas tidas como alienadas 

e criminosas.  Propôs métodos para a purificação da sociedade com adoção de: exames pré-

nupciais, castração de criminosos, esterilização de pessoas com histórico de deficiências 

mentais em família e educação higiênica.  Passou a afirmar que não existira cura para os 

males da sociedade e esta só poderia ser tratada com o aperfeiçoamento da espécie.  

Firmando-se, assim, a política eugenista em terras brasileiras, como forma de lidar com 

fatores biológicos e não só sócio-culturais.  

Após o Holocausto, ocorrido na Alemanha, Kehl pôs término em sua carreira; depois 

de tantas mortes e atrocidades, tornou-se inviável achar argumentos para defender a prática da 

eugenia no Brasil, em busca do desenvolvimento de uma raça pura.   

Entre os eugenista brasileiros, há também de se destacar Belisário Penna, um ferrenho 

defensor da eugenia no Brasil, membro atuante da Comissão Central Brasileira de Eugenia e 

autor do livro Saneamento do Brasil, lançado no Rio de Janeiro no ano de 1918. 

Penna focou seus esforços na área da saúde rural, estudou os motivos do êxodo 

agrícola como consequente causa do crescimento populacional das grandes cidades.  Segundo 

seus estudos, o aumento repentino das doenças estava relacionado à libertação dos escravos, 

levando indivíduos que outrora viviam sem nenhum padrão de higiene pessoal a fazer parte 

do convívio social, como cidadãos livres.   Em seus pensamentos eugenistas, afirmava que, 

com a abolição da escravatura, esses ex-escravos se tornavam criminosos e viviam pelos 

guetos em orgias, entregues à bebida e não se preocupavam com os cuidados necessários a 

uma vida saudável em sociedade.   

Para alguns seguidores dos ideais eugênicos, a liberdade racial era sinônimo de um 

mundo cheio de mestiços e promiscuidade, o que levaria irreversivelmente a uma degeneração 

da raça; para outros, era a possibilidade de uma eugenia positiva, onde naturalmente, pelo 
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cruzamento dos negros, ex-escravos, com cidadãos europeus imigrantes, haveria uma mistura 

de genes considerados superiores e, com isso, uma gradativa purificação da raça.    

Criam muitos eugenistas que o não desenvolvimento sócio-financeiro do Brasil estava 

ligado a fatores como o clima e o cruzamento de raças consideradas inferiores, o que geraria 

uma nação preguiçosa, com baixo potencial intelectual e por muito indisciplinada.  
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CAPÍTULO II 

2 O BRASIL ATUAL: UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 Como se pôde observar nesta breve análise, apresentada no capítulo anterior, o Estado 

sempre exerceu grande poder de ingerência sobre a vida e as decisões de seu povo, grupos 

éticos e sociais por ele dominados.  Por seu poder de coerção, podia o Estado violar a 

intimidade e a incolumidade física das pessoas, podia impor regras de conduta, decidir sobre a 

vida e a morte, impor restrições ao convívio social, sem dar o mínimo de escolha ou chance 

de defesa.   

 A realidade hoje em dia é bem diferente na maioria dos países que outrora cometiam 

atrocidades.  Hoje existe um maior respeito pela vida.   Há uma preocupação em garantir 

direitos e em tornar claro os deveres a serem cumpridos em sociedade.  Um Estado forte 

respeita o seu povo e todos os povos que com eles se relacionam.   

 Segundo Pontes de Miranda, o Estado é: “o conjunto de todas as relações entre os 

poderes públicos e os indivíduos, ou daqueles entre si”. 1  Baseado neste pensamento deduz-se 

que deve haver um respeito mútuo entre Estado e cidadão.  “Desde que cesse qualquer 

possibilidade de relações de tal espécie, o Estado desaparece. Desde que surja, o Estado 

nasce”  2- assim aduz Jorge Miranda  

 Sendo três os elementos formadores do Estado (soberania, povo e território), é 

imprescindível o respeito do Estado por sua população; sem ela, ele não existe.   

São várias as teorias que justificam sua existência, explicando-o pela 
legitimidade da criação do mais forte (Teoria do poder de Hobbes), dos laços 
jurídico-sociológicos (Pacto social de Rousseau e Kant), da vontade divina 
(Santo Agostinho), ou ainda, da necessidade moral (Platão, Aristóteles, e 
mias recentemente, Hegel).  Igualmente, outras tantas teorias pretendem 
justificar os fins do Estado, apontando-o como necessário à conservação das 
instituições (Stahl), à realização e aperfeiçoamento moral (Hegel), à 
realização do direito (Locke, Kant), à criação e asseguração da felicidade 
(Cristiano Wolff e Bentham), ou ainda, como apontam a teoria do 
materialismo histórico estatalista, para a realização da igualdade econômica.  
Kelsen, dentro do estrito formalismo, justifica o Estado como o fim em si 
mesmo.3 

 

                                                           
1 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946.  Rio de Janeiro: Henrique Cahem, 1946. p.303 
2 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2 ed. Coimbra: Coimbra, 1990. p.39 
3 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.3 
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 O Brasil atual é regido por uma constituição, chamada de Constituição Cidadã, que 

prima por instituir direitos e garantias fundamentais aos brasileiros, não devendo haver 

nenhum tipo de discriminação pessoal, seja de raça, religião, sexo, opção sexual ou status 

social. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei; 
III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias; 
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva; 
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 
[...] 
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
[...] 
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais; 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
[...] 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
[...] 4 
 

 Dentro de um Estado chamado de Democrático de Direito, deve-se ter como objetivos 

principais a primazia da lei, o respeito à vida, à dignidade da pessoa humana, o 
                                                           
4 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 
1988. 
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reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais incorporados a ordem constitucional e, 

dentro de uma legalidade democrática, deferência à liberdade de opinião de cada cidadão, pois 

segundo a própria Constituição brasileira: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.5 

 Segundo Canotilho, “o princípio democrático exprime fundamentalmente a exigência 

da integral participação de todos e de cada uma das pessoas na vida política do país, a fim de 

garantir o respeito à soberania popular”.6 

 

2.1 DO DIREITO À VIDA  

 

 É constitucionalmente garantido a todos, sejam nacionais ou estrangeiros e sem 

nenhum tipo de distinção, a inviolabilidade do direito à vida.  “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida [...]” 7.  Sendo a vida um pré-requisito à existência, 

tem-se como o mais fundamental de todos direitos, pois, sem ele, o exercício dos demais se 

tornaria inviável.  Cabe ao Estado assegurá-lo, tanto no sentido de estar vivo, quanto do 

sentido de se ter uma subsistência digna. 

 No âmbito do direito brasileiro, a vida se configura como um princípio basilar que 

deve ser respeitado e observado a todos sem exceção, de modo que os seus titulares são as 

pessoas que se encontram submetidas ao ordenamento jurídico brasileiro. Assim diz Maria 

Helena Diniz: 

[...] o respeito a ela e aos demais bens ou direitos correlatos decorre de um 
dever absoluto erga omnes, por sua própria natureza, ao qual a ninguém é 
lícito desobedecer.  [...] Ainda que não houvesse tutela constitucional ao 
direito à vida, que, pode ser decorrente de norma de direito natural, é 
deduzida da natureza do ser humano, legitimaria aquela imposição erga 
omnes, porque  o direito natural é o fundamento do dever-ser, ou melhor, do 
direito positivo, uma vez que se baseia num consenso, cuja expressão 
máxima é a declaração Universal dos Direitos do Homem, fruto concebido 
pela consciência coletiva da humanidade civilizada.8 

 

                                                           
5 Idem, 1988. 
6 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991. p.195 
7 BRASIL, op. Cit. 
8 DINIZ, Maria Helena.  O estado atual do biodireito. 3ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 22-23 
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 Mais a frente discutir-se-á o aborto eugênico, e com isso, o tema sobre: quando se dá o 

início de uma vida.  Contudo, segundo Thereza Baptista Mattos:  

O início da mais preciosa garantia individual deverá ser dado pelo biólogo, 
cabendo ao jurista, tão somente, dar-lhe o enquadramento legal, pois do 
ponto de vista biológico a vida se inicia coma fecundação do óvulo pelo 
espermatozóide, resultando um ovo ou zigoto. Assim a vida viável, portanto, 
começa com a nidação, quando se inicia a gravidez.9 

 

 O direito a vida, ou outro direito, compreendido como básico e fundamental ao ser 

humano, exige a tutela do Estado.  Todos os direitos fundamentais têm o condão, de obrigar 

os poderes públicos.  

 

2.1.1 Princípio da dignidade humana: direito à integridade física, psíquica e moral 

 

 O inciso III do artigo 1º da Constituição do Brasil consagra o princípio da dignidade 

da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, configurada como 

um Estado democrático de direito.  Entende-se por esta norma que a dignidade individual não 

pode ser aplacada em nome de qualquer interesse coletivo.  Tal princípio deve abarcar toda e 

qualquer pessoa, e não somente aquela que preenche os requisitos de cidadania.   

[...] a dignidade da pessoa é da pessoa concreta, na sua vida real e 
quotidiana; não é de um ser ideal e abstrato.  É o homem ou a mulher; tal 
como existe, que a ordem jurídica considera irredutível e insubstituível e 
cujos direitos fundamentais a constituição enuncia e protege.  Em todo 
homem e em toda a mulher estão presentes todas as faculdades da 
humanidade.10 

 

 A integridade física, psíquica e moral do ser humano encontram-se intimamente ligada 

ao direito à vida, uma vida digna.  Vários são os instrumentos que asseguram esse direito, 

inclusos no princípio que é o da dignidade da pessoa humana. Segundo este princípio, 

ninguém poderá ser submetido a torturas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; da 

mesma forma que ninguém poderá arbitrariamente ser detido, preso ou desterrado, 

assegurando-se a liberdade de pensamento e culto religioso.   

 

                                                           
9 MATTOS, Thereza Baptista.  A proteção ao nascituro. RDC 34-52 
10 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4 ed. Coimbra: Coimbra, 1998.  p.169 
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 Segundo Fabriz: 

 

Se o direito à vida não é compreendido como um princípio absoluto por 
parte de algumas culturas e sociedades politicamente organizadas, o 
princípio da dignidade da pessoa humana expressa-se como tal.  Na hipótese 
de um Estado acolher a pena capital, por exemplo, esta não poderá ser 
executada sem a observância de pressupostos mínimos que demonstrem o 
respeito à dignidade da pessoa. A dignidade da pessoa humana expressa-se 
como corolário de todo o arcabouço ético de uma sociedade.11 

 

 Com muita propriedade, afirma José Luiz Magalhães:  

 

Acreditamos, no entanto, que o direito à vida vai além da simples existência 
física.  Acreditamos que no direito à vida se expressa à síntese dos grupos de 
direitos que formam os Direitos Humanos.  Todos os direitos existem em 
função deste, sendo que o exercício dos direitos individuais, o oferecimento 
dos direitos sociais, a política econômica e os institutos do direito 
econômico, e a própria democracia, existem no sentido de oferecimento de 
dignidade à vida da pessoa humana.  O direito à vida que se busca através 
dos direitos humanos é a vida com dignidade, e não apenas a sobrevivência.  
Por este motivo, o direito à vida se projeta de um plano individual para 
ganhar dimensão maior de direito síntese dos grupos de direitos individuais, 
sociais, econômicos e políticos, sendo, portanto, a própria razão de ser dos 
direitos humanos. 12 

 

 Em tempos de uma constituição cidadã, a partir do que foi positivado em seu art. 5º, 

incisos III e XLIII, ninguém será submetido a nenhum tipo de tortura, tratamento desumano 

ou mesmo degradante.  Serão considerados, tais atos, como crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia.    

 

2.2 DO DIREITO A IGUALDADE 

 

 Dentro de um Estado democrático de direito, alicerçado pela Constituição de 1988, 

adotou-se, dentre outros, o princípio da igualdade de direitos; todos os cidadãos devem ser 

tratados de maneira igualitária e isonômica, na forma da lei. 

 
                                                           
11 FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. p. 275 
12 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. p. 189 
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 Segundo Moraes: 

O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois planos 
distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na 
edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, 
impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a 
pessoas que encontram-se em situações idênticas.  Em outro plano, na 
obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a 
lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de 
diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou 
políticas, raça, classe social.13 

 

 Quando, de forma arbitrária ou não razoável, se produz um tratamento diverso a 

pessoas em uma mesma situação jurídica, dá-se então, a desigualdade perante a lei.  Para que 

esta desigualdade não seja considerada um tipo de atitude discriminatória, faz-se necessário 

uma justificativa objetiva e convincente.  Deve-se guardar uma razoável relação de 

proporcionalidade entre os meios empregados e o objetivo perseguido, sempre em 

conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. 

