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Resumo: A presente pesquisa contempla reflexões sobre os temas “Bioética e 

Responsabilidade Social” e suas aplicabilidades na sociedade atual em vários campos 

do conhecimento, uma vez que os temas abrangem uma prática para vida no cotidiano. 

E é exatamente por esta razão que os temas aqui abordados precisam ser disseminados, 

refletidos e vivenciados pela sociedade atual. 
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1 INTRODUÇÃO 

No final do século XX, as expressões “Bioética e Responsabilidade Social” 

têm sido cada vez mais recorrentes por estarem vinculadas ao contexto empresarial e 

educacional, porém, os termos ainda são aplicados de forma muitas vezes vaga, sendo 

definidos portanto, como o comportamento ético do individuo e das instituições para 

com a sociedade; no entanto, a sua complexidade não se restringe a esta conceituação 

simplista. 

O termo “Bioética e Responsabilidade Social” se inserem contemporaneamente 

em todas as esferas da vida humana, inclusive nos meios de comunicação, na educação, 

na saúde, nas empresas e no direito. O que pode ser aplicado a qualquer outra área e 

exercício profissional. Para se entender as implicações na sociedade atual é necessário 

um estudo do passado para entender o surgimento deste conceito e com que objetivo 

começou a ser difundido.  

A partir de 1950, o termo Responsabilidade Social começou a ser utilizado 

principalmente nos EUA, porém alguns estudiosos já teriam dado o pontapé inicial 

desde o inicio do século XX. O filosofo Heidegger exerceu forte influência sobre as 

discussões contemporâneas em torno da ética, a partir de abordagens metafísicas, 

pensando o “ser enquanto ser”, desenvolveu o conceito de Da-sein, cuja tradução literal 

do alemão é “ser-aí”, o que pode ser traduzido de forma mais livre como “ser no 
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mundo”. Para Heidegger, a reflexão ética nasce da finitude, pois o fato do homem 

morrer, acabar fisicamente, conduz a transcendência religiosa e a preocupação de seu 

papel no mundo. O Da-sein constitui uma postura na qual o ser é obrigado a tentar fazer 

as melhores escolhas, livrando-se das futilidades para abrir um mundo de 

possibilidades, visando realizar-se, marcar sua passagem pelo mundo. Neste sentido, o 

sujeito é livre para fazer o que quiser desde que assuma a responsabilidade por seus 

atos, sem imputar a outro as consequências. O que remete a responsabilidade dos atos 

individuais para com resultados que interferem na vida do outro e da sociedade. 

Considera-se, portanto, que cada ação possui implicações que interferem na 

vida coletiva, portanto, o individuo deve levar este fator em consideração antes de agir. 

Uma forma de alcançar o Da-sein seria através da vivência da angustia, a qual afastaria 

o homem da banalidade, fazendo redescobrir a própria realidade, aproximando-se da 

verdade do mundo. Adquirir a responsabilidade ética seria, assim, um processo de 

amadurecimento que faz parte da vida, mas que só acontece quando o individuo possui 

orientação para perceber a oportunidade de mudança, efetivada pela educação como 

norteadora ética. Uma posição complementada pelo pensamento de Jean-Paul Sartre, 

francês que contribuiu com o pensamento filosófico publicando importantes obras a 

partir da década de 1930. Para ele a total liberdade somente é realizada se for 

acompanhada da plena responsabilidade pelos atos. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE 

O estudioso Hans Jonas foi o filósofo que abordou de forma sistemática, pelo 

ângulo filosófico, a questão conceitual da responsabilidade ética. Depois de um longo 

percurso em que estudos foram desenvolvidos desde a década de 1930, sendo obrigado 

a fugir da Alemanha nazista em 1932, devido a sua origem judaica; publicou em 

alemão, em 1979, a obra O principio da responsabilidade, traduzido para o inglês em 

1984.  

Alguns anos depois, a discussão ética sobre a Responsabilidade Social se 

tornaria central entre intelectuais e no seio da sociedade. Para Jonas o avanço da 

tecnologia, o que ele chamou de tecnociências, construiu um mundo no qual os 

indivíduos não se preocupam com o futuro, esquecendo-se que eventos aparentemente 

insignificantes podem desencadear mudanças cumulativas com forte impacto para toda 



a humanidade. É dele a famosa afirmação que “o esvoaçar de borboleta no Amazonas 

provoca um furação nas Caraíbas”; o que é ignorado pela maioria das pessoas diante da 

aproximação espacial propiciada pela tecnologia que, simultaneamente, dilatou o tempo. 

