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RESUMO 

O presente artigo demonstra que a produção científica aconteceu 

proficuamente sob influência dos pressupostos e valores cristãos antes da 

formalização do conceito de bioética. Da mesma forma, expõe que o conceito 

científico-filosófico de progresso, defendido por precursores da bioética, tem 

bases em tradições norte-americanas acentuadamente compostas por 

conceitos e valores judaico-cristãos e puritanos. Concomitantemente, 

demonstra que os fundamentos da bioética, sob a perspectiva da ética 

principialista, que objetivam a justiça, alteridade, autonomia e beneficência 

para toda forma de vida são amplamente incentivados no texto básico das 

religiões judaico-cristãs. 

Inclusive, algumas dessas referências bíblicas são mencionadas em obra de 

referência na área da bioética. Em uma projeção contemporânea, aqui é 

mencionado o senso religioso brasileiro e mundial que demonstram a 

predominante influência cristã nas populações atuais e acadêmicas que expõe 

a continuidade de influência cristã na produção científica de forma inerente e 

significativa. Nesta perspectiva histórica, conceitual e demográfica surge a 

proposta e defesa de maior participação de teólogos nos comitês de ética dos 

mais distintos órgãos e agências, de modo a enriquecer o debate e produção 

interdisciplinar que objetiva a produção científica, acadêmica, serviços 

relacionados com a promoção e preservação da vida. Apesar do enfoque no 

potencial da contribuição da teologia cristã com a bioética e demais áreas do 

saber e produção científica, este artigo também menciona as proporções e 

perspectivas de crescimento de outras religiões, de modo a incentivar novas 

pesquisas tanto sobre o potencial de colaboração do cristianismo quanto das 

demais religiões para a bioética e produção científica. 

Palavras-Chave: Bioética; Teologia; Cristianismo. 

Introdução 

Em tempos que priorizam interdisciplinaridade científica, entendemos que a 

bioética e a teologia podem ser complementares; haja vista que, é inerente de 

                                                 

1 UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie. O autor é mestrando no programa de 

Distúrbios do Desenvolvimento da UPM, além de Bacharel em Teologia pelo Seminário 

Teológico Presbiteriano “Rev. José Manoel da Conceição”(2008) e pela UPM (2013). 
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ambas a promoção e preservação das múltiplas formas de vida através dos 

métodos e motivações que melhor reflitam a ética e a justiça.  

 Todavia, assim como raciocínios diferentes podem chegar a conclusões 

semelhantes ou idênticas; historicamente, não apenas estas, mas as mais 

diferentes áreas da ciência trabalham com pressupostos, por vezes, até 

divergentes, mas que somam seus resultados na produção de conhecimento 

para benefícios da humanidade. 

Breves Definições Semânticas, Históricas e Acadêmicas 

 Passemos a delimitação dos amplos e principais termos que neste trabalho 

serão brevemente correlacionados: 

 O termo bioética é a junção das palavras de origem grega  [bio], que 

significa “vida”, e ética, procedente também do grego  [ethos] que 

significa basicamente “costume”. Assim, a junção dos termos leva 

primariamente ao conceito de “costume na vida” ou “costume em relação à 

vida”. 

 De um modo mais amplo e atual, “Bioética e valores – um estudo sobre a 

formação de professores de Ciência e Biologia” de Silva (2008) esclarece que 

a bioética surge por volta de 1947 e 1962. O autor também apresenta vários 

expoentes da construção desse conceito como Van Rensselaer Potter (1911-

2001), autor do livro “Bioética – Ponte para o Futuro” em 1971, onde ocorre o 

primeiro registro do termo bioética e a súplica: “O que lhes peço é que pensem 

a bioética como uma nova ética científica que combina humildade, 

responsabilidade e competência, numa perspectiva interdisciplinar e 

intercultural que potencializa o sentido da humanidade.” A enciclopédia de 

bioética (REICH, 1995) apresenta a seguinte definição de Bioética onde: 

“Pode-se defini-la como sendo um 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 em um 

contexto interdisciplinar.” 