 

A igualdade dos indivíduos sujeitos à ordem jurídica, garantida pela 
Constituição, não significa que aqueles devam ser tratados por forma igual 
nas normas legisladas com fundamento na Constituição, especialmente nas 
leis. Não pode ser uma tal igualdade aquela que se tem em vista, pois seria 
absurdo impor os mesmos deveres e conferir os mesmos direitos a todos os 
indivíduos sem fazer quaisquer distinções, por exemplo, entre crianças e 
adultos, sãos de espírito e doentes mentais, homens e mulheres. Quando 
na lei se vise a igualdade, a sua garantia apenas pode realizar-se estatuindo 
a Constituição, com referência a diferenças completamente determinadas, 
como talvez as diferenças de raça, de religião, de classe ou de patrimônio, 
que as leis não podem fazer acepção das mesmas, quer dizer: que as leis 
em que forem feitas tais distinções poderão ser anuladas como 
inconstitucionais.14 

  

Conforme Celso Antônio Bandeira de Melo, “os tratamentos normativos diferenciados 

são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a existência de uma finalidade 

razoavelmente proporcional ao fim visado”.15 

 

                                                           
13 MORAES, op. cit., p. 37 
14 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8 ed.  São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p. 169 
15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e permitidas.  Revista 
Trimestral de Direito Público, nº1, p. 79. 
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2.3 BIOÉTICA 

 

 A bioética consiste no esforço em estabelecer um diálogo entre a ética e a vida, em um 

propósito de debater sobre o comportamento mais adequado que deve nortear o homem, à 

medida que às ciências da vida e da saúde vão produzindo suas novidades. 

 Em um primeiro momento, pode-se afirmar que a bioética é uma ramificação da ética, 

preocupando-se particularmente com o respeito aos valores morais, à medida que questiona o 

respeito pela dignidade humana, em meio a todos os avanços da ciência dentro de uma 

sociedade moderna.    

 No primeiro capítulo deste trabalho acadêmico, viu-se de forma sucinta, dentro de um 

cenário mundial, diversas atrocidades cometidas contra seres humanos, envoltas em um pano 

de fundo pseudo-científico, onde se buscava a melhoria das raças, pelo extermínio dos mais 

fracos, dos considerados imundos, não puros, de sangue ruim, ou simplesmente daqueles que 

possuíam pensamentos contrários ao Estado, sendo assim tidos como indesejados.  Na 

verdade, o que realmente ocorria era o descaso à vida humana, levando-se em conta somente 

interesses sociais e econômicos de uma elite dominante. 

 Com as barbáries cometidas pelo nazismo, despertou-se então para o perigo de se fazer 

da ciência um uso inadequado.  Quando má utilizada e desvinculada da ética e da moral, a 

ciência pode trazer consequências muitas vezes irreversíveis à sociedade e a vida humana em 

caráter específico.  

Os reflexos do conhecimento, em várias ocasiões, puseram em risco a 
própria vida humana.  ‘Embutindo no ideal cientificista, existe o mito do 
progresso. [...] O progresso é explicado como um fenômeno linear, cuja 
tendência automática é o aperfeiçoamento humano’.  A razão, segundo o 
projeto iluminista, deveria triunfar sobre qualquer outra forma de explicação, 
fosse ela religiosa, mística ou metafísica.  Sob o patrocínio exclusivo da 
razão, o homem atingiria a sua perfeição.  No entanto, ‘essa confiança 
ingênua e cega na razão e seus artifícios converteu-se numa espécie de 
religião’ [...].16 

 

 Dentro das atribuições do Estado, deve estar de forma bem presente, a necessidade de 

regulamentação jurídica de todos os eventos que envolvam a bioética; constitui assim, um 

                                                           
16 FABRIZ, op. cit., p. 58 
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empenho necessário e de grande responsabilidade Estatal.  As legislações nesta área ainda são 

muito restritas, contudo muitos avanços têm se realizado, sobretudo após a edição da nova lei 

de biossegurança no ano de 2005.   Segundo Fabriz, “a liberdade científica não deve ser 

censurada, o que não quer dizer que a sua atuação possa ir às raias da transgressão aos 

princípios do direito à vida e a dignidade da pessoa humana. [...] A vida e a dignidade 

encontram-se acima das leis.  Uma decisão ética é toda aquela que busca preservá-las”.17 

  Segundo Sauwen: “não cabe ao Estado editar regras segundo as quais todos os homens 

de ciência deveriam se conformar, mas também não cabe aos pesquisadores decidirem 

sozinhos, assim como a sociedade não pode se desobrigar de uma responsabilidade que é de 

todos”.18 

 

2.3.1  Princípios da Bioética 

 

 São estes os principais princípios relacionados com a bioética.   

 Princípio da beneficência – sugere que existe uma obrigatoriedade do profissional de 

saúde em promover primeiramente o bem do paciente.  Funda-se em um caráter de 

confiabilidade, tendo como pilares: fazer o bem, não causar danos, cuidar da saúde, favorecer 

a qualidade de vida e manter o sigilo médico.  Este princípio deve servir como horizonte para 

uma normatização jurídica. 

Princípio da autonomia – diretamente ligado aos princípios democráticos, onde a 

vontade e o consentimento dos indivíduos devem ser levados em conta na elaboração das leis, 

visto que elas influenciam de forma direta na vida da sociedade e podem atingir a dignidade 

da pessoa humana ou mesmo ferir o direito à vida.  Segundo Maria Celeste Cordeiro, “o 

princípio da autonomia é a liberdade de realizar qualquer conduta que não prejudique a 

terceiros”.19 

Princípio da justiça – é a obrigação de se garantir uma distribuição justa, equitativa e 

universal dos bens e serviços de saúde.  Liga-se ao contexto da cidadania, implicando uma 

                                                           
17 FABRIZ, op. cit., p. 287-305 
18 SAUWEN, Regina Fiuza. O direito “in vitro”: da bioética ao biodireito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1993. p.24 
19 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro. O equilíbrio do pêndulo, a bioética e a lei: implicações médico-legais. São 
Paulo: Ícone, 1998. p. 43 
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atitude positiva do Estado, no que se refere ao direito à saúde.  Está lado a lado com o 

princípio da beneficência, uma vez que ambos apontam para o bem entre as pessoas. 

 Princípio da Sacralidade da Vida e Dignidade da Pessoa Humana – está 

diretamente ligado ao contexto da vida humana, sugerindo ter esta um valor em si mesma.  

Segundo este princípio, toda vida merece respeito e deverá ser protegida contra agressões 

indevidas. Deve-se, por exemplo, impedir práticas como o comércio de órgãos, tecidos, 

sangue e esperma.   Entende-se, assim, que deverá haver sempre a gratuidade na doação 

desses elementos. 

Princípio da Preservação da Espécie Humana - dá um salto para o campo do 

Biodireito.  Significa dizer que todos os seres humanos têm liberdade para poder realizar as 

pesquisas que julguem úteis para aprimorar-se enquanto espécie.  Não se pode esquecer 

jamais da responsabilidade diante das futuras gerações, implicando, assim, no dever de 

preservar as características essenciais da espécie humana, impondo limites objetivos às 

experiências científicas que sejam de alguma forma, capazes de alterar o ser humano.  

 

2.4 BIODIREITO 

 

 Maria Helena Diniz dá ao Biodireito a seguinte definição: 

É o estudo jurídico que, tomando por fontes imediatas a bioética e a 
biogenética, teria a vida por objeto principal, salientando que a verdade 
científica não poderá sobrepor-se à ética e ao direito, assim como o 
progresso científico não poderá acobertar crimes contra a dignidade humana, 
nem traçar, sem limites jurídicos, os destinos da humanidade.20 

  

 O Biodireito, dentro do contexto jurídico brasileiro, ainda é muito recente e 

caracteriza-se pela inserção de normas jurídicas para a regulamentação dos comportamentos 

médicos e dos avanços científicos.  Tais normas deverão prever, também, as sanções legais a 

possíveis descumprimentos ao ordenamento jurídico.   Relaciona-se diretamente com a 

bioética e ambos fazem parte do direito público e, por conseguinte se relacionam com muitos 

ramos do direito, dentre eles: o Direito Civil, Direito Penal, Direito Ambiental, Direito 

Constitucional e Direito Administrativo.    

                                                           
20 DINIZ, op. cit., p. 9 
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 Cabe ao Biodireito pensar tanto nas normas quanto aos critérios de decisão sobre as 

inovações da ciência e da biotecnologia.  A inspiração que lhe advém da bioética reside, 

sobretudo, nos princípios que esta sugere no que diz respeito à finalidade e ao sentido da vida 

humana e no que tange aos fundamentos das obrigações e dos deveres sociais. 

Conforme dito acima, ao Direito cabe, através do Biodireito, produzir normas que 

acompanhem as transformações sociais em curso e, para tanto, precisa pensar a conveniência 

e a criação de estruturas jurídicas de respostas, com o fito de prevenir e solucionar os conflitos 

delas decorrentes e que não encontram respaldo nas normas da atual legislação brasileira. 

 

Dessa maneira, o que se pretende é caracterizar o Biodireito como um estudo 

jurídico sobre a legislação acerca dos procedimentos e dos limites impostos 

às experimentações médico-científicas, tendo como base a Bioética, onde, 

por outro lado, o Biodireito seria a positivação das normas surgidas da 

Bioética.21 

                                                           
21 BUENO E COSTANZE ADVOGADOS.     Biodireito.      Guarulhos.        2007.      Disponível      em     :          
<http:// www.buenoecostanze.adv.br/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=104 >. 
acesso em : 29/09/2011. 
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CAPÍTULO III 

3 A REALIDADE EUGÊNICA NO BRASIL DE HOJE 

3.1  USO DE CÉLULAS-TRONCO 

 

 Segundo a Drª Mayana Zatz, Médica Geneticista da USP, têm-se as seguintes 

definições quanto à classificação das células-tronco: 

