BIOÉTICA CRISTÃ
Decisões Racionais em Questões de Vida ou Morte

Jack W. Provonsha

E

m outubro de 1984, umaequipe médica da Universidade
de Loma Linda, liderada pelo Dr.
Leonard Bailey, substituiu o coração malformado de uma garotinha de doze dias de idade, pelo
coração de um macaco. Esta cirurgia sem precedentes - o primeiro transplante de um órgão
pertencente a outra espécie biológica para um recém-nascido humano - conseguiu prolongar a
vida da pequena por mais vinte
dias e popularizou o nome de
Baby Fae em todo o mundo.
Como resultado desta operação
extraordinária, recebemos muitas cartas interessantes, tratando de questões éticas. "Como vocês se atrevem a misturar o sangue de um macaco com o de um
ser humano?" quis saber uma senhora, que a seguir citava um
texto bíblico: "Nem toda carne é
a mesma; porém uma é a carne
dos homens, outra a dos animais,
outra a das aves e outra a dos peixes" (I Corfntios 15:39). Em vista dessa explícita declaração bíblica, dizia-nos ela, o transplante do coração de um macaco estava condenado ao fracasso desde o começo. Outro indivíduo citava a problemática declaração
de 'Ellen G. White a respeito da
"amalgamação entre homens e
bestas" 1, como se o xenotransplante houvesse convertido Baby
Fae em uma combinação híbrida
de macaco e ser humano!
No outro extremo dessa discussão bioética encontram-se modernos secularistas que rejeitam a
autoridade das Escrituras. "A
Bíblia reflete meramente a moralidade das pessoas que a escreveram", dizem eles. "Não aceitamos estas antigas autoridades religiosas. Basearemos nossas decisões éticas sobre princípios ra8

cionais." É bem verdade que os
escritores bíblicos jamais pensaram em assuntos como fertilização invitro, mães que gestam em
seu ventre o filho de outra mulher (maternidade sub-rogada),
engenharia genética, e a retirada ou desligamento de aparelhos
que mantêm artificialmente a vida de pacientes terminais. Em
parte alguma alude ela a estas
questões. Seria a razão, neste caso, a única orientação sobre a
qual podemos basear nossas decisões bioéticas? Caso utilizemos
a Bíblia, qual a relação a ser mantida entre a sua autoridade e
aquilo que aprendemos racionalmente por meio da ciência?
Estas são as questões que eu
apreciaria trazer à discussão ao
longo deste artigo.

Decisões Éticas
Baseadas na Natureza
Três métodos racionais, todos
baseados em a natureza, dominaram a maior parte das decisões
éticas tomadas ao longo dos últimos séculos.
A Lei Natural. Santo Tomás
de Aquino (1224-1274) foi, indubitavelmente, um dos grandes
pensadores da história cristã.
Embora reconhecesse que os seres humanos necessitavam da revelação divina para compreender
algumas verdades morais, cria
ele que "certos axiomas ou proposições são universalmente
auto-evidentes". Referiu-se a estas "leis naturais" como "aquelas coisas às quais o homem se inclina naturalmente ... atuando de
acordo com o seu raciocínio". 2
Praticamente todo o pensamento católico contemporâneo
em questões éticas tem sido conDIÁLOGO 1 -1989