 A palavra teologia, termo já presente em escritos do filósofo Platão (428-

347 a.C.), também procedente de raízes gregas, sendo a junção de 

[Theos] – Deus, divindade – com [palavra,verbo] resultando em 
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“palavra de Deus” ou “verbo da divindade”. Obviamente, não cabe na razão 

humana o conhecimento de um ser infinito, por isso a definição que julgamos 

adequada é a de que, invés do estudo de Deus: a teologia é o estudo da 

revelação de Deus. Essa revelação, para a teologia e religiões de identidade 

cristã confessional, encontra-se na Escritura Sagrada – Antigo e Novo 

Testamentos – conforme o primeiro capítulo da Confissão de Fé de 

Westminster2. Essa limitação do conhecimento de Deus e de sua vontade é 

coerente com o próprio conteúdo bíblico que, em Deuteronômio 29.29, afirma: 

“As coisas encobertas pertencem ao SENHOR, nosso Deus, porém as 

reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que 

cumpramos todas as palavras dessa lei.” 

 Até aqui, as duas definições possuem em suas raízes dois substantivos que, 

ao longo da história da humanidade, buscam receber a melhor e mais precisa 

definição para questões complexas como: “O que ou Quem é Deus?” e “O que 

é a vida?” A primeira questão busca esclarecer a origem de tudo e de todos. Se 

respondida, ajudará esclarecer o sentido e significado buscado pela segunda 

questão. 

 Todavia, existe ainda um terceiro termo para aumentar o desafio aqui 

proposto que é religião, o qual procede do latim religio que remete tanto ao 

significado de reler quanto de reeleger.  Esta definição progride desde Cícero 

(106-43 a.C), que afirmava o sentido de reeleger e reler, para o sentido de 

religar aceito por Lactâncio (240-320) e Agostinho de Hipona (354-430). 

Deste modo, a releitura de um texto dado pela divindade era o meio para a 

constante reeleição da mesma como seu guia com quem se mantinha religado. 

Produção científica com influência teológica ou religiosa 

 Visto que a bioética surge no século XX, muito posterior à produção 

científica e a existência das religiões e teologia; parece razoável compreender 

                                                 

2 A Confissão de Fé de Westmister foi o documento produzido em Londres (1643-1649), por 

aproximadamente sessenta dos mais eruditos teólogos da época, mediante a convocação do 

parlamento inglês. Ele é adotada como sistema expositivo de doutrina e prática pela Igreja 

Presbiteriana nos Estados Unidos, desde 1788, e pela Igreja Presbiteriana do Brasil desde 

1888. 
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que a teologia – principalmente judaico-cristã, através da religião, funcionou 

como nutridora da ética ou costume que influenciaria muitos cientistas.  

 Assim, muito antes das divergências entre Criacionistas e Evolucionistas, as 

ciências, não apenas biológicas, interagiram com indagações e até 

discordâncias religiosas, como demonstra Platinga (2010) em Religion and 

Science. Um famoso exemplo disso, foi o caso em que o Tribunal do Santo 

Oficio (1616) condenou a Teoria da Heliocêntricade de Galileu Galilei (1564-

1642). Naquele caso, Galileu apresentou sua defesa baseada na hermenêutica 

bíblica ensinada por Agostinho (354-430) onde nem todo texto bíblico deve 

ser entendido literalmente, diferente do que a Inquisição da Igreja Católica 

fazia naquele momento, oque eliminava o conflito com a descoberta de 

Galileu, através de uma melhor interpretação de I Crônicas 16.30, Salmo 104.5 

e Eclesiastes 1.5 

 Assim, como em Galileu e Agostinho, a ciência e a teologia tiveram 

conclusões convergentes evidenciada nos trabalhos e biografias de outros 

grandes cientistas como: Nicolau Copérnico (1473-1543) – cônego da Igreja 

Católica, Johannes Kepler (1571-1630) – luterano que chegou a ser professor 

por cinco anos (1595-1600) na Universidade Católica de Graz, René Descartes 

(1596-1650) – católico que desenvolveu estudo sobre provas lógicas sobre a 

existência de Deus, Isaac Newton (1642-1727) – anglicano que escreveu An 

Historical Account of Two Notable Corruption of Scriptures, Chronology of 

Ancient Kingdoms Atended e Observations upon the Prophecies, Robert Boyle 

(1627-1691) – cristão protestante que patrocinou a tradução do Novo 

Testamento para o irlandês e turco, Michael Faraday (1791-1867) – membro 

do Sandemanianismo (presbiterianismo escocês que rejeitava a idéia de igrejas 

estatais), Gregor Mendel (1822-1884) – católico e eleito Abade de seu 

monastério – foi o primeiro a lançar os fundamentos matemáticos da genética 

em 1856 (três anos antes de Charles Robert Darwin publicar seu livro – A 

Origem das Espécies). Completam esta seleta lista William Thompson ou 

Lord Kelvin (1824-1907) e seus amigos George Gabriel Stokes (1819-1903) e 

James Clerk Maxwell (1831-1879), além de Max Planck (1858-1947).  