Quanto a sua classificação, podem ser: 
- Totipotentes, aquelas células que são capazes de diferenciarem-se em 
todos os 216 tecidos que formam o corpo humano, incluindo a placenta e 
anexos embrionários. As células totipotentes são encontradas nos embriões 
nas primeiras fases de divisão, isto é, quando o embrião tem até 16 - 32 
células, que corresponde a 3 ou 4 dias de vida; 
- Pluripotentes ou multipotentes, aquelas células capazes de diferenciar-se 
em quase todos os tecidos humanos, excluindo a placenta e anexos 
embrionários, ou seja, a partir de 32 - 64 células, aproximadamente a partir 
do 5º dia de vida, fase considerada de blastocisto. As células internas do 
blastocisto são pluripotentes enquanto as células da membrana externa 
destinam-se a produção da placenta e as membranas embrionárias; 
- Oligotentes, aquelas células que se diferenciam em poucos tecidos; 
- Unipotentes, aquelas células que se diferenciam em um único tecido. 
Constitui um mistério para os cientistas a ordem ou comando que determina 
no embrião humano que uma célula-tronco pluripotente se diferencie em 
determinado tecido específico, como fígado, osso, sangue etc. Porém em 
laboratório, existem substâncias ou fatores de diferenciação que quando são 
colocadas em culturas de células-tronco in vitro, determinam que elas se 
diferenciem no tecido esperado. Um estudo está sendo desenvolvido pela 
USP para averiguar o resultado do contato de uma célula-tronco com um 
tecido diferenciado, cujo objetivo é observar se a célula-tronco irá 
transformar-se no mesmo tecido com que está tendo contato. As células-
tronco da pesquisa foram retiradas de cordão umbilical. 
Quanto a sua natureza, podem ser: 
Adultas, extraídas dos diversos tecidos humanos, tais como, medula óssea, 
sangue, fígado, cordão umbilical, placenta etc. (estas duas últimas são 
consideradas células adultas, haja vista a sua limitação de diferenciação). 
Nos tecidos adultos também são encontradas células-tronco, como medula 
óssea, sistema nervoso e epitélio. Entretanto, estudos demonstram que a sua 
capacidade de diferenciação seja limitada e que a maioria dos tecidos 
humanos não podem ser obtidas a partir delas. 
Embrionárias, só podem ser encontradas nos embriões humanos e são 
classificadas como totipotentes ou pluripotentes, dado seu alto poder de 
diferenciação. Estes embriões descartados (inviáveis para a implantação) 
podem ser encontrados nas clínicas de reprodução assistida ou podem ser 
produzidos através da clonagem para fins terapêuticos. 
Podem ser obtidas: 
- Por Clonagem Terapêutica é a técnica de manipulação genética que 
fabrica embriões a partir da transferência do núcleo da célula já diferenciada, 
de um adulto ou de um embrião, para um óvulo sem núcleo. A partir da 
fusão inicia-se o processo de divisão celular, na primeira fase 16-32 são 
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consideradas células totipotentes. Na segunda fase 32-64 serão células 
pluripotentes, blastocisto que serão retiradas as células-tronco para 
diferenciação, in vitro, dos tecidos que se pretende produzir. Nesta fase 
ainda não existe nenhuma diferenciação dos tecidos ou órgãos que formam o 
corpo humano e por isso podem ser induzidas para a terapia celular. 
- Do Corpo Humano as células-tronco adultas são fabricadas em alguns 
tecidos do corpo, como a medula óssea, sistema nervoso e epitélio, mas 
possuem limitação quanto a diferenciação em tecidos do corpo humano. 
- De Embriões Descartados (inviáveis para implantação) e Congelados nas 
clínicas de reprodução assistida 
Podem ser utilizadas: 
Terapia Celular: tratamento de doenças ou lesões com células-tronco 
manipuladas em laboratório. 
O que é Clonagem Reprodutiva? 
É a técnica pela qual se forma uma cópia de um indivíduo. O procedimento 
basea-se na transferência do núcleo de uma célula diferenciada, adulta ou 
embrionária, para um óvulo sem núcleo com a implantação do embrião no 
útero humano. Gêmeos univitelinos são clones naturais. 
Principal diferença das técnicas de Clonagem Terapêutica e 
Reprodutiva 
Nas duas situações há transferência de um núcleo de uma célula diferenciada 
para um óvulo sem núcleo. Mas na técnica de clonagem para fins 
terapêuticos as células são multiplicadas em laboratório para formar tecidos 
específicos e nunca são implantados em um útero.  
Vantagens e limitações da Clonagem Terapêutica para a obtenção de 
células-tronco 
A principal vantagem dessa técnica é a fabricação de células pluripotentes, 
potencialmente capazes de produzir qualquer tecido em laboratório, o que 
poderá permitir o tratamento de doenças cardíacas, doença de Alzheimer, 
Parkinson, câncer, além da reconstituição de medula óssea, de tecidos 
queimados ou tecidos destruídos etc, sem o risco da rejeição, caso o doador 
seja o próprio beneficiado com a técnica. Mas a principal limitação é que no 
caso de doenças genéticas, o doador não pode ser a própria pessoa porque 
todas as suas células têm o mesmo defeito genético. 
A clonagem para fins terapêuticos não pode reproduzir seres humanos, 
porque nunca haverá implantação no útero. As células são multiplicadas em 
laboratório até a fase de blastocisto, 32-64 células, sendo a partir desse 
estágio manipuladas para formação de determinados tecidos. Além disso, 
nessa fase o pré-embrião é constituído por um aglomerado de células que 
ainda não tem sistema nervoso.25 ( grifos da autora) 
 

O uso de células-tronco para pesquisas genéticas no Brasil, assim como a 

possibilidade de clonagem humana, ainda tem gerado grande polêmica entre a sociedade, em 

seus setores religiosos, políticos e científicos.    O posicionamento destes grupos sociais tem 

divergido graças a fatores muito subjetivos, intrinsecamente ligados a princípios como a 

preservação da vida e a dignidade da pessoa humana. 

                                                           
25 ZATZ, Mariana. Células-tronco. Projeto Ghente, Rio de Janeiro.  Disponível em: 
<http://www.ghente.org/temas/celulas-tronco/index.htm>. Acesso em: 29 de Setembro 2011. 
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Células-tronco são células especiais, como uma carta coringa para os estudos 

genéticos, pois não possuem características específicas que as definam como uma célula de 

músculo, de ossos, da pele ou de qualquer outra parte do corpo humano.  São células neutras, 

que podem se transformar em qualquer tipo de tecido ou órgão humano.   Cada vez mais às 

pesquisas mostram à potencialidade do uso das células-tronco, tendo em foco seu poder de 

transformação e aplicabilidade, podendo regenerar tecidos danificados, tratar um extenso 

número de problemas, como vários tipos de cânceres, o degenerativo mal de Parkinson e de 

Alzheimer, doenças cardíacas e, até mesmo, fazer com que pessoas que perderam o poder de 

locomoção possam voltar a andar. 

De forma sucinta, pode-se dizer que há dois tipos básicos de células-tronco: as 

extraídas de tecidos maduros de indivíduos adultos e de crianças e às extraídas de embriões.   

As células obtidas de tecidos maduros são mais específicas e só podem dar origem a um 

limitado número de tecidos.  Em contrapartida as que são obtidas através de embriões, por 

serem bem primárias e neutras, podem dar origem a todo o tipo de tecidos humanos.   Por essa 

razão, são alvo principal das pesquisas científicas;  porém existe um importante detalhe a ser 

ponderado:  para se obter às células-tronco embrionárias, o embrião é destruído. 

 Cientistas afirmam que somente seriam usados embriões descartados por clínicas de 

fertilização, embriões estes, que mesmo que fossem implantados em um útero, dificilmente se 

desenvolveriam, resultando em uma gravidez. Contudo, tal linha de pensamento, é 

confrontada por religiosos e grupos anti-aborto, pois afirmam que a vida começa no exato 

momento da concepção.  

Surgem então diversas polêmicas: em que momento se dá a origem da vida?  Ao 

destruir um embrião para se realizarem pesquisas genéticas, estaria sendo destruído um ser 

vivo?  Seria este um preço aceitável: uma vida para salvar outras vidas?   Não bastassem essas 

polêmicas, cabe salientar ainda, a complexidade desta questão ética, no que tange ao 

problema da clonagem humana, pois, para um perfeito aproveitamento das células-tronco 

embrionárias, com uma taxa quase nula de rejeição, essa célula deve ser retirada de um 

embrião clonado do próprio paciente. 

 A coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São 

Paulo, Drª. Mayana Zatz contesta a posição dos grupos sociais que se opõem a estas 

pesquisas, com a seguinte afirmação:  

Quando nós falamos de embriões, muita gente acha que nos referimos a 
fetos, com perninhas e bracinhos. Mas nos referimos a montinhos de células 
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menores que a cabeça de um alfinete, a embriões que têm um potencial de 
vida baixíssimo. O mesmo aconteceu quando se pensou em fazer 
transplantes de órgãos. Também houve uma revolta na sociedade, mas hoje 
muitas vidas são salvas. 26 

 

 Contrário a posição defendida pela Drª. Mayana  Zatz, que vê os embriões humanos 

como montinhos de células, está o Professor de Bioética da Universidade de São Paulo, 

Dalton Luiz de Paula Ramos, que assim aduz: 

... há a questão ética, já que é preciso destruir o embrião para ‘arrancar’ as 
CT embrionárias.  Dentro de concepção biológica de que a vida se inicia no 
exato momento da fecundação, quando o óvulo feminino e o espermatozóide 
se unem, qualquer utilização de embriões humanos significa o uso de uma 
vida humana. 27 

 

 Em 2005, o Congresso Nacional Brasileiro, aprovou a Lei de Biossegurança, que 

autorizava pesquisas com células-tronco embrionárias, dando legalidade a tais procedimentos;  

contudo no mesmo ano, o Procurador Geral da República Claudio Fonteles, deu entrada a 

uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 5° desta lei. 

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, atendidas 
as seguintes condições: 

I – sejam embriões inviáveis; ou 

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 
publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, 
depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 
congelamento. 

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou 
terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus 
projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em 
pesquisa. 

§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este 
artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 
de fevereiro de 1997. 28  ( grifos do autor ) 

 

Com isso, a partir de então, ficaram sobrestados todos os estudos genéticos referentes 

à utilização de células-tronco no Brasil, tendo por base um sistema de precaução à vida, 

                                                           
26 ZATZ, Mariana. Cientista da USP defende pesquisas com células-tronco embrionárias. Folha Online, São 
Paulo.  Disponível em: < http://www.abratron.org.br/noticias/reportagem02.asp>. Acesso em: 25 de maio 2011.  
27 RAMOS, Dalton Luiz de Paula. Conheça a polêmica sobre as células-tronco. Plantão, São Paulo.  Disponível 
em: < http://www.facid.com.br/novo/debate/polemica_celulastronco.htm >.  Acesso em 26 de maio 2011.   
28 BRASIL. Lei 11.105. Lei de Biossegurança. Brasília. DF: Congresso Nacional, 24 de Março de 2005. 
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levando em conta o princípio da inviolabilidade do direito à vida e à dignidade da pessoa 

humana.   Muitos debates ocorreram com a ida da questão ao Supremo Tribunal Federal, e no 

ano de 2008, foi rejeitada a Adin em votação dividida entre os ministros do STF, contudo a 

polêmica social não foi dirimida existindo ainda muitos focos de resistência, conforme 

afirmativa de Fernando Rizzolot: 

Do ponto de vista moral e espiritual essa decisão é um retrocesso. Não 
podemos deixar de entender que o embrião é um ser humano em seu estágio 
inicial. A questão é controversa, até porque esses seres ainda embrionários 
não tem a quem recorrer, foram sim derrotados, e serão exterminados; é 
lamentável que o STF não tenha confirmado esse direito cristalino, 
permitindo que vidas humanas em estado embrionário sejam ceifadas. 29 

 

 Os que apoiaram a constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança chegaram 

a um ponto comum ao afirmar que inexiste um consenso filosófico ou científico, que venha 

mostrar com clareza o momento exato em que tem a vida seu início.   Segundo essa corrente, 

o papel dos juristas é pregar a diversidade e a tolerância, o que se efetivaria com a anuência 

prévia dos genitores para a realização dos experimentos com as células-tronco.  Estaria assim, 

segundo eles, assegurado o respeito maior à vida, baseado no livre arbítrio e a convicção de 

cada um. 

 Enfim o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos julgou improcedente a ação 

direta de inconstitucionalidade que fora proposta pelo nobre Procurador Geral da República, 

com a prevalência do voto o Ministro Relator Carlos Ayres Britto, entendendo que as pessoas 

físicas ou naturais são apenas as que ao parto sobrevivem dotadas assim de personalidade 

jurídica segundo o artigo 2º do Código Civil de 2002 – “A personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro” 30.   Cabe salientar o entendimento constitucional sobre a dignidade da pessoa 

humana e aos direitos e garantias que somente uma pessoa, na real concepção da palavra, e 

nascida com vida, pode obter.    

  

 

 

                                                           
29 RIZZOLOT, Fernando.  STF aprova realização de pesquisas com células-troncos embrionárias.  Folha Online, 
São Paulo.  Disponível em: < http://rizzolot.wordpress.com/2008/05/29/stf-aprova-realizacao-de-pesquisas-
com-celulas-tronco-embrionarias >.  Acesso em: 29 de maio de 2011.  
30 BRASIL. Lei 10.406. Código Civil Brasileiro. Brasilia. DF: Congresso Nacional, 10 de Janeiro de 2002. 
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3.1.1 O posicionamento dos religiosos quanto ao uso de células-tronco embrionárias 

 

 A igreja católica tem se posicionado contra as pesquisas usando células-tronco 

embrionárias.  Os métodos científicos hoje utilizados para a pesquisa necessitam utilizar 

embriões recém-formados, o que para a igreja, dentro de sua concepção de vida, é um ato 

considerado pecaminoso, isto, tomando-se por base o conceito de que o início da vida se dá 

no instante da fecundação.  Segundo estes preceitos religiosos, a vida não pode ser tirada de 

forma alguma, mesmo que em seu estágio inicial.  Contudo, o uso das células-tronco adultas é 

apoiado pela igreja, pois podem ser obtidas sem a necessidade primária de se retirar a vida de 

nenhum ser humano. 