Situação que faz a maioria dos indivíduos pensarem que o futuro se resume ao hoje, há 

poucos anos ou décadas à frente. 

A Ciência, enquanto conhecimento da realidade modificou a essência humana, 

prolongando a vida, modificando a genética, controlando comportamentos e doenças 

através de medicamentos; diluindo a noção de finitude abordada por Heidegger, fazendo 

o homem deixar de se preocupar com seu papel no mundo. Diante deste panorama 

imediatista, Jonas externou seu questionamento sobre o futuro das gerações que virão 

depois de nós. A resposta seria um apocalipse gradual, com o esgotamento de recursos 

naturais, a ampliação da desigualdade econômica e social e o fim da espécie humana. 

Frente a estas colocações, emerge o conceito de responsabilidade, a preocupação com o 

futuro da humanidade, promovendo uma mudança na maneira de pensar e agir de cada 

indivíduo e, a reboque, das instituições. Para tal, seria necessário pensar o hoje como 

consequência do amanhã, medindo o impacto de cada decisão antes de efetiva-la, já que 

a mais pequena ação gera reflexos imensos no futuro; o que ficaria conhecido, na 

década de 1990, como fazendo parte da Responsabilidade Social. 

Para normatizar a atitude ética, Jonas defendeu 4 preceitos que deveriam 

compor o principio básico da responsabilidade: 

1. O plano individual imediato requer sempre a consciência racionalizada do ato, sendo 

necessário refletir e conhecer as consequências antes de agir. 

2. Para agir é preciso que a ação seja compatível com o beneficio advindo para a 

humanidade. 

3. Todo individuo tem um dever por aqueles que ainda não existem e que só poderão 

existir se as escolhas certas forem feitas, o que significa que a existência individual não 

pode afetar a sobrevivência das gerações futuras. 

4. O futuro deve ser tratado dentro de seu horizonte concreto e real, a tecnologia deve 

estar a serviço da sobrevivência e bem estar da humanidade, um principio ético 

universal que privilegia a dimensão pública em detrimento da privada. 

Após os questionamentos de Hans Jonas e a sugestão de seus imperativos 

éticos, a Responsabilidade Social adquiriu um significado, não só relacionado com o 

outro, mas, sobretudo, vinculado com o meio em que a humanidade vive. Nasceu uma 

preocupação com a natureza, o impacto ambiental causado pela presença humana e sua 



implicação para com a própria sobrevivência da espécie. Entretanto, é obvio que a 

Responsabilidade Social também possui um viés antropológico, que caminha em um 

sentido mais imediato e compatível com a ética capitalista. 

O conceito de Responsabilidade Social envolve, além da preocupação com o 

futuro, a equalização da distribuição de riqueza, a diminuição das diferenças entre ricos 

e pobres, remetendo a chamada questão do bem estar social. A crise advinda com a 

quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, inaugurou a ideia de que o Estado deveria 

desenvolver políticas publicas para garantir meios de subsistência mínimos aos seus 

cidadãos. Na realidade, esta lógica de pensamento já estava presente desde a Revolução  

Francesa, com seu ideal de igualdade, liberdade e fraternidade. Entretanto, os preceitos 

iluministas estavam vinculados com o conceito de cidadania e não de bem estar social, 

impondo o dever de atuação na vida pública ao individuo, oferecendo em contrapartida 

o direito à palavra e a participação no exercício do poder. Os revolucionários 

pretenderam garantir a participação popular no gerenciamento do Estado, mas não se 

preocuparam em estabelecer direitos individuais para além do oferecimento de 

oportunidades igualitárias aos cidadãos. 

A despeito de seu vinculo com a responsabilidade ética, a Revolução Francesa 

não ofereceu uma proteção do Estado contra a fome, a pobreza e a desigualdade; existia 

fortemente o componente político, mas o elemento social era tímido. Devemos lembrar 

que o século XVIII foi também a época da Revolução Industrial, marcada pela 

exploração da mão de obra assalariada e um imenso abismo no padrão de consumo do 

proletariado e do capitalista. Somente na década de 1930, nos EUA e, igualmente, nos 

Estados fascistas europeus, notadamente na Itália e Alemanha, passou a existir uma 

discussão sobre a responsabilidade da coletividade sobre o destino dos indivíduos. Em 

certa medida, esta nova mentalidade foi expressa pelo keynesianismo, teoria formulada 

pelo economista britânico John Maynard Keynes, que afirmou ser necessário implantar 

uma política intervencionista governamental para superar os ciclos de recessão 

econômica. 