 De modo semelhante, Potter afirma que “partindo de motivações 

essencialmente religiosas, homens como Copérnico, Galileu, Newton, Bacon, 
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Descartes, Hobbes, Locke, Hume e Kant começaram a desenvolver uma 

compreensão da ciência.3”.  

 De algum modo, o próprio Charles Robert Darwin (1809-1882) pode 

inserido na seleta lista acima, pois teve formação cristã e não há evidencias de 

que em algum momento tenha professado algum modo literal de ateísmo. 

Assim, inúmeros outros importantes cientistas existiram, independentemente 

de suas diferentes ou até ausentes convicções religiosas. Todavia, esta pequena 

lista demonstra que a influência teológica não impediu uma brilhante produção 

cientifica. 

 Novamente destaco a afirmação de Potter que ao expor e defender o 

conceito científico-filosófico de progresso afirma que este “é descendente em 

linha direta das tradições americanas” e “representa a herança judeu-cristã, a 

herança puritana e a herança utilitarista.”4 

 Convém ressaltar que a herança puritana foi o resultado de um movimento 

religioso cristão na Inglaterra do século XVII que propôs uma restruturação na 

igreja daquela nação, de modo a aperfeiçoar práticas e até sistemas de governo 

distintos do disposto pelo catolicismo romano e anglicanismo. Desse 

movimento, resultou a já mencionada Assembleia de Westminster e seus 

documentos, os quais tanto refletem o pensamento do humanista-bíblico5 João 

Calvino6 (1509-1564) quanto repercutem principalmente no sistema 

democrático de governo. 

                                                 

3 POTTER, Van Rensselaer. Bioética:Ponte para o futuro. São Paulo, Edições Loyola, p.76-

77, 2016 

 

4 POTTER, Van Rensselaer. Bioética:Ponte para o futuro. São Paulo, Edições Loyola, p.76-

71, 2016 

5 MEDEIROS, Christian Brially de. Jean de Lery e a escrita da história: uma heterologia 

calvinista – 2012, p.16 

6 COSTA, Hermisten Maia Pereira da. João Calvino: o humanista subordinado ao Deus da 

Palavra – a propósito dos 490 de seu nascimento. Fides Reformata IV, No. 2, São Paulo, 

Mackenzie, 1999, p.15 
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Relevância Contemporânea da Teologia na Pesquisa Científica 

 Assim como nesses exemplos históricos, atualmente é praticamente 

impossível a produção científica isenta de influência religiosa, considerando 

os seguintes dados dos censos estatísticos nacionais e mundiais:  

a) A população mundial em 2011 continha 31,4% de cristãos, 23,2% de 

muçulmanos, 16,4% sem religião, 15% de hindus, 7,1% de budistas, 5,9% 

de religiões populares, 0,8% de outras religiões e 0,2% de judeus. Isso 

totaliza uma população mundial 83,6% religiosa, segundo a Pew Research 

Center. 

b) Ainda segundo a Pew Research Center: a população religiosa mundial deve 

subir de 83,6% para 86,8% até 2050. Isso ocorrerá com uma queda dos não 

religiosos e das outras religiões e o crescimento do número de 

muçulmanos para 29,7% diante da média flutuante de cristãos que seguirá 

em 31,4%. 

c) O censo de 2010 do IBGE afirma que as religiões no Brasil estão 

distribuídas em: 50,7% de católicos romanos, 25,5% de evangélicos, 

14,5% sem religião e 4,1% de membros em outras religiões. 

d) O mesmo censo de 2010 do IBGE informa que na população brasileira com 

mais de 25 anos e nível superior completo, as religiões estão distribuídas 

do seguinte modo: 45,2% não declararam ou não sabem, 30,5% de 

católicos, 19,4% de evangélicos, 2,3% sem religião, 1,3% de espíritas, 

0,1% professam umbanda ou candomblé, além de 2,3% que tem outras 

religiões. 