 Em entrevista coletiva à imprensa o Bispo Geraldo Lyrio Rocha, presidente da CNBB 

– Conferência Nacional dos Bispos do Brasil defendeu o posicionamento da igreja católica ao 

afirmar:  “A Igreja volta mais uma vez a dirigir sua palavra em defesa da vida. Esta é a 

posição básica e fundamental da Igreja. Não significa ser contra a ciência, contra o progresso, 

mas ser em primeiro lugar a favor da vida”.31   Sobre a possibilidade de cura de determinadas 

doenças com o uso das células-tronco, assim afirmou:  

Salvar um e matar outro não é resposta. [...] A Igreja é sensível ao 
sofrimento de tantas pessoas que desejam a cura e estimula os cientistas para 
que possam progredir nas pesquisas para que doenças incuráveis possam ter 
cura. A Igreja não concorda é com a manipulação dos sentimentos das 
pessoas e o seu desejo de viver, a sua esperança de encontrar uma cura, com 
informações falsificadas. É não só reprovável, é desumano. Vamos passar 
informações corretas, seguras e não alimentar expectativas falsas.32 

 

 A autoridade máxima da igreja católica Papa Bento XVI, assim afirmou: "A pesquisa 

científica deve ser estimulada e promovida sempre que não for feita em detrimento de outros 

                                                           
31 ROCHA, Geraldo Lyrio. CNBB reafirma posição da igreja contra o uso de células-tronco embrionárias em 
pesquisas. Católicos na Rede, São Paulo. Disponível em: 
http://catolicosnarede.wordpress.com/2008/02/29/cnbb-reafirma-posicao-da-igreja-contra-o-uso-de-celulas-
tronco-embrionarias-em-pesquisas/. Acesso em 22 de setembro de 2011. 
32 ROCHA, Geraldo Lyrio. CNBB reafirma posição da igreja contra o uso de células-tronco embrionárias em 
pesquisas. Católicos na Rede, São Paulo. Disponível em: 
http://catolicosnarede.wordpress.com/2008/02/29/cnbb-reafirma-posicao-da-igreja-contra-o-uso-de-celulas-
tronco-embrionarias-em-pesquisas/. Acesso em 30 de setembro de 2011. 



45 
 

seres humanos, cuja dignidade é intocável em todos os estados de sua existência, desde o 

momento da concepção até a morte natural”.33 

 As igrejas evangélicas também se posicionam contra o uso das células-tronco, pois são 

contra a toda e qualquer possibilidade de se tirar uma vida humana, partindo-se do princípio 

que a vida se inicia no momento da fecundação.  Assim diz o Pastor Geremias do Couto: 

[...] para abrir caminho à liberação das pesquisas com células-tronco, apela-
se para o emocional, reunindo-se deficientes físicos na porta do STF, como 
se já houvesse certeza de que elas resolverão as anomalias congênitas ou 
qualquer outra que apareça durante a vida. Alimentam-se também sofismas 
como se fossem verdades incontestáveis para provar que qualquer um que se 
levante contra a liberação das pesquisas com células-tronco está impedindo o 
progresso da ciência ou se escudando em argumentos religiosos para impedir 
que doentes sejam tratados com as supostas descobertas que as pesquisas 
trarão para a humanidade. Somos retrógados. Intolerantes. Fanáticos.34 

 

 Dentro da visão do espiritismo, há divergências.  Os que não concordam afirmam que 

só a Deus é permitido tirar a vida; nesse ponto de vista, com a retirada das células-tronco, o 

embrião será sacrificado e isto configuraria um tipo de aborto.  Os que são a favor da 

utilização de células-tronco, ponderam no sentido de que existem situações em que o embrião 

fatalmente não vingará e, segundo a visão espírita, não haverá a reencarnação naquele corpo 

ou pelo menos se esta ocorrer, será por muito pouco tempo.  Os espíritas, de uma forma geral, 

chegam ao consenso que a verdadeira questão reside no resultado final do processo, ou seja, o 

embrião, que poderá gerar uma nova vida. 

 

3.2 ABORTO EUGÊNICO 

 

 O aborto, por si só, já é um tema muito controvertido, quando se fala em aborto 

eugênico, este assunto se torna muito mais polêmico. 

                                                           
33 G1: Papa critica pesquisas com células-tronco. São Paulo. 2007. Disponível em: 
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL59611-5603,00-
PAPA+CRITICA+PESQUISAS+COM+CELULASTRONCO.html. Acesso em 06 de outubro de 2011. 
34 COUTO, Geremias do. Células-tronco: porta aberta para a aprovação do aborto. Blog Geremias do Couto. Rio 
de Janeiro. 2007.  Disponível em: < http://geremiasdocouto.blogspot.com/2008/03/clulas-tronco-porta-aberta-
para-aprovao.html>. Acesso em 30 de setembro de 2011. 
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 O aborto eugênico, segundo Ricardo Henry Marques Dip, “é o aborto fundado em 

indicações eugenésicas, equivalente a dizer, em indicações referentes à qualidade de vida”.35 

A característica eugênica é evidenciada quando há a possibilidade de o feto vir a nascer com 

algum tipo de má formação congênita.  Nestes casos, sua principal espécie é a anencefalia, 

uma má formação congênita, que decorre de uma deformidade no fechamento do tubo neural; 

pode ser denominada também de acefalia, falta do cérebro. 

 As possibilidades de sobrevida de uma criança que nasça com anencefalia são quase 

que nulas.  Uma gestação nesses casos, para muitos é tida como um sofrimento desnecessário 

e penoso para a mãe.  Estando pautada em indicações médico-eugenésicas, o aborto do feto 

anencéfalo é apoiado por boa parcela da sociedade. 

 O ponto de controvérsia, semelhantemente ao problema com o uso das células-tronco, 

está em se definir, com precisão, quando se dá o início da vida.  Levando-se em conta a 

posição dominante, que a vida começa no momento da fecundação, seria um despropósito 

pensar em aborto do feto anencéfalo, pois se estaria pensando em tirar uma vida.  Uma má 

formação física ou mental não poderia ser ponto de justificativa para se suprimir o direito 

mais básico de qualquer ser humano, que é o direito a vida.  A Declaração Universal dos 

Direitos do Homem reconheceu que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos e, portanto, segundo esta concepção, têm o direito e a capacidade de gozar desta 

liberdade sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, entre outros fatores. A Carta Magna 

brasileira alçou o princípio da dignidade da pessoa humana como um pressuposto à efetivação 

de um Estado Democrático de Direito. 

 Segundo a Sociedade Mineira de Pediatria,  

a anencefalia impede que o feto tenha atividade elétrica cerebral, por este 
não possuir os hemisférios cerebrais constituídos, em parte, pela estrutura 
funcional mais importante: o córtex cerebral.  Consequentemente, tem 
apenas o tronco cerebral, motivo pelo qual não mantém relação com o 
mundo exterior e não conscientiza a dor.36  

 

 

 

                                                           
35 DIP, Ricardo Henry Marques. Uma questão biojurídica atual: a autorização judicial de aborto eugenésico – 
alvará para matar. Revista dos Tribunais, São Paulo, Ano 85, v. 734, Fasc. Pen, p. 520, dez 1996. p 4. 
36 SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA. Anencefalia e a interrupção de Gravidez. Belo Horizonte, 2006. 
Disponível em: <http://www.smp.org.br/atualizacao/view.php?id=1519> Acesso em 25 de setembro de 2011. 
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 O Dr. Edson Oliveira Andrade, presidente do Conselho Federal de Medicina, assim 

aduz: 

Um feto anencefálico, tem chance estatística de praticamente cem por cento 
de estar morto durante a primeira semana após o seu nascimento.  Assim, 
para que haja uma relativa prolongação de seu estado vegetativo, nesse 
sentido, questão de horas ou dias, inevitavelmente dever-se-á recorrer aos 
aparelhos mecânicos, opção esta nem sempre possível para todos por 
demandar um gasto exorbitante e por nem sempre o feto resistir, na medida 
em que a sua existência se mantém em razão da sua ligação ao organismo 
materno. 37 

 

3.2.1 Possibilidades legais para realização do aborto 

 

 O Código Penal brasileiro aponta, em seu artigo 128, possibilidades legais para a 

realização de abortos, prevendo que não serão atribuídas quaisquer sanções àqueles que assim 

agirem.  Em um primeiro caso, tem-se o chamado aborto necessário, onde há a inexigibilidade 

de conduta diversa, pois não há meios ou formas de se garantir a vida da gestante em meio a 

esse período gestacional, o que fatalmente a levará ao óbito. O segundo caso é o aborto 

humanitário ou sentimental; não se punirá a interrupção do período gestacional, quando este 

for decorrente de estupro, contudo é necessária a anuência da vítima, para que ocorra a prática 

abortiva.  Qualquer outro motivo dado para a prática do aborto levará fatalmente seu agente, 

em sendo pego, a que arcar com as consequências de sua conduta ilícita; conforme pena 

cominada nos artigos 124 a 126 do Código Penal brasileiro.  

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 
provoque: 
Pena - detenção, de um a três anos.  
Aborto provocado por terceiro 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de três a dez anos.  
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos.  
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é 
maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o 
consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.38 
(grifos do autor ) 

 

                                                           
37 ANDRADE, Edson de Oliveira. A grande diferença.  Provida Anápolis: Goiás, 2003. Disponível em 
<http://www.providaanapolis.org.br/agrandif.htm>. Acesso em 31 de outubro de 2011. 
38 PINTO, Antônio Luiz de Toledo. et al. Vade Mecum Saraiva. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 593. 
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 O aborto de feto anencéfalo, não podendo se enquadrar em nenhuma das 

possibilidades acima expostas, a princípio estará se insurgindo contra o ordenamento jurídico 

brasileiro.  

 Há os que defendem que o aborto do feto anencéfalo é estritamente legal, baseado na 

interpretação do inciso I do artigo 128 do CP, “se não há outro meio de salvar a vida da 

gestante” 39, partindo da interpretação de que para que haja vida e necessário que haja saúde.  

Tais defensores afirmam que gerar um feto anencéfalo, traz à mulher um intenso mal-estar 

físico e psicológico, o que se enquadraria ao dispositivo legal supracitado, dentro de uma 

hipótese excludente de ato ilícito.   Este posicionamento foi adotado com base para o 

ajuizamento de uma ADPF (Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental) pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde – CNTS. 

Processo: ADPF-QO 54 DF  
Relator(a): MARCO AURÉLIO 
Julgamento: 26/04/2005  
Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação: DJe-092 DIVULG 30-08-2007 PUBLIC 31-08-2007 DJ 31-08-
2007 PP-00029 EMENT VOL-02287-01 PP-00021 
Parte(s): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
NA SAÚDE – CNTS 
LUÍS ROBERTO BARROSO E OUTRO(A/S) 
 
Ementa 
ADPF - ADEQUAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ - FETO 
ANENCÉFALO - POLÍTICA JUDICIÁRIA - MACROPROCESSO. 

Tanto quanto possível, há de ser dada seqüência a processo objetivo, 
chegando-se, de imediato, a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 
Em jogo valores consagrados na Lei Fundamental - como o são os da 
dignidade da pessoa humana, da saúde, da liberdade e autonomia da 
manifestação da vontade e da legalidade -, considerados a interrupção da 
gravidez de feto anencéfalo e os enfoques diversificados sobre a 
configuração do crime de aborto, adequada surge a argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. ADPF - LIMINAR - 
ANENCEFALIA - INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ - GLOSA PENAL - 
PROCESSOS EM CURSO - SUSPENSÃO. Pendente de julgamento a 
argüição de descumprimento de preceito fundamental, processos criminais 
em curso, em face da interrupção da gravidez no caso de anencefalia, devem 
ficar suspensos até o crivo final do Supremo Tribunal Federal. ADPF - 
LIMINAR - ANENCEFALIA - INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ - 
GLOSA PENAL - AFASTAMENTO - MITIGAÇÃO. Na dicção da 
ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reserva, não 
prevalece, em argüição de descumprimento de preceito fundamental, liminar 
no sentido de afastar a glosa penal relativamente àqueles que venham a 
participar da interrupção da gravidez no caso de anencefalia. 