Embora também seja simbolizada pela concepção fascista, com o Estado como 

agregador das forças individuais e, portanto, responsável pelo bem estar dos cidadãos; o 

keynisianismo defende a implantação de um governo que beneficie a coletividade, 

restringindo a liberdade para oferecer garantias de uma existência confortável na ótica 

capitalista. 



O bem estar social colocou o Estado como promotor da proteção do individuo 

diante das intempéries da vida, posicionado como defensor e regulador dos direitos 

sociais, garantindo direitos trabalhistas, segurança econômica e a possibilidade de 

desenvolvimento humano. Uma tendência contrária ao liberalismo até então em voga e 

que se opõe também ao neoliberalismo vigente, concepção que tem como bandeira, 

justamente, a não intervenção do Estado e uma política de culpar o próprio individuo 

pelo seu fracasso econômico e social 

Assim, quando a Responsabilidade Social eclodiu como obrigação ética, no 

final do século XX, dizia respeito ao viés institucional Estatal, coletivo e individual ao 

mesmo tempo. Representando a preocupação com o meio, o ambiente, a natureza, a 

humanidade e as gerações futuras; mas, igualmente, com o agora, as empresas, os meios 

de comunicação, as mais diversas consequências no desempenho profissional e 

desenvolvimento cientifico, com as decisões do Estado impostas a sociedade e inúmeras 

outras esferas. Surgiu uma preocupação com o coletivo e suas implicações, assim como 

também com o exercício ético das ações dos sujeitos. 

A complexidade da expressão Responsabilidade Social suscita as mais diversas 

interpretações, adentrando questionamentos de ordem política, antropológica, cultural, 

organizacional, econômica, ambiental e bioética. Este ultimo componente, no entanto, 

termina penetrando todas as outras esferas, associando o comportamento bioético com 

ações responsáveis e voltadas para a racionalização da convivência social. 

O ato socialmente consciente não possui relação alguma com uma contribuição 

caridosa para com o outro e a humanidade, é antes controle racional sobre a vontade e 

instintos básicos da natureza humana. Qualquer que seja a área de atuação, as respostas 

do individuo diante dos problemas do mundo, implicam em consequências que afetam o 

conjunto da sociedade e, portanto, o próprio sujeito. 

A Responsabilidade Social está atrelada com a previsão dos efeitos do próprio 

comportamento, quando se trata de um ato individual, e ao entendimento do individuo 

inserido institucionalmente e das consequências das decisões organizacionais, 

corrigindo ações em função destas previsões para construir um agir racional pensado no 

coletivo, respondendo perante a opinião pública e o futuro da humanidade e do planeta. 

Pensando na bioética profissional, a Responsabilidade Social é um compromisso 

para com a sociedade, colocada em primazia diante dos objetivos pessoais e da 

expectativa do grupo ao qual pertence o individuo. O problema é que este compromisso 

não existe necessariamente em forma de obrigação legal ou imposição moral, carecendo 



de uma reflexão ética através da práxis para efetivar-se, acontecendo somente se 

solidamente instituído como habito pelo sujeito. Algo inerente à contribuição dos 

profissionais da educação e meios de comunicação, embora obrigação de todo ser 

humano, pois depende da formação de uma mentalidade bioética e responsável. 

 

3 A IMPORTÂNCIA DA BIOÉTICA  

Compreendemos, portanto, que a Bioética, manifesta-se como resposta as 

implicações morais e éticas provocadas por tais mudanças no âmbito social, político e 

econômico das sociedades. Partindo deste pressuposto, é que apresentamos a Bioética, 

fundamentando e expondo a mesma, alicerçados na ideia de responsabilidade que cabe a 

nós, enquanto seres humanos, em que do ponto de vista bioético, devemos para a 

sociedade a qual pertencemos.  

As raízes ideológicas da Bioética nascem após a Segunda Guerra Mundial, 

quando se provocou a consciência do ser humano a refletir de maneira profunda sobre 

as relações humanas e sobre a ética da vida. O professor Schweitzer (1990), que ganhou 

o Prêmio Nobel da Paz em 1952, foi precursor da Bioética, fundamentando o 

pensamento Bioético em seu texto Ethics of Reverence for Life, de 1923, tendo 

influenciado Jahr, Potter e Leopold. 