dicionado pelos pontos de vista
de Santo Tomás de Aquino no t0cante a estas "leis naturais", inclusive as atitudes concernentes
a anticoncepcionais e outros assuntos relacionados com a reprodução humana. Embora baseada
na razão e na observação da natureza, a ética de Tomás de Aquino carrega consigo o peso da autoridade da igreja.
Utilitarismo. Com o advento
do Iluminismo - cuja influência
têm-se observado ac, longo dos últimos três séculos - apareceu
uma ética adaptada ao pensamento da época: indutiva, "científica", racionaI e oposta à autoridade religiosa. O utilitarismo
foi concebido neste contexto. Tratou-se de uma tentativa "científica" de estabelecimento de princípios morais com base em observações racionais, pela qual se tentava descobrir o que "deveria
ser" a partir daquilo que "é".
O pensamento utilitário poderia
expressar-se mais ou menos da
seguinte forma: quando observamos o que os seres humanos praticam na vida diária, descobrimos
que, acima de tudo o mais, eles
procuram a felicidade e evitam a
infelicidade e a dor. Esta deveria
ser a nossa premissa ética.
O utilitarismo foi preeminente
durante o século dezoito e porção
inicial do século dezenove. À medida que a ciência parecia esclarecer as lacunas de nossa compreensão, Deus passou a ser considerado como desnecessário. Tudo que agora faltava, era explicar de que modo a natureza é auto-suficiente; em sendo isto possível, o naturalismo passaria a
preencher plenamente o papel de
base da ética.
Sobrevivência do Mais Capaz.
Charles Darwin, em seu livro Ori-

gem das Espécies, providenciou
tal descrição, vindo a tornar-se a
base para o materialismo humanístico e raciomuista. Como resultado, apareceu o mais abrangente dos "naturalismos" morais
até então '- e, por certo, aquele
de mais pavorosas conseqüências. O correto foi definido como
tudo aquilo que favorecesse a sobrevivência da espécie e promovesse os interesses dos indivíduos
mais "aptos" a sobreviver. Mediante a simples observação do
mundo natural, dizia-se, os cientistas poderiam determinar "o
que deve ser".
Marx e Engels - que à época
estavam desenvolvendo suas teorias econômicas - entusiasmaram-se ao ler estas exposições.
Pediram a Darwin que lhes permitisse usar seu nome no prefácio de Das Kapital; ele, para seu
próprio crédito, declinou polida,;
mente da solicitação.

Os Devastadores
Conceitos de Nietzsche
Friedrich Nietzsche ....:. um dos
mais influentes pensadores do
mundo ocidental - levou Darwin
muito a sério no tocante a assuntos morais. Tal fato transpira claramente da leitura de seu livro
Der Antichrist [O Anticristo], um
, título que reflete sua crença de
qUe ,o judaísmo e o cristianismo foram responsáveis pela maioria das
mazelas do mundo, especialmente
em termos sociais. Aqui estão as
gélidas palavras dé Nietzsche:
Que é o bem? Tudo aqUilo que
faz crescer o sentimento de p0der do homem, sua ganância de
poder, o próprio poder.
O que é mal? Tudo aquilo
que é gerado pela fraquezaEm que consiste a felicidade?
Em sentir que o poder cresce,
que a resistência está sendo
vencida. Não a resignação, e
sim o poder; não a paz, senão
a guerra; não a virtude, mas a
aptidão .... O que é mais danoso do que qualquer vício? A
piedade ativa em favor dos
fracassados e débeis: ou seja,
o cristianismo ...
Qual o tipo de homem que