Decisão 

                                                           
39 PINTO, ibidem, p. 593. 
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O Tribunal, por decisão unânime, deliberou que a apreciação da matéria 
fosse julgada em definitivo no seu mérito, abrindo-se vista dos autos ao 
Procurador-Geral da República. Presidência do Senhor Ministro Nelson 
Jobim. Plenário, 02.08.2004. Decisão: Após o voto do Senhor Ministro 
Março Aurélio, Relator, resolvendo a questão de ordem no sentido de 
assentar a adequação da ação proposta, pediu vista dos autos o Senhor 
Ministro Carlos Britto. Em seguida, o Tribunal, acolhendo proposta do 
Senhor Ministro Eros Grau, passou a deliberar sobre a revogação da liminar 
concedida e facultou ao patrono da argüente nova oportunidade de 
sustentação oral. Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, 
referendou a primeira parte da liminar concedida, no que diz respeito ao 
sobrestamento dos processos e decisões não transitadas em julgado, vencido 
o Senhor Ministro Cezar Peluso. E o Tribunal, também por maioria, revogou 
a liminar deferida, na segunda parte, em que reconhecia o direito 
constitucional da gestante de submeter-se à operação terapêutica de parto de 
fetos anencefálicos, vencidos os Senhores Ministros Relator, Carlos Britto, 
Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. Votou o Presidente, Ministro Nelson 
Jobim. Falaram, pela argüente, o Dr. Luís Roberto Barroso e, pelo Ministério 
Público Federal, o Dr. Cláudio Lemos Fonteles, Procurador-Geral da 
República. Plenário, 20.10.2004. Decisão: Renovado o pedido de vista do 
Senhor Ministro Carlos Britto, justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 
1º da Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor 
Ministro Nelson Jobim. Plenário, 09.12.2004. Decisão: Prosseguindo no 
julgamento, o Tribunal, por maioria, entendeu admissível a argüição de 
descumprimento de preceito fundamental e, ao mesmo tempo, determinou o 
retorno dos autos ao relator para examinar se é caso ou não da aplicação do 
artigo 6º, § 1º da Lei nº 9.882/1999, vencidos os Senhores Ministros Eros 
Grau, Cezar Peluso, Ellen Gracie e Carlos Velloso, que não a admitiam. 
Votou o Presidente, Ministro Nelson Jobim. Plenário, 27.04.2005. 40 

 

3.3 EUTANÁSIA 

 

 A eutanásia sempre foi um tema muito controverso.  Liga-se diretamente à eugenia, no 

momento que envolve o direito mais básico do ser humano, que é o direito à vida, ou melhor, 

neste caso, o direito de permanecer vivo ou mesmo dispor de sua própria vida. 

 Originário do grego “eu” (boa), “thanatos (morte), podendo-se traduzir como: boa 

morte, morte sem dor, morte serena, morte piedosa, dentre outras traduções livres; alguns 

afirmam ser apenas um direito de matar. 

 Vem de origens remotas a prática da eutanásia.  Em civilizações antigas, era comum a 

incumbência sagrada de o filho ministrar a chamada boa morte a seu pai, quando este estava 

                                                           
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Deferimento de pedido de medida cautelar. ADPF 54. Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Relator: Marco Aurélio. 01 jul. 2004. Disponível em: 
http://gemini.stf.gov.br/cgi- fault.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADPFN&p=1&r 
=1&f=G&n=&l=20.  Acesso em 31 de outubro de 2011. 
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já bem velho ou enfermo.  Em algumas civilizações selvagens, este costume se mantém até os 

dias atuais. 

 O primeiro relato de um pedido para a prática de eutanásia de que se tem notícia na 

história está registrado na Bíblia Sagrada, quando o rei de Israel, Saul, muito ferido e sem 

condições de fugir de seus inimigos filisteus, implora pela morte, a seu escudeiro de armas, 

para que não fosse morto de forma aviltante e vergonhosa por seus adversários – “Então disse 

Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada, e atravessa-me com ela; para que porventura não 

venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque 

temia muito; então tomou Saul à espada, e se lançou sobre ela”.41 

 Para poupar o sofrimento dos anciãos e dos enfermos tidos como incuráveis, nas 

aldeias esquimós, estes eram trancados em seus iglus para morrerem, com o pretexto de uma 

boa morte, evitando-lhes maiores sofrimentos.  

 Ao vislumbrarem-se estes exemplos históricos, pode se entender que a eutanásia é a 

privação do direito de vida alheia, por motivos humanitários, com a anuência ou não do 

interessado, muitas vezes por permissão de sua família, ao ver seu sofrimento por doença 

incurável ou mesmo por uma invalidez de caráter irreversível. 

 O filósofo inglês Francis Bacon foi o criador do termo Eutanásia, descrito em seu 

livro: História da vida e da Morte.  Bacon defendia a ideia de que mediante enfermidades 

incuráveis, seria uma atitude humanitária, e estritamente necessária, a concessão de uma boa 

morte ao enfermo, abreviando, assim, seu terrível sofrimento.  

 

É aquela morte que alguém dá a outrem que sofre de uma enfermidade 
incurável, a seu próprio requerimento, para abreviar agonia muito grande e 
dolorosa. 
[...] 
o ato pelo qual uma pessoa põe termo à vida de outra, que sofre de 
enfermidade incurável ou então a aleijados padecendo dores cruéis, 
atendendo às suas solicitações reiteradas, levada puramente pelo espírito de 
piedade e humanidade. 42 

 

 

 

 

  

                                                           
41 ALMEIDA, João Ferreira de. Bíblia de Estudo Pentecostal: Antigo e Novo testamento. Rio de Janeiro: CPAD, 
1995.  p. 633. 
42 GOMES, Hélio. Medicina Legal. 27. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 667. 
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3.3.1 A eutanásia e o Código Penal em vigor 

 

 A eutanásia não está positivada de forma expressa em nosso código penal vigente, no 

entanto tipifica-se em nosso ordenamento jurídico pela aplicação da norma prevista no artigo 

121 do CP – homicídio simples ou qualificado.  Enfim em qualquer hipótese a eutanásia será 

considerada crime.  Dependendo da conduta do agente, a casos em que o ato ilícito poderá ser 

incurso como uma participação em suicídio, configurado no artigo 122 do código penal. 

 Existe, contudo, dentro da lei penal brasileira, a figura do homicídio privilegiado – 

artigo 121 § 1º; ocorrendo quando o agente pratica o  crime impelido por um motivo de 

grande relevância social ou moral; pode também ser praticado sob domínio de violenta 

emoção ou mesmo seguido por injusta provocação da vítima.   Podem ser figurados como 

motivos de grande relevância moral: piedade, compaixão, pena; há os que afirmam a 

possibilidade de um amor tão profundo que não suporte convivência com a dor e o sofrimento 

de seu ente querido. 

 
Homicídio simples  
Art. 121. Matar alguém:  
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
Caso de diminuição de pena  
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 
social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 
injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 
terço.  
[...] 
Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio  
Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio 
para que o faça: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, 
de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de 
natureza grave.  
Parágrafo único - A pena é duplicada: 
Aumento de pena 
I - se o crime é praticado por motivo egoístico;  
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade 
de resistência. 43 (grifos dos autor) 
 
 

 O código penal brasileiro, em sua exposição de motivos, já previa como exemplo de 

homicídio privilegiado, o praticado de forma eutanásica e/ou piedosa.  Ante o sofrimento da 

vítima, sem possibilidade de cura, tem-se um tipo de justificativa, de relevante cunho moral, 

caracterizado por um ato ilícito cometido, contudo, movido por um sentimento de compaixão. 

                                                           
43 PINTO, op. cit., p. 592-593. 
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Ao lado do homicídio com pena especialmente agravada, cuida o projeto do 
homicídio com pena especialmente atenuada, isto é, o homicídio praticado 
‘por motivo de relevante valor social, ou moral’, ou ‘sob o domínio de 
emoção violenta, logo em seguida a injusta provocação da vítima’. Por 
‘motivo de relevante valor social ou moral’, o projeto entende significar o 
motivo que, em si mesmo, é aprovado pela moral prática, como, por 
exemplo, a compaixão ante o irremediável sofrimento da vítima (caso do 
homicídio eutanásico), a indignação contra um traidor da pátria, etc.44 

  

 

3.3.2 Eutanásia X suicídio assistido 

 

 Da mesma forma que a eutanásia, o suicídio assistido não é permitido em nosso 

ordenamento jurídico, sendo considerado crime e seguindo a mesma linha de interpretação 

jurídica quanto à eutanásia. 

 O suicídio assistido difere da eutanásia em sua forma; consiste na retirada da própria 

vida com auxílio ou assistência de terceiro.  O ato causador da morte é de autoria daquele que 

põe fim a própria vida.  O terceiro contribui com o ato, de forma informativa e 

proporcionando meios e condições necessárias a realização do ato.  O auxílio e a assistência 

diferem do induzimento ao suicídio.  No primeiro, a vontade advém do sujeito passivo, ao 

passo que no outro o terceiro age sobre a vontade do sujeito passivo, de modo a tolher sua 

liberdade de ação.  É possível em ambas as forma combinação, isto é, há possibilidade de um 

indivíduo ser simultaneamente instigado e assistido em seu suicídio. 

 Perante a Associação Médica Mundial, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido 

são ambos considerados como antiéticos e devem ser condenados pela profissão médica. 

 

Eutanásia, que é o ato de finalizar deliberadamente a vida do paciente, 
mesmo com a solicitação do próprio paciente ou a solicitação de parentes 
próximos, é antiética.  Isso não impede o médico de respeitar o desejo do 
paciente de permitir que o processo natural da morte siga seu curso na fase 
terminal da doença. 45 

 

 É importante salientar que, segundo a Associação Médica Mundial, quando a 

assistência do médico é intencional e dirigida a habilitar um indivíduo a dar cabo de sua 

própria vida, o médico age antieticamente.  Contudo, o direito de recusar tratamento médico é 

                                                           
44 PINTO, op. cit., p. 562. 
45 MOTA, Silvia. Eutanásia. Disponível em: 
<http://http://www.silviamota.com.br/enciclopediabiobio/eutanasia/eutanasia.htm>. Acesso em 31 de 
outubro de 2011. 
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um direito que assiste o paciente e assim sendo, o médico não age fora da ética; mesmo que 

respeitar esse desejo custe à morte do paciente. 

 

3.4 RACISMO  

 

 O racismo sempre esteve profundamente ligado à eugenia, pois o fator racial era por 

muitas vezes a mola-mestra que impulsionava gestos e pensamentos eugenistas.   

 

O racismo é a tendência do pensamento, ou o modo de pensar, em que se dá 
grande importância à noção da existência de raças humanas distintas e 
superiores umas às outras, normalmente relacionando características físicas 
hereditárias a determinados traços de caráter e inteligência ou manifestações 
culturais. O racismo não é uma teoria científica, mas um conjunto de 
opiniões pré-concebidas que valorizam as diferenças biológicas entre os 
seres humanos, atribuindo superioridade a alguns de acordo com a matriz 
racial.46 

 

 A Constituição de 1988 trouxe em seu texto a prática do racismo como crime sujeito à 

pena de reclusão, inafiançável e imprescritível.   Contudo, desde o ano de 1951, com a 

chamada Lei Afonso Arinos (Lei 1.390/51), a legislação brasileira, mesmo de forma tímida, já 

definia os primeiros conceitos sobre o racismo e sua prática, mesmo não o classificando como 

crime e sim como contravenção penal, ou seja, um ato delituoso de menor gravidade que o 

crime.  