A Encyclopedia of Bioethics (1995), fundamenta a bioética da seguinte maneira: 

 

Bioética é um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e 

ethik (ética). Pode-se defini-la como o estudo sistemático das 

dimensões morais – incluindo visão, decisão, conduta e normas 

morais – das ciências da vida e do cuidado da saúde, utilizando uma 

variedade de metodologias éticas num contexto interdisciplinar 

(ENCICLOPEDIA OF BIOETHICS, 1995 p.107). 

 

Na procura de uma compreensão sobre a concepção da Bioética, se faz 

necessário consultar uma das obras mais referenciais neste novo terreno do saber 

humano, a Encyclopedia of Bioethics (1995), obra publicada nos Estados Unidos da 

América e que atualmente possui quatro edições completamente revistas e atualizadas 

(1978,1995, 2004 e 2014). Nesta obra consegue-se mensurar a evolução do 

conhecimento Bioético em toda sua pluralidade.  

Na perspectiva da referida enciclopédia, a Bioética se originou através da 

preocupação dos profissionais da área da saúde em relação às questões consideradas por 



eles urgentes, e onde a partir destas preocupações se sentiam incomodados a refletir 

sobre o significado e a importância da vida e das relações do homem com a mesma.  

Dentre estes profissionais, se destaca o médico oncologista norte-americano, o 

Dr. Van Rensselaer Potter, nascido em 1911 e falecido em 2001, que foi um dos 

pioneiros desta nova área de conhecimento, a qual cunhou o neologismo denominado 

Bioética. Potter (1971) nos chama à reflexão sobre a importância da nova ética da vida 

quando diz: 

 

[...] o que lhes peço é que pensem a Bioética como uma nova ética 

científica, que combina a humildade, responsabilidade e competência 

numa perspectiva interdisciplinar e intercultural e que potencializa o 

sentido de humanidade (POTTER, 1971, p.7-8). 

 

De acordo com pesquisas desenvolvidas por Pessini (2013), o conceito teria 

surgido no ano de 1927, na Alemanha, através de Jahr, um pastor de Halle an der Saale, 

o qual teria definido o termo Bioética em seu sentido amplo, demostrando sua 

preocupação em relação ao comportamento ético entre seres humanos e os outros seres 

vivos, tendo formulado no imperativo Bioético a seguinte frase: “Respeite todo ser vivo 

como princípio e fim em si mesmo e trate-o, se possível, enquanto tal” (PESSINI, 2013, 

p. 9). Neste sentido, embora a palavra bioética propriamente dita não tenha sido 

nomeada pelo referido autor, se observa que a concepção da mesma já teria sido 

evidenciada.  

Assim sendo, conforme explica Pessini (2013), Jahr trata sobre o respeito diante 

da vida, tendo em vista os seus conhecimentos científicos de sua época, elaborando 

assim sua base em relação à mesma. A aproximação entre os dois percussores da 

Bioética demostra a urgência na reflexão correspondente ao cuidado do planeta Terra 

como consequência de um futuro de vida garantido.  

Seis meses após Potter (1971) ter cunhado o termo Bioética em sua obra 

Bioethics: bridge to the future (Bioética: uma ponte para o futuro) e o diálogo sobre a 

nova ética da vida ter se tornado mais evidente, surgiu a necessidade de se ampliar o 

conhecimento nesta nova área. Neste sentido, ainda no ano corrente, foi fundado o 

Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics, 

onde os estudos sobre Bioética foram desenvolvidos com base ética nas ciências da 

vida. Desta forma, a bioética, que já tinha ganhado seu lugar nas discussões entre 

profissionais da área médica, foi se solidificando na comunidade científica e acadêmica. 



Reich (2003) entendia sua missão em relação à bioética como uma pessoa ponte entre a 

medicina, a filosofia e a ética; e, juntamente com médicos e teólogos, via com 

preocupação ética os avanços médicos-tecnológicos da época. Este legado é o que 

acabou conquistando maior notoriedade, tornando-se hegemônico, fazendo da bioética 

um estudo revitalizador da ética médica. 

Dado o acelerado crescimento da bioética devido à abertura de vários centros em 

fundações e universidades, o campo de pesquisa foi enriquecido e, a partir de então, os 

bioeticistas: Beauchamp e Childress (1978) apresentaram os quatro princípios da 

bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça (BEAUCHAMP; 

CHILDRESS, 1978), na tentativa de expandir o entendimento sobre as questões que 

norteiam a ética da vida.  

Para os autores acima mencionados, a autonomia, portanto, defende o direito do 

ser humano ter capacidade de tomar suas próprias decisões. A beneficência refere-se à 

obrigação de fazermos o bem, sempre, seja qual for à situação ou a qualquer que seja. 