deveremos gerar e desejar,
por ser de mais valor, mais
digno de viver, mais seguro
quanto a seu futuro? Mesmo
no passado este tipo superior
aparec~u com certa freqüência
- mas como um feliz acidente, como uma exceção, e jamais como algo que se tenha
buscado. Efetivamente, esse
tipo de indivíduo tem sido temido - e como resultado desse temor, a humanidade tem
desejado, gerado e produzido
o animal domesticado, o animal de rebanho, o enfermo
animal humano - o cristão ....
O cristianismo é identificado
como a religião da piedade.
Ocorre que a piedade se encontra em oposição às emoções revigorantes que promovem nossa vitalidade; ela exerce efeito depressor. A compaixão contradiz a lei do desenvolvimento biológico, que é a
lei da seleção. Ela preserva
aquilo que está maduro pata
ser destruído; defende aqueles
que foram abandonados e condenados pela vida; e pelo fato
de serem abundantes os fracassos de todas as espécies
que ela preserva com vida, esta apresenta-se com um aspecto melancólico e questionável.
Sempre que os Instintos dos
teólogos têm prevalecido, os
julgamentos de valor têm provindo de suas cabeças e os conceitos de "verdadeiro" e "falso" têm sido necessariamente
invertidos:' tudo aquilo que é
mais danoso à vida tem sido
identificado como "verdade";
tudo aquilo que a eleva, engrandece, afirma e justifica,
tornando-a triunfante, é identificado como "falso".3
De onde obteve Friedrich Nietzsche estas idéias? As palavraschave por ele utilizadas dão-nos
a pista: "desejo de poder", "autopreservação" e "lei da seleção".
Elas provêm diretamente de 0rigem das Espécies: os peixes grandes engolem os pequenos, e estes
se alimentam dos menores. Os indivíduos aptos sobrevivem na luta pela existência pelo fato de
possuírem maior astúcia, músculos mais fortes e unhas máis
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compridas. De acordo com tal
ponto de vista, o nome do jogo da
sobrevivência é poder - poder
sobre o fraco, e a disposição de
utilizá-lo. Esta é a lei da natureza, e os seres humanos - partes
que são da natureza ~ revelamse mais autênticos quando se
comportam de modo semelhante
ao resto dos animais.
'As idéias têm conseqüências.
Ainda que fosse injusto atribuir
às idéias de Nietzsche maior crédito do que elas merecem, existem fortes evidências de que este filósofo forneceu a maior parte do substrato filosófico subjacente às duas grandes guerras
mundiais. Diz-se que Hitler dormia com a obra de Nietzsche sob
o travesseiro. Por certo a semelhança entre o ser humano superior de Nietzsche, este que "deveremos gerar e desejar, por ser
de mais valor, mais digno de viver, mais seguro quanto a seu futuro", e a super-raça ariana de
Hitler não é meramente acidental. Atitudes similares encontravam-se no cerne da guerra iniciada pelo Kaiser.

Natureza e Razão:
Constituem Elas
Orientações Adequadas?
A razão humana procura resolver os dilemas éticos mediante a
observação das operações da natureza. Santo Tomás de Aquino
afirmara que pelo menos algumas
das soluções eram "auto-evidentes
para a razão desejada/' 4 Nietzsche e Hitler nos obrigam a reavaliar esta conclusão. Contudo, se a
razão humana, por si SÓ, não é capaz de manusear todos os problemas humanos, a única alternativa
é a orientação sobrenatural.
Entretanto, Deus deciciu não
nos outorgar orientação explícita para a solução dos mais intrindicados dilemas que a tecnologia
tem colocado diante de nós. Por
exemplo: qual o ponto das Escrituras Sagradas ao qual' possamos
recorrer para solucionar as questões surgidas com a inseminação
artificial, fertilização in vitro e
maternidade sub-rogada? Qual o
capítulo e versículo que deveria9

mos consultar a fim de obter
orientações morais no tocante à
engenharia genética? Em que
ponto da Bíblia existem orientações quanto ao momento em que
se devem iniciar procedimentos
que prolongam a vida, ou quando cessar os mesmos, e sob quais
circunstâncias?