 

Art. 1º - Constitui contravenção penal, punida nos termos desta Lei, a 
recusa, por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer 
natureza, de hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou 
aluno, por preconceito de raça ou de cor. 
Parágrafo único. Será considerado agente da contravenção o diretor, gerente 
ou responsável pelo estabelecimento. 
Art. 2º - Recusar alguém hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou 
estabelecimento da mesma finalidade, por preconceito de raça ou de cor. 
Pena: prisão simples de três meses a um ano e multa de Cr$5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros) a Cr$20.000,00 (vinte mil cruzeiros). 
Art. 3º - Recusar a venda de mercadorias e em lojas de qualquer gênero, ou 
atender clientes em restaurantes, bares, confeitarias e locais semelhantes, 
abertos ao público, onde se sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes e 

                                                           
46 WIKIPEDIA: A enciclopédia livre. Racismo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo. Acesso em 2 
de novembro de 2011. 
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guloseimas, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de 
quinze dias a três meses ou multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a 
Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 
Art. 4º - Recusar entrada em estabelecimento público, de diversões ou 
esporte, bem como em salões de barbearias ou cabeleireiros por preconceito 
de raça ou de cor. Pena: prisão simples de quinze dias três meses ou multa de 
Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 
Art. 5º - Recusar inscrição de aluno em estabelecimentos de ensino de 
qualquer curso ou grau, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão 
simples de três meses a um ano ou multa de Cr$500,00 (quinhentos 
cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 
Parágrafo único. Se se tratar de estabelecimento oficial de ensino, a pena 
será a perda do cargo para o agente, desde que apurada em inquérito regular. 
Art. 6º - Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo do funcionalismo 
público ou ao serviço em qualquer ramo das forças armadas, por preconceito 
de raça ou de cor. Pena: perda do cargo, depois de apurada a 
responsabilidade em inquérito regular, para o funcionário dirigente de 
repartição de que dependa a inscrição no concurso de habilitação dos 
candidatos. 
Art. 7º - Negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia, sociedade de 
economia mista, empresa concessionária de serviço público ou empresa 
privada, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de três 
meses a um ano e multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 
(cinco mil cruzeiros), no caso de empresa privada; perda do cargo para o 
responsável pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de economia mista 
e empresa concessionária de serviço público. 
Art. 8º - Nos casos de reincidência, havidos em estabelecimentos 
particulares, poderá o juiz determinar a pena adicional de suspensão do 
funcionamento por prazo não superior a três meses.47 
 

 Após a Lei Afonso Arinos, veio a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, esta hoje em 

vigor, modificada pela Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, que expandiu significativamente 

seu alcance, assinalando expressamente a discriminação e acrescentando os crimes resultantes 

de preconceito ou discriminação de etnia, religião ou procedência nacional. 

 Em seu artigo 1º, a Lei 7.716/89 prevê punição aos crimes resultantes de 

discriminação por motivos de cor, raça, etnia, religião, procedência nacional.  Não há, 

contudo na lei, detalhes precisos quanto ao entendimento sobre estas expressões.   

 

Raça pode ser definida como cada um dos grupos em que se 
subdividem algumas espécies animais (no caso específico da lei – o 
homem), e cujos caracteres diferenciais se conservam através das 
gerações (Ex.: raça branca, amarela, negra). 

                                                           
47 BRASIL. Lei 1.390. Lei Afonso Arinos. Rio de Janeiro. RJ: Congresso Nacional, 3 de Julho de 1951. 
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Cor indica a coloração da pele em geral (branca, preta, vermelha, 
amarela, parda). 
Etnia significa coletividade de indivíduos que se diferencia por sua 
especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, 
religião e maneiras de agir. Há quem inclua fatores de natureza 
política no conceito de etnia (Ex.: índios, árabes, judeus etc).  
Religião é a crença ou culto praticados por um grupo social, ou ainda 
a manifestação de crença por meio de doutrinas e rituais próprios (Ex.: 
católica, protestante, espírita, muçulmana, islamita etc). 
Procedência nacional significa o lugar de origem da pessoa; a nação 
da qual provém; o local do qual procede o indivíduo (Ex.:italiano, 
japonês, português, árabe, etc), incluindo, a nosso ver, a procedência 
interna do país (Ex.: nordestino, baiano, cearense, carioca, gaúcho, 
mineiro, paulista etc).48 Grifos nossos. 

  

 Com o advento da Lei 9.459 de 13 de maio de 1997, surgiu a figura da injúria por 

preconceito, também chamada de injúria racial, modificando o Código Penal brasileiro em seu 

artigo 140 ao acrescentar-lhe o parágrafo 3º.  A injúria por preconceito é caracterizada pelo 

uso de elementos referentes a cor, raça, etnia, religião ou origem, visando atacar ou ofender a 

honra subjetiva ou a auto-estima da vítima.     

 Não é raro ocorrerem dúvidas na hora de se diferenciar o crime de racismo previsto na 

Lei 7.716/89, com o crime de injúria qualificada pelo preconceito do parágrafo 3º do artigo 

140 do CP.  Cabe salientar que o primeiro é resultante de discriminação, preconceito racial, 

que implica em segregação, recusa ou impedimento ao acesso de alguém a: lojas, restaurantes, 

edifícios, condomínios, postos de trabalho e etc., por exemplo.   O segundo é considerado 

crime contra a honra subjetiva de alguém, onde aquele que comete o ato tem animus 

injuriandi vel diffamandi,  ou seja, deseja difamar, desonrar, injuriar, atingir de forma 

pejorativa a honra subjetiva de outrem.     

 

3.4.1 Ações afirmativas / discriminações positivas  

 

Também denominadas como discriminações positivas, as ações afirmativas incidem 

em forma de políticas públicas ou programas privados desenvolvidos com o objetivo de 

minorar as desigualdades decorrentes de discriminações ou de uma hipossuficiência, física ou 

                                                           
48 ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Breves considerações sobre racismo e intolerância racial. Disponível em: 
<http://www.revistapersona.com.ar/Persona70/70Andreucci.htm>. Acesso em 3 de novembro de 2011. 
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econômica de determinados indivíduos, através da concessão de algum tipo de vantagem 

compensatória de tais condições. 

O emprego de ações afirmativas tem gerado muitos debates acerca de sua 

constitucionalidade e justiça. A priori, tais ações estão em perfeita sintonia com o alvo 

fundamental da República Federativa do Brasil que é a redução das desigualdades sociais.  

Contudo deve-se observar, em cada caso, se os parâmetros adotados na diferenciação 

possuem uma real justificativa, objetivos definidos, razoáveis e proporcionais.  O sistema de 

cotas reservadas para alunos carentes, oriundos de escolas públicas, para negros, e deficientes, 

exemplificam ações afirmativas. 

 

A Ação Afirmativa é um conjunto de políticas que tem como objetivo 
combater práticas discriminatórias e equacionar suas conseqüências na 
medida em que possibilita que pessoas marcadas por estereótipos coletivos e 
negativos acessem posições de poder, que historicamente lhes foram 
cerceadas. Sendo assim, são medidas especiais, porque agem focadas nos 
grupos marginalizados. E temporárias, pois possuem objetivos determinados 
que quando alcançados tornam-nas desnecessárias. E podem ser elaboradas e 
executadas pelo Estado e/ou pela iniciativa privada de maneira compulsória 
ou espontânea.49 

 

Na história política brasileira, muitos foram os exemplos de leis de caráter afirmativo, 

entre elas: a Lei dos dois terços (5.452/43) – previa que dois terços dos empregos em 

empresas nacionais deveriam ser reservados para o trabalhador brasileiro; Lei do Boi 

(5.465/68) – estabeleceu à reserva compulsória de vagas nas instituições de ensino médio e 

superior agrícolas para os agricultores e seus filhos; Lei 8.112/1990 – estabelece cotas para 

deficientes físicos no serviço público civil da União; Lei 9.504/97 – trata sobre o 

estabelecimento de cotas para mulheres em candidaturas partidárias; Lei 11.639/03, que veio 

modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trazendo a obrigatoriedade do 

ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, entre 

outras leis. 

Uma das mais recentes polêmicas entre políticas de ações afirmativas foi o “Kit anti-

homofobia”, projeto do governo federal, aprovado pela Unesco e elaborado pelo Ministério da 

Educação, com a ajuda de algumas entidades de defesa dos direitos dos homossexuais.  

                                                           
49 NEAB-UFSCAR (São Paulo). Em defesa das ações afirmativas: Você sabe o que são ações afirmativas?. São 
Carlos, 2009. Disponível em: <http://emdefesadasacoesafirmativas.blogspot.com/2009/05/acao-afirmativa-e-
um-conjunto-de.html>. Acesso em: 04 de novembro de 2011. 
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O chamado “kit gay”, como foi apelidado, era composto por: um livro, um pôster, uma 

carta ao gestor da escola, seis boletins e três vídeos, todos tratando sobre o tema da 

homossexualidade, bissexualidade e transexualidade.   

No desenrolar deste projeto, apareceram três posições bem distintas: a primeira dos 

favoráveis ao emprego do kit anti-homofobia nas escolas, com o intuito de alertar professores 

e alunos, fornecendo material abalizado, visando evitar atitudes preconceituosas no que tange 

a orientação sexual e afetiva de cada indivíduo.   

Em um Estado Democrático de Direito, em que todos são merecedores 
da tutela, é papel do governo propiciar e estimular práticas que visem 
ao bem-estar de todos os brasileiros, inclusive da população LGBT, 
que deve ser protegida e respeitada.  Não se trata de fazer propaganda 
de ‘opções sexuais’ – até porque a orientação sexual não é uma opção 
– o que já deveriam saber todos aqueles que tiveram acesso ao 
conteúdo do kit contra a homofobia, que acabou por ser vetado.50 

 

A segunda posição é a dos contrários ao emprego do kit anti-homofobia, 

fundamentando suas opiniões no sentido que o caminho a ser percorrido dever ser o da plena 

conscientização e não o da afronta direta, na certeza que partir para uma superexposição 

nunca surtirá os efeitos desejados.   

 

O remédio é bom e necessário, mas creio que a dose foi um pouco 
excessiva.  Neste sentido assiste razão o Governo.   
Deixemos claro que é preciso, sim, falar em homossexualidade aos 
jovens e combater por todos os meios qualquer forma de 
discriminação, mas creio que isso deve ser feito de forma paulatina, de 
modo a permitir que os diversos setores da sociedade recebam as 
variações de comportamento com naturalidade. 
Uma coisa é aceitar a homossexualidade como possível orientação 
sexual normal, repudiando toda e qualquer forma de preconceito, 
outra coisa é fazer apologia da homossexualidade, que é o que o 
material barrado pelo governo acaba fazendo de forma subliminar e, 
obviamente, não proposital.51 

 

 O terceiro posicionamento é o do Governo Federal que suspendeu a distribuição dos 

kits e barrou o prosseguimento do projeto (Escola sem Homofobia) do Ministério da 

                                                           
50 OPPERMANN, Marta Cauduro.  Kit anti-homofobia: posição favorável.  Jornal Carta Forense, Rio de Janeiro, 
p. B26, julho/2011.  
51 DEL-CAMPO, Eduardo.  Kit anti-homofobia: posição contrária.  Jornal Carta Forense, Rio de Janeiro, p. A26, 
julho/2011. 
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Educação, com a decisão proferida pela Presidenta Dilma Rousseff, ao afirmar que: “O 

governo não fará propaganda de opções sexuais”.52 Não cabe ao governo interferir, ou mesmo 

sugestionar, em questões relativas à orientação sexual de nenhum brasileiro. 

 

3.4.2 Homofobia 

  

 Dentro do contexto deste trabalho acadêmico, é interessante abordar o tema da 

homofobia; tema este de grande repercussão entre a sociedade. 

Homofobia (homo, pseudoprefixo de homossexual, fobia do grego φόβος 
"medo", "aversão irreprimível") é uma série de atitudes e sentimentos 
negativos em relação a lésbicas, gays, bissexuais e, em alguns casos, contra 
transgêneros e pessoas intersexuais. As definições referem-se variavelmente 
a antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional. A homofobia é 
observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a 
discriminação e a violência com base em uma percepção de orientação não 
heterossexual.53 Grifo do autor 

  

Há quem diga que a homofobia e eugenia são frutos de uma mesma árvore, alimentada 

pela seiva do preconceito, da discriminação e da intolerância. “Racismo, intolerância 

religiosa, xenofobia, homofobia, eugenia e autoritarismo são frutos de uma mesma 

árvore. Possuem a mesma origem e buscam os mesmos objetivos. Ou seja, a 

subordinação à força do outro”.54   

 Pode-se dizer que a homofobia seria um tipo de eugenia, não por fatores de raça, status 

social, credo religioso, cor, etnia ou mesmo procedência nacional, mas sim, por questão de 

orientação sexual. 

  A violência contra os homossexuais tem crescido forma expressiva e se espalha 

principalmente nos grandes centros urbanos.  “Em 2010, jovens homossexuais foram 

violentamente agredidos na Avenida Paulista, em São Paulo.  Em novembro do mesmo ano, o 

                                                           
52 OPPERMANN, op. cit., p. B26, julho/2011. 
53 WIKIPEDIA: A enciclopédia livre. Homofobia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Homofobia>. 
Acesso em: 13 de novembro de 2011. 
54 ARAÚJO, Zulú. Racismo é coisa séria.  Na ponta da língua. São Paulo, 2011.  Disponível em: 
<http://zuluaraujo.com.br/?p=274>.  Acesso em: 14 de novembro de 2011. 
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jovem Douglas Igor Marques foi baleado, sem motivo aparente, por um sargento do exército 

brasileiro após sair da Parada do Orgulho Gay do Rio de Janeiro”.55 

 O Estado brasileiro com maior número de casos de violência por homofobia é o 

Estado de São Paulo. 