 Logo, tanto mundialmente quanto nacionalmente, a estatística e a 

perspectiva é de uma produção científica que inerentemente e 

predominantemente é influenciada por convicções e valores religiosos. Além 

disso, os resultados dessa ciência, afetam ou contam com a contribuição de 

uma população portadora de um componente teológico inegável – inclusive 

entre os que se afirmam não - religiosos, mas não são necessariamente ateus. 
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Contribuições da Teologia para os alvos da Bioética 

 O conceito científico-filosófico de progresso exposto e defendido por Potter 

tem como componente para controle do “conhecimento perigoso” a sabedoria 

que ele define como “o conhecimento moral, o conhecimento de como usar o 

conhecimento e o conhecimento mais importante de todos.”7 Nessa busca de 

“equilibrar a ciência com outros conhecimentos para o bem social” o mesmo 

cita a Bíblia Sagrada no Salmo 110.10 onde lemos: “o temor do Senhor é o 

princípio da sabedoria”.8Uma vez que esta é apenas uma, das mais de uma 

dezena de citações bíblicas de Potter em sua obra, seguimos a mesma linha 

demonstrando que a definição encontrada em Provérbios 1.1-7, a qual foi 

registrada por Salomão – o terceiro Rei de Israel (966-926 a.C) e grande 

pesquisador, conforme I Livro dos Reis 4.30-34 – já era valorizada. 

 Os princípios da bioética, resultando da reflexão ética principialista, são: 

autonomia, beneficência, justiça e a alteridade (Silva,2008, p. 77-78). Esses 

quatro pilares são abundantemente incentivados nos conteúdos tanto do Antigo 

quanto do Novo Testamento.  

 Podemos ver a autonomia humana e promoção da vida em Deuteronômio 

30.15-20, João 8.32 e Gálatas 5.13, bem como a responsabilidade individual 

em Ezequiel 18 e a tutela dos filhos pelos pais em Efésios 6.1-4.  

 A beneficência é a pratica que resume o imperativo tanto do Antigo quanto 

do Novo Testamento conforme ensina Levítico 19.18, Mateus 22.36-40, 

Romanos 13.8-10, 1ª Corintios 13, Galátas 5.14 entre outros. Tal beneficência 

é prescrita até aos inimigos, conforme Mateus 5.21-26,38-48 e Romanos 

12.17-21.  

 A justiça que se resume em amor está tanto em Êxodo 20 e Deuteronômio 5 

quanto em Mateus 5.16-20 e Romanos 13.1-7. 

 Quanto à alteridade, o termo traduzido por compaixão ou compassivo 

ocorre 52 vezes do texto bíblico. 

                                                 

7 POTTER, Van Rensselaer. Bioética:Ponte para o futuro. São Paulo, Edições Loyola, p.76-

70, 2016 

8 POTTER, Van Rensselaer. Bioética:Ponte para o futuro. São Paulo, Edições Loyola, p.76-

70, 2016. P.35 
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Conclusão 

 Considerando que mais de 30% da população mundial e mais de 75% da 

população nacional, dos quais 49,9% dos que tem nível superior completo são 

católicos ou evangélicos, portanto portadores de religiões cristãs: a influência 

da teologia cristã já ocorre, nessas proporções, através de princípios religiosos 

convergentes com a bioética e que são inerentes de estudantes e pesquisadores 

com formação religiosa cristã.  

 Essa influência pode ser ainda maior, quando considerada a influência de 

textos do Antigo e até Novo Testamento que norteiam partes dos princípios e 

valores de outras religiões como o judaísmo, islamismo e espiritismo. 

 Além disso, considerando a demanda de interdisciplinaridade que a 

definição de bioética possui e concomitantemente com conteúdo que a teologia 

cristã milenarmente professa, o qual é bastante coincidente com os princípios 

da bioética: a participação de teólogos nas discussões, formulações e comitês 

de bioética, à exemplo do que foi visto na história, tem um potencial 

extremamente positivo de contribuir na produção de regras e instruções que 

conduzam uma produção científica cada vez mais justa e promotora da vida em 

suas mais diferentes formas. 
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