Razão e Revelação
Gostaria de sugerir que existe
apenas uma forma para alcançarmos respostas satisfatórias diante destas difíceis questões: observação e razão. Contudo, de que
modo evitaremos os riscos de se
empregar unicamente a razão humana, sem outra orientação para resolver os dilemas éticos'
A resposta a esta pergunta,
creio eu, repousa na identificação
da fonte do erro de Nietzsche: os
dados em que ele se baseou. Ainda que nosso processo racional seja inquestionável, as conclusões às
quais cheguemos serão tão boas
- ou tão más - quanto os dados
sobre os quais nos baseamos.
Os naturalistas estavam essencialmente corretos ao derivar "o
que deve ser" daquilo que "é".
Seu fracasso consistiu em identificar corretamente o que "é". A
bioética cristã, particularmente
naquelas áreas que a Bíblia não
analisa, deve basear-se primariamente na criação de Deus, em vez
de fazê-lo sobre pronunciamentos
morais específicos da revelação.
Não devemos esquecer, contudo, que é a revelação que nos familiariza com a criação. Aquilo
que hoje "é", pode não ser o mesmo que "era" na criação. O esquema original da criação não se
acha disponível para nós nos dias
de hoje, mesmo que pesquisemos
ativamente no laboratório, à sua
procura. A natureza decaída forneceu a base para o sistema moral racional de Nietzsche. Uma
vez que ele rejeitou qualquer outra espécie de natureza, suas conclusões vieram a apresentar-se
inevitavelmente erradas.
A ética cristã deve basear-se
sobre a criação antes da queda.
O primitivo "é" forma a base verdadeira para o presente "deve
10

ser". Todavia, este quadro da
criação original só nos está disponível mediante a revelação. Somente o relato inspirado é capaz
de oferece~-nos um quadrq, autêntico do Eden, do futuro Eden
restaurado e do caráter do Criador, manifestado em Cristo; somente neles podemos basear-nos
confiantemente quanto ao "deve
ser" atual.
Retornando, agora, à nossa pergunta inicial, torna-se claro que
somente o cristão que conhece e
aceita a revelação divina pode
exercer uma ética racional coerente, uma vez que só ele tem a
seu dispor os dados que lhe permitirão atingir conclusões váliaas.
A bioética racional cristã, portanto, proverá destaque à restauração e cumprimento das intenções originais do Criador, à medida que tais intenções possam
ser estabelecidas mediante as
fontes inspiradas. Desta forma,
qualquer engenharia biológica
que restaure a criação original,
deve ser apoiada, ao mesmo tempo que nos oporemos a tudo aquilo que se encaminhe na direção
proposta por Nietzsche. Deveremos saudar alegremente aquelas
inovações de fertilização e reprodução que contribuam para que
se alcance o que Deus tinha em
mente ao criar a primeira família. Em contrapartida, tudo aquilo que ameace a família deve receber a nossa oposição. Qualquer
ação cujo efeito final seja de alguma forma diminuir a criação
original, é imoral.
A criação tem-se tornado co:'
nhecida aos humanos através da
revelação. O Criador outorgou
também à mente a capacidade de
perceber a verdadeira natureza
desta criação, desde que os seres
humanos se esforcem com persistência e dedicação e não rejeitem
a maior de todas as fontes de verdade, a Bíblia. Inspiração e razão
dedicada e persistentemente aplicada, sob a orientação do Espírito Santo, são capazes de conduzir à verdade moral.
Antes da Queda, provavelmente a razão por si só teria sido cap,az de chegar à verdade moral. O
'é" daqueles dias era bom, perDIÁLOGO 1 -1989

feito e sem distorções. A ética p0deria ter sido um empreendimento cientifico. A pessoa poderia haver descoberto a verdade relacionada com o comportamento, da
mesma forma como hoje descobrimos a verdade no tocante aos átomos, plantas e estrelas. As leis da
natureza eram as leis de Deus, e
não havia um compartimento especial reservado à ética, separado da verdade natural. Num mundo ideal como esse, a resposta à
pergunta: "Pode a bioética cristã
ser construída apenas com base
na razão?", deveria ser: "Sim, evidentemente!"
A bioética cristã de nossos dias
necessita basear-se na criação. Os
cristãos poderão descobrir esta
bioética através do uso da razão,
desde que não separada da revelação, antes, alimentada por esta.
Neste mundo as pessoas necessitam de ajuda para poderem estabelecer premissas corretas, se é
que desejam chegar a conclusões
acertadas mediante o uso da razão.
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