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RESUMO
Essa  pesquisa  se  propõe  a  analisar  o  fenômeno  da  clonagem  humana,  reprodutiva  e  terapêutica,  sendo  ambas
responsáveis  por  causar  um impacto  muito  grande  na  sociedade,  uma  vez  que  além  de  despertar  uma  enorme
curiosidade nas pessoas, é presente em discussões no âmbito jurídico, científico, e inclusive a nível acadêmico, uma vez
que aspectos bioéticos dividem uma série de opiniões visto que envolvem ética, religião, culturas e ideologia. O objetivo
do projeto é fazer uma análise dos aspectos da bioética e do biodireito frente às pesquisas com seres humanos, no caso
específico da clonagem humana, através da ótica dos direitos da personalidade e da dignidade humana e das diversas
opiniões sobre o tema. A pesquisa utiliza o ordenamento jurídico; notadamente, legislação e doutrina, além dos artigos
de especialistas no assunto em âmbito jurídico, buscando respaldo na filosofia e ética científica. Através destes, espera-
se chegar a um panorama mais claro das convergências e divergências de opiniões dos juristas do direito quanto à ética
da clonagem humana em todas as suas técnicas.

PALAVRAS-CHAVE: Clonagem Humana, Biodireito, Bioética, Dignidade da pessoa humana, Genética.

1 INTRODUÇÃO

 A tecnologia e evolução científica, nas duas últimas décadas, se tornaram inerentes ao ser
humano,  eis  que  as  pessoas  se  utilizam dela  para  facilitação  da  comunicação  e  agilidade  em
resolver problemas, dentre outros. É evidente que em algumas áreas, o uso dessas tecnologias são
de extrema relevância, e possui um prestígio muito maior do que em outras, como por exemplo, a
medicina.

Com todas essas evoluções tecnológicas, médicas e científicas, como a ética se relaciona
frente a elas? Pois a tecnologia está à disposição do ser humano para facilitar a sua vida, melhorar a
qualidade de vida para aqueles que sofrem por alguma doença ou deficiência. No entanto, indaga-
se, qual o limite do uso desenfreado das novas tecnologias.

Procura-se saber até que ponto, o princípio da dignidade humana e o direito da personalidade
se  mantêm  garantidos  frente  a  pesquisas  com  seres  humanos,  mas  especificamente,  o
procedimento da clonagem humana (terapêutica e reprodutiva), além de verificar os aspectos da
bioética e do biodireito frente à clonagem humana, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, os
princípios fundamentais do direito e os princípios da bioética.

É  fato  que  no  mundo  contemporâneo,  nunca  existiu  uma  sociedade  tão  polarizada
ideologicamente na história da humanidade. Opiniões opostas e segregadas, que defendem alguma
ideologia, se rivalizam em busca de alcançar a razão convencer o máximo de pessoas possíveis. As
temáticas  da  bioética  expressam essa  verdade  mais  do  que  nunca.  À  direita,  um pensamento
conservador, em grande parte, respaldado a um entendimento teológico e cristão, e que se mantém
um pouco mais cauteloso quanto à eticidade de procedimentos genéticos envolvendo os seres vivos,
criticando a relatividade ética e científica da sociedade pós-moderna.  No outro polo,  é  possível
encontrar uma ideologia mais progressista, disposta a quebrar paradigmas pré-estabelecidos pela
sociedade a fim de buscar novas realizações científicas, como a clonagem humana, por exemplo.
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Ambos  os  pensamentos  são  defendidos  por  doutrinadores  e  juristas  variados,  que  utilizam  do
mesmo ordenamento jurídico para defender seus pontos de vista. O filósofo Jurguen Habermas, em
sua obra “o Futuro da Natureza Humana” diz que a intervenção genética é uma tecnicização da
espécie e interfere com as normas e com a ética da liberdade, podendo assim o ser humano, sofrer
a consequência de ser considerado “fabricado” invés de “gerado”. Dessa forma, deve o direito, como
forma de realizar a justiça, sopesar as situações e ambos os pontos de vistas, buscando sempre
garantir qualidade de vida e zelar pelos direitos da personalidade dos seres vivos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Utiliza-se neste estudo o método teórico de pesquisa, que consiste na consulta bibliográfica:
livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na internet que tratam do assunto. Buscando
desvendar,  recolher  e  analisar  conhecimentos  prévios  sobre  o  tema  utiliza-se  ainda  de
jurisprudências brasileiras e estrangeiras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentar  conceitos  sobre  os  princípios  da  bioética,  do  biodireito  e  notadamente  da
clonagem humana, conforme suas classificações no âmbito médico e científico. Espera-se chegar a
um panorama mais claro das convergências e divergências de opiniões dos juristas do direito quanto
à ética em procedimentos como o da Clonagem Humana.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para tanto, é necessário lembrar que de um lado tem-se tecnologia e investimento científico
crescente com fins reprodutivos e terapêuticos, buscando o surgimento de uma nova ciência, e do
outro lado tem-se questões éticas, apresentando vários argumentos de condenação à clonagem
humana e à violação que o fenômeno causa à dignidade humana presente e futura.

Devido ao  fato da pesquisa encontrar-se em estagio inicial, busca-se demonstrar que deve
haver uma estreita relação entre direito e ciência, uma vez que a esta visa sempre a maior qualidade
de vida da sociedade e dos seres humanos, isso faz com que em algumas ocasiões ela atropela
alguns princípios que deveriam ser considerados vitais, portanto cabe ao direito, em um tema tão
complexo  como o  da  clonagem humana,  fazer  a  análise  e  adequação  das  condutas  frente  ao
respeito à dignidade humana.
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