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111 PREFÁCIO11 

As pesquisas que envolvem 
tíficas abriram as portas para ur 
processo de aquisic;ao de novos t 

func;6es básicas de todas as form 
funcionamento da vida permitirc 
senham o "admirável mundo no· 
culo passado. Esses novos conhe( 
xeram para a vida humana melho 
causa durante séculos de sofrime 

O progresso da pesquisa na 
nológicas, além de assegurar ben 
desafíos e medos para o homem. 
alidades que melhoraram a vida 
natureza biológica do indivíduo, 
sadas. O risco de o homem atuar ( 
os limites desses poderes, na mol( 
terizada pelo predomínio da cier 

No espac;o dessa cultura te 
rentes cenários tem sido delíneal 
flexao ética e dos fundamentos de 
o progresso tecnocientífico irá n 
talvez garantir a distribuic;ao ma' 
vida humana. Outros acentuam ( 
de vida saudável para o ser hUI 
altos a sua capacidade intelectivi 
somente teremos indivíduos co 
nível, mas vidas para além de l 

-humana, indivíduos com caract 
é certa, e que constitui o cerne 
desafio para o direito no séculc 
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