O número de denúncias por homofobia no Estado de São Paulo até o último 
dia 17 (outubro/2011) já é maior do que o total do ano de 2010, o que 
representa um recorde. É o que aponta levantamento divulgado pela 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - onde está lotada a Coordenação 
de Políticas para a Diversidade Sexual –, que considera o aumento positivo, 
já que significa que mais cidadãos e cidadãs estão fazendo valer seus 
direitos. 
As denúncias foram feitas por meio da Lei estadual nº 10.948, que proíbe a 
discriminação por orientação sexual e neste ano completa uma década de 
vida. Em 2002, primeiro ano de sua vigência, foram apenas sete denúncias 
de homofobia no Estado. O número saltou para 34 somente até maio deste 
ano, um caso a mais do que o total de 2010, que foi de 33 denúncias. A 
escalada do número de denúncias você confere no gráfico elaborado pela 
Secretaria.  
“O mérito desse índice se deve ao trabalho da Coordenação da Diversidade 
Sexual e da sociedade civil interessada no fim da discriminação”, comenta 
Luiz Rosatti, presidente da Comissão Processante Permanente da Secretaria 
da Justiça, responsável por investigar as denúncias ou encaminhá-las para os 
órgãos responsáveis em casos específicos (denúncias sobre policiais, por 
exemplo, são encaminhadas para a corregedoria da polícia). 
Em 10 anos de Lei 10.948, a Comissão já recebeu 201 processos por 
homofobia, sendo que 75 deles ainda permanecem em trâmite. Nesta 
primeira década a Secretaria conseguiu punir e advertir estabelecimentos 
sem precisar chegar ao último estágio, que é a cassação dos alvarás de 
funcionamento dos locais que discriminam. Foram 53 absolvições contra 33 
advertências. O terceiro número na lista é de pessoas que desistem da 
denúncia: foram 20 ao todo. 
Oito processos resultaram em multas e 10 foram encaminhados para as 
corregedorias próprias (como no caso dos policiais). O levantamento aponta 
ainda que apenas um processo foi extinto com exame de mérito. Um também 
é o número de acordos feitos e o total de denúncias que não se enquadravam 
à Lei. 
A lista dos denunciados, que não é divulgada por estar em segredo de 
Justiça, inclui veículos de comunicação, jornalistas, apresentadores, 
emissoras de televisão, lojas de roupas, supermercados e locais públicos 
(bem) conhecidos (mesmo) por sua grande frequência gay. 56 

 

                                                           
55 WIKIPEDIA: A enciclopédia livre. Homofobia no Brasil. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homofobia_no_Brasil>. Acesso em: 14 de novembro de 2011. 
56 FILHO, Hélio. Denúncias de casos de homofobia em São Paulo em 2011 já são maiores que em 2010. Mix 
Brasil. São Paulo, 2011. Disponível em: < http://mixbrasil.uol.com.br/pride/denuncias-de-casos-de-
homofobia-em-sao-paulo-em-2011-ja-sao-maiores-que-em-2010.html#rmcl>. Acesso em: 15 de novembro de 
2011. 
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 Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 122/06 que objetiva a criminalização 

da homofobia no Brasil por motivos de preconceitos quanto à orientação sexual e identidade 

de gênero, levando a uma equiparação aos demais atos preconceituosos que já são positivados 

na Lei 7.716/89 (Lei do Crime Racial). 

Esse projeto foi iniciado na Câmara dos Deputados, de autoria da deputada 
Iara Bernardi e que ali tramitou com o número 5003/2001, que na redação já 
aprovada propunha, além da penalização criminal, também punições 
adicionais de natureza civil para o preconceito homofóbico, como a perda do 
cargo para o servidor público, a inabilitação para contratos junto à 
administração pública, a proibição de acesso a crédito de bancos oficiais, e a 
vedação de benefícios tributários.57 

  

 Os contrários ao PL122/06 afirmam não haver necessidade da criação de lei específica 

para punir a violência contra os homossexuais, pois toda e qualquer violência, atos 

discriminatórios ou preconceituosos, podem ser perfeitamente enquadrados nas leis já 

existentes e principalmente no Código Penal Brasileiro, não havendo necessidade de se tratar 

os homossexuais como uma classe superior que mereça um tratamento diferenciado só por 

causa de sua opção sexual.  Contudo, deve-se salientar que toda e qualquer violência deve ser 

punida, e punida com rigor, seja ela contra um homossexual ou contra um heterossexual. 

 Tem-se abaixo comentários ao PL122/06, feitos pelo Pastor Silas Malafaia, em 

posição contrária ao projeto e seu texto em trâmite no Congresso Nacional. 

 

Artigo 1º: Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência 
nacional, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gêneros. 
Comentário (Silas Malafaia): Eles tentam se escorar na questão de raça e 
religião para se beneficiar. O perigo do artigo 1º é a livre orientação sexual. 
Esta é a primeira porta para a pedofilia. É bom ressaltar que o 
homossexualismo é comportamental, ninguém nasce homossexual; este é um 
comportamento como tantos outros do ser humano. 
Artigo 4º: Praticar o empregador, ou seu preposto, atos de dispensa 
direta ou indireta. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. 
Comentário: Não serão os pais que vão determinar a educação dos filhos — 
porque se os pais descobrirem que a babá dos seus filhos é homossexual, e 
eles não quiserem que seus filhos sejam orientados por um homossexual, 
poderão ir para a cadeia. 
Artigo 8º-A: Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de 
afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público, em 

                                                           
57 WIKIPEDIA: A enciclopédia livre. Homofobia no Brasil. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homofobia_no_Brasil>. Acesso em: 14 de novembro de 2011. 
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virtude das características previstas no artigo 1º desta lei. Pena: 
reclusão de dois a cinco anos. 
Comentário: Isto significa dizer que se um pastor, ou padre, ou diretor de 
escola — que por questões de princípios — não queira que no pátio da 
igreja, ou escola haja manifestações de afetividade, irão para a cadeia. 
Artigo 8º-B: Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do 
cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e 
manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Pena: 
reclusão de dois a cinco anos. 
Comentário: O princípio do comentário é o mesmo que o do anterior, com 
um agravante: a preferência agora é dos homossexuais; nós, míseros 
heterossexuais, podemos também ter direito à livre expressão, depois que é 
garantida aos homossexuais. O parágrafo do artigo que vamos comentar a 
seguir “constituiu efeito de condenação”. 
Artigo 16º, parágrafo 5ª: O disposto neste artigo envolve a prática de 
qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou 
vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. 
Comentário: Aqui está o ápice do absurdo: o que é ação constrangedora, 
intimidatória, de ordem moral, ética, filosófica e psicológica? Com este 
parágrafo a Bíblia vira um livro homofóbico, pois qualquer homossexual 
poderá reivindicar que se sente constrangido, intimidado pelos capítulos da 
Bíblia que condenam a prática homossexual. É a ditadura da minoria 
querendo colocar a mordaça na maioria. O Brasil é formado por 90% de 
cristãos. Não queremos impedir ou cercear ninguém que tenha a prática 
homossexual, mas não pode haver lei que impeça a liberdade de expressão e 
religiosa que são garantidas no Artigo 5º da Constituição brasileira. Para 
qualquer violência que se cometa contra o homossexual está prevista, em lei, 
reparação a ele; bem como assim está para os heterossexuais. A PL-122 não 
tem nada a ver com a defesa do homossexual, mas, sim, quer criminalizar os 
contrários à prática homossexual — e fazem isso escorados na questão do 
racismo e da religião. 58 Grifos do autor 

 

3.4.3 A seleção eugênica feita pelos indígenas 

 

A face cruel da eugenia também está presente entre as tribos indígenas mais remotas 

do Brasil, entre elas: os Ianomâmis, os Tapirapés, os Madihas, os Kamaiurás, Apirapés, dentre 

outras.  A seleção eugênica feitas pelos indígenas consiste na prática do infanticídio, onde  

crianças indígenas consideradas não aptas são mortas de forma cruel, não tendo, na maioria 

das vezes, chances de defesa.  "Os rituais de execução consistem em enterrar vivos, afogar ou 

                                                           
58 MALAFAIA, Silas. Pastor Silas Malafaia lança site especial contra a PL 122. Gnotícias. São Paulo. Disponível 
em: < http://noticias.gospelmais.com.br/pastor-silas-malafaia-especial-site-contra-pl-122-19766.html>. Acesso 
em: 14 de novembro de 2011. 
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enforcar os bebês. Geralmente é a própria mãe quem deve executar a criança, embora haja 

casos em que pode ser auxiliada pelo pajé”.59 

Os motivos para o infanticídio variam de tribo para tribo, assim como variam 
os métodos usados para matar os pequenos. Além dos filhos de mães 
solteiras, também são condenados à morte os recém-nascidos portadores de 
deficiências físicas ou mentais. Gêmeos também podem ser sacrificados. 
Algumas etnias acreditam que um representa o bem e o outro o mal e, assim, 
por não saber quem é quem, eliminam os dois. Outras crêem que só os 
bichos podem ter mais de um filho de uma só vez. Há motivos mais fúteis, 
como casos de índios que mataram os que nasceram com simples manchas 
na pele – essas crianças, segundo eles, podem trazer maldição à tribo.60 

 

A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) tem se posicionado de forma omissa, por 

entender que a cultura indígena tem de ser preservada.  Muitos organismos de “defesa” dos 

indígenas, mesmo ligados a entidades de caráter religioso, como, por exemplo, o CIMI – 

Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica têm assumido a mesma posição, não 

interferindo nestes rituais tão cruéis. 

A Revista Isto é, de 20 de fevereiro de 2008, publicou artigo intitulado ‘O 
garoto índio que foi enterrado vivo’ – Amalé quase foi morto em nome dos 
costumes indígenas. E a FUNAI faz vista grossa ao infanticídio de algumas 
tribos. 
A dramática história desse pequeno índio é a face visível de uma realidade 
cruel, que se repete em muitas tribos espalhadas por todo o Brasil e que, 
muitas vezes, tem a conivência de funcionários da Funai, o organismo 
estatal que tem a missão de cuidar dos índios... 
A FUNAI esconde números e casos como este, mas os pesquisadores já 
detectaram a prática do infanticídio em pelo menos 13 etnias, como os 
Ianomâmis, os Tapirapés e os Madihas. Só os Ianomâmis, em 2004, mataram 
98 crianças. Os Kamaiurás, a tribo de Amalé e Kamiru, matam entre 20 e 30 
por ano[...] 
‘Os próprios índios começam a se rebelar contra a barbárie ...’ A FUNAI 
está contagiada com esse relativismo cultural que coloca o genocídio como 
correto. 
[...] 
Os missionários do CIMI não consideram o infanticídio uma prática 
selvagem dos índios e defendem que essa cultura tem lógica nas aldeias com 
pouco contato com a cultura ocidental... A entidade inaugurou há alguns 
anos um novo método de evangelização. Não batiza as crianças indígenas e 
aceita a teologia e os rituais dos diversos povos.61 Grifos do autor 

 

                                                           
59 SOUZA, Raymond de. A tragédia silenciada: Infanticídio indígena no Brasil. Disponível em: 
<http://www.saintgabriel-international.com/infanticidio.htm#tragedia>. Acesso em: 10 de novembro de 2011. 
60 UMA VISÃO DO MUNDO. Rituais com crianças: dor, sofrimento e morte para satisfazer os adultos. Rio de 
Janeiro, 2011. Disponível em: <http://www.umavisaodomundo.com/2011/02/ritual-dor-sofrimento-
criancas.html>. Acesso em: 10 de novembro de 2011. 
61 SOUZA, Raymond de. A tragédia silenciada: Infanticídio indígena no Brasil. Disponível em: 
<http://www.saintgabriel-international.com/infanticidio.htm#tragedia>. Acesso em: 10 de novembro de 2011. 



63 
 

 A Comissão de Direitos Humanos, pertencente Câmara dos Deputados, aprovou, em 

01 de junho do ano de 2011, o projeto de lei de autoria do Deputado Henrique Afonso 

(Partido Verde/Acre).  Este projeto de lei de nº 1057/07 visa a proteger as crianças indígenas 

de morte em rituais cruéis, baseados em suas crenças e culturas.  