Logo, não maleficência se relaciona ao fato de não ocasionar dano nenhum, ou causar o 

menor dano possível seja qual for a situação ou a qualquer um. 

Estes princípios, então, se tornariam fundamentais para o desenvolvimento da 

bioética e estabeleceria de uma maneira própria os valores envolvidos nas relações, 

inicialmente entre os profissionais médicos e pacientes, até a consciência se tornar 

pluralista entre seres humanos e todo o meio em que habita no âmbito geral de suas 

relações.   

Neste sentido, os princípios acima mencionados não estão um acima do outro, ao 

contrário, possuem cada uma sua importância para conduzir os indivíduos a tomarem 

suas decisões diante de situações, de maneira ética. Isto posto, a justiça, a não 

maleficência, a beneficência e a autonomia são atitudes inerentes à bioética e devem 

estar presentes no dia a dia dos indivíduos.  

A Bioethicsline, localizada e mantida pela Universidade Georgetown, em 

Washington, EUA, é um serviço de informações bibliográficas, que traz em seu banco 

de dados a produção de conhecimento na área de bioética e a define da seguinte 

maneira: “Bioética é um ramo da ética aplicada que estuda as implicações de valor das 

práticas e desenvolvimentos das ciências da vida e da medicina” (BIOETHICSLINE, 

1994, p.113). 

Outro protagonista importante na história da bioética foi o professor Roy (1979), 

que além de matemático e teólogo foi quem iniciou os estudos sobre bioética no 



Canadá, fundou o Centro de Bioética do Instituto de Pesquisa Clínica de Montreal em 

1976 e conceituou Bioética como:  

[...] o estudo interdisciplinar do conjunto das condições exigidas para 

uma administração responsável da vida humana, tendo em vista os 

progressos rápidos e complexos do saber e das tecnologias biomédicas 

(ROY, 1979, p. 29). 

Os autores acima referenciados trazem conceitos bioéticos ligados e até restritos 

às áreas da saúde, que hoje é o campo onde as discussões e reflexões a respeito da 

bioética se tornaram mais evidentes. No entanto, suas raízes estão infundidas sob o 

referencial de uma ética global, ligada a todas as questões relacionadas ao trato do ser 

humano com toda a existência na terra. O próprio Potter (1988) trouxe a proposta de 

uma bioética global, de maneira ampla e abrangente. Entre algumas de suas definições 

sobre bioética, em uma delas dizia: 

Bioética é a combinação da biologia com conhecimentos humanísticos 

diversos constituindo uma ciência que estabelece um sistema de 

prioridades médicas e ambientais para a sobrevivência aceitável 

(POTTER, 1988, p.103).  

Outra personalidade marcante na disseminação da bioética foi Sponville (1997), 

membro do Comitê de Ética Consultivo Nacional da França desde março de 2008, que 

caracterizou a bioética da seguinte forma: 

Bioética, como se diz hoje, não é uma parte da biologia; é uma parte 

da Ética, é uma parte de nossa responsabilidade simplesmente 

humana, deveres do homem para com o outro homem, e de todos para 

com a humanidade (COMTE-SPONVILLE, 1997, p. 98).  

Em 2001, O Programa Regional de Bioética, que tem seu planejamento 

vinculado à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) definiu bioética igualmente 

de forma ampla, incluindo a vida, a saúde e o ambiente como área de reflexão. Isto 

denota a importância desde os fundamentos primários da bioética em ampliar o 

pluralismo e a interdisciplinaridade da bioética de uma maneira global. 

A amplitude obtida pela Bioética nos dias atuais vem sendo disseminada pela 

diversidade de assuntos e questões que permeiam desde o criacionismo à relação do 

homem com o meio ambiente e entre seres humanos. Ela progride e desenvolve-se de 

modo acelerado e constante nos debates por todo o mundo, compreendendo as 

complexas preocupações de ordem moral existentes nos campos da medicina, da saúde 

humana e do meio ambiente. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Verificamos através destas reflexões que a Bioética e a Responsabilidade Social 

são temas transversais de intervenção nos conflitos em sociedade. Neste sentido, todos 

os desdobramentos que a discussão bioética possui, têm um peso social extremamente 

importante. A Responsabilidade Social da Bioética se traduz nas pesquisas científicas, 

onde a bioética necessita e deve ser discutida em espaços abrangentes. A 

responsabilidade social é um conceito que remete a interesses e direitos dos cidadãos, já 

que faz parte da pauta da bioética brasileira. 
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