O projeto de lei nº 1057/07 ficou conhecido no cenário nacional como Lei Muwaji, 

uma honrosa homenagem feita a uma índia da tribo Suruwabá, que optou por abandonar seu 

povo, numa demonstração de amor, para poder manter viva sua filha, uma indiazinha que 

sofre de paralisia cerebral, motivo este que a fadava a uma morte certa, fundamentada na 

cultura indígena de seu povo.  

O texto aprovado da Lei Muwaji, estabelece que o Estado brasileiro deverá 

desenvolver programas de conscientização e educação sobre direitos humanos em 

comunidades indígenas, objetivando à proteção de crianças em risco por questões culturais. 

 

Art. 1º. Reafirma-se o respeito e o fomento a práticas tradicionais indígenas 
e de outras sociedades ditas não tradicionais, sempre que as mesmas estejam 
em conformidade com os direitos humanos fundamentais, estabelecidos na 
Constituição Federal e internacionalmente reconhecidos. 
Art. 2º. Para fins desta lei, consideram-se nocivas as práticas tradicionais que 
atentem contra a vida e a integridade físico-psíquica, tais como: 
I. homicídios de recém-nascidos, em casos de falta de um dos genitores; 
II. homicídios de recém-nascidos, em casos de gestação múltipla; 
III. homicídios de recém-nascidos, quando estes são portadores de  
deficiências físicas e/ou mentais; 
IV. homicídios de recém-nascidos, quando há preferência de gênero; 
V. homicídios de recém-nascidos, quando houver breve espaço de tempo 
entre uma gestação anterior e o nascimento em questão; 
VI. homicídios de recém-nascidos, em casos de exceder o número de filhos 
considerado apropriado para o grupo; 
VII. homicídios de recém-nascidos, quando estes possuírem algum sinal ou 
marca de nascença que os diferencie dos demais; 
VIII. homicídios de recém-nascidos, quando estes são considerados 
portadores de má-sorte para a família ou para o grupo; 
IX. homicídios de crianças, em caso de crença de que a criança desnutrida é 
fruto de maldição, ou por qualquer outra crença que leve ao óbito intencional 
por desnutrição;  
X. Abuso sexual, em quaisquer condições e justificativas; 
XI. Maus-tratos, quando se verificam problemas de desenvolvimento físico 
e/ou psíquico na criança. 
XII. Todas as outras agressões à integridade físico-psíquica de crianças e 
seus genitores, em razão de quaisquer manifestações culturais e tradicionais, 
culposa ou dolosamente, que configurem violações aos direitos humanos 
reconhecidos pela legislação nacional e internacional. 
Art. 3º. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de casos em que haja 
suspeita ou confirmação de gravidez considerada de risco (tais como os itens 
mencionados no artigo 2º), de crianças correndo risco de morte, seja por 
envenenamento, soterramento, desnutrição, maus-tratos ou qualquer outra 
forma, serão obrigatoriamente comunicados, preferencialmente por escrito, 
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por outras formas (rádio, fax, telex, telégrafo, correio eletrônico, entre 
outras) ou pessoalmente, à FUNASA, à FUNAI, ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade ou, na falta deste, à autoridade judiciária e policial, 
sem prejuízo de outras providências legais. 
Art. 4º. É dever de todos que tenham conhecimento das situações de risco, 
em função de tradições nocivas, notificar imediatamente as autoridades 
acima mencionadas, sob pena de responsabilização por crime de omissão de 
socorro, em conformidade com a lei penal vigente, a qual estabelece, em 
caso de descumprimento: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 
Art. 5º. As autoridades descritas no art. 3º respondem, igualmente, por crime 
de omissão de socorro, quando não adotem, de maneira imediata, as medidas 
cabíveis. 
Art. 6º. Constatada a disposição dos genitores ou do grupo em persistirem na 
prática tradicional nociva, é dever das autoridades judiciais competentes 
promover a retirada provisória da criança e/ou dos seus genitores do 
convívio do respectivo grupo e determinar a sua colocação em abrigos 
mantidos por entidades governamentais e não governamentais, devidamente 
registradas nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. É, outrossim, dever das mesmas autoridades sugestionar, no 
sentido de demovê-los, sempre por meio do diálogo, da persistência nas 
citadas práticas, até o esgotamento de todas as possibilidades ao seu alcance. 
Parágrafo único. Frustradas as gestões acima, deverá a criança ser 
encaminhada às autoridades judiciárias competentes para fins de inclusão no 
programa de adoção, como medida de preservar seu direito fundamental à 
vida e à integridade físico-psíquica. 
Art. 7º. Serão adotadas medidas para a erradicação das práticas tradicionais 
nocivas, sempre por meio da educação e do diálogo em direitos humanos, 
tanto em meio às sociedades em que existem tais práticas, como entre os 
agentes públicos e profissionais que atuam nestas sociedades. Os órgãos 
governamentais competentes poderão contar com o apoio da sociedade civil 
neste intuito.62 

  

                                                           
62 BRASIL. Lei 1.057. Lei Muwaji. Brasília. DF: Congresso Nacional, 01 de Junho de 2011. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho acadêmico, não se teve a pretensão de esgotar o tema sobre a Eugenia 

face à ingerência do Estado Democrático de Direito, mas sim, abordá-lo de forma didática e 

concisa, situando-o dentro da realidade social brasileira nos dias atuais. 

 Embora o tema eugenia não seja muito conhecido pela maioria das pessoas, pôde-se 

observar nesta monografia o quanto é relevante para a sociedade, pois pode ferir frontalmente 

direitos e garantias básicas dos cidadãos e levar a grandes divergências, sejam: doutrinárias, 

políticas, sociais e até divergências de cunho religioso, dentre outras.  

 Viu-se a princípio o quanto o poder do Estado, na pessoa de seus governantes, pode 

ser cruel para com os cidadãos tidos como mais fracos, impondo sua vontade em detrimento à 

vontade e interesse de cada indivíduo, objetivando o controle das massas e o extermínio 

compulsório dos chamados indesejáveis, ou mesmo, em alguns casos, efetuando uma seleção 

prévia visando separar aqueles que deveriam ter respeitados seus direitos, daqueles que, 

segundo o Estado, nem direitos teriam. 

 Pôde-se observar que o Brasil foi o primeiro país sul-americano a adotar os 

pensamentos eugenistas de forma organizada, com o falso pretexto de melhoria e purificação 

da raça, em que na verdade os que detiveram o poder ambicionavam extirpar do convívio 

social, todos aqueles que de alguma forma eram contrários os desígnios da elite governante.   

Então é patente que a eugenia no Brasil, em seu passado recente, sempre esteve ligada ao 

fator política, muito mais do que a fatores raciais, éticos, religiosos, morais ou de procedência 

nacional. 

 Atualmente no Brasil, dentro de um Estado Democrático de Direito, não há mais lugar 

para crueldade eugênica, embora ela persista em acontecer em alguns casos específicos.  

Segundo a Constituição do Brasil não podem existir penas de caráter: cruel, perpétuo, de 

banimento, de trabalhos forçados, torturas ou até mesmo a pena de morte, salvo previsão 

legal.  O que deve existir é uma relação sadia entre o Estado e o cidadão, relação esta pautada 

em confiança e respeito mútuo.  

 Com o avanço da tecnologia a eugenia alcançou uma realidade muito além do que 

antes se imaginava.  Nem mesmo Hitler, no auge do nazismo, em meio a todos os seus 

experimentos cruéis, poderia imaginar que hoje se falaria em uso de células-tronco 

embrionárias e possibilidade de clonagem humana.  Hoje baseado nos estudos do Biodireito e 

da Bioética, vê-se a necessidade de um extremo cuidado com a realização de experiências 
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médicas para que sejam amplamente reguladas pelo Estado, e para que no afã do progresso, 

não causem danos sérios à vida humana e a convivência em sociedade.   

Tem-se que o principal direito a ser tutelado pelo Estado é o direito à vida e atrelados 

a esse direito principal, existem vários outros como: direito à dignidade da pessoa humana, 

direito à igualdade, direito à integridade (física, psíquica e moral), direito à saúde, dentre 

outros direitos e garantias fundamentais positivados na Constituição Cidadã. 

Cabe então ponderar até que ponto deve ir à ingerência do Estado sobre as práticas e 

decisões tomadas por cada indivíduo, contudo, sem desrespeitar os direitos e as garantias 

pessoais de cada um. 

Polêmicas como a do uso de células-tronco, hoje já “pacificada” pelo Supremo 

Tribunal Federal, mostram o quanto é importante a interferência do Estado para evitar abusos 

nas pesquisas e delimitar parâmetros a serem respeitados, objetivando acalentar os ânimos 

entre os pesquisadores, médicos, cientistas, os contrários as pesquisas e aqueles que de 

alguma forma torcem pelo avanço quanto ao uso de células-tronco embrionárias, pois podem 

ser uma fonte de esperança para aqueles que possuem algum tipo de anomalia congênita ou 

necessitam de um transplante de órgão ou tecido, por exemplo. 

O Estado sempre deve estar pronto para dar uma resposta à sociedade, mesmo nos 

casos que envolvam decisões personalíssimas dos indivíduos. É o caso do aborto eugênico. 

Trata-se de decisão muito pessoal da mulher, que envolve seu próprio corpo, sua vida social, 

moral e muito mais ainda, pois envolve um ser vivo totalmente indefeso, que ainda está para 

nascer.  Cabe então ao Estado estar presente para normatizar o assunto. 

Quando foram abordados os temas Eutanásia e Suicídio assistido, viu-se a necessidade 

do Estado em estar atento não só quanto à defesa do direito à vida que cada cidadão possui, 

mas estar atento ao direito de liberdade e escolha de cada indivíduo.   Ter liberdade e escolher 

abreviar a própria vida ou a vida de um ente querido seria um direito do cidadão?  Deveria o 

Estado interferir numa decisão tão íntima?  O Estado como um gestor de direitos da sociedade 

não pode se eximir de seu dever de cuidado para com os cidadãos. 

O cuidado com os cidadãos deve ir muito além do que tange a sua integridade física, 

moral ou psíquica, pois, dentro de um Estado Democrático de Direito, ambiciona-se por uma 

sociedade mais justa, igualitária, em que haja respeito mútuo entre os cidadãos, não devendo 

haver espaço para o preconceito, a discriminação ou qualquer forma de racismo, seja ela, 

explícita ou latente.  Deve o Estado agir de forma enérgica para coibir todos os tipos de 

atitudes discriminatórias. 
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Tem se valido o Estado das chamadas Ações afirmativas ou também denominadas 

discriminações positivas, para buscar um nivelamento social, no intuito de diminuir as 

desigualdades entres as classes sociais, sejam elas, por motivos de: raça, etnia, status sócio-

financeiro ou mesmo procedência nacional.  Tais ações governamentais realmente se fazem 

necessárias para cumprir o disposto no próprio texto constitucional em seu artigo 3º, pois 

constituem objetivos do Estado brasileiro: a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; em que haja a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e 

regionais; promovendo o bem de todos, sem preconceitos ou qualquer forma de 

discriminação.  

Encerrando este trabalho acadêmico, são abordados temas que possuem características 

bem peculiares quanto à eugenia.  Um deles é a homofobia, analisada como um tipo de 

eugenia, não por fatores físicos, raciais ou financeiros, mas por uma diferença na opção sexual 

de determinados indivíduos, em que na verdade o que está em jogo é um tipo de 

comportamento social adotado.  Não deixa de ser uma forma de discriminação e preconceito e 

como tal deve ser combatida com rigor pelo Estado.   O outro tema é a seleção eugênica 

praticada pelos índios brasileiros em nome de tradições culturais.  Cabe ao Estado estar bem 

atento a estas tradições, pois crianças indefesas estão sendo mortas de forma cruel e sem 

nenhuma chance de defesa em rituais indígenas.   

A seguinte reflexão deve ser feita: o que pesa mais? O direito à vida ou direito de ter 

respeitadas as tradições e culturas indígenas.  É poder-dever de o Estado dirimir tal questão e 

normatizar. 

Espera-se ter contribuído com este trabalho acadêmico para trazer a tona um tema tão 

vasto e importante, como é o tema da Eugenia; inserido em um contexto atual e realista da 

sociedade brasileira e regulado face à ingerência de um Estado Democrático de Direito. 
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