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Streszczenie:  
W artykule została przedstawiona charakterystyka 
bioetyki łacińskiej, jej korzenie i geneza, rozwój w 
poszczególnych, wybranych krajach, a także typowa 
problematyka. Bioetyka łacińska u swych początków 
jako dyscyplina akademicka czerpała głównie ze 
Stanów Zjednoczonych. Niewspółmierność proble-
matyki paradygmatów bioetyki zachodniej do rea-
liów krajów łacińskich doprowadziła do przewarto-
ściowania i prób wypracowania własnej, swoistej, 
bardziej adekwatnej bioetyki kulturowej. 
 

Abstract:  
The text describes bioethics in Latin America, fo-
cuses on its origins, essential issues and historical 
development in different countries. At first bioeth-
ics in Latin America was based on the Western and 
especially American patterns. However, because of 
completely different social, political, cultural and 
historical context, it was impossible to transfer di-
rectly the American resolution to Latin America. 
As a consequence, a new, specific and culturally 
adequate bioethics emerged. 
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Podstawą bioetyki w krajach Ameryki Łacińskiej jest jedność historycznej 

przeszłości oraz wspólnota dziedzictwa kulturowego w tej części świata. Ameryka 
Łacińska obejmuje kraje Ameryki Południowej i Środkowej, a także Meksyk (któ-
rego terytorium należy geograficznie do Ameryki Północnej) oraz część państw ka-
raibskich (Mainetti, 2010: 21). W Ameryce Łacińskiej podkreśla się wspólne doś-
wiadczenie kolonializmu, znaczny wpływ Kościoła rzymsko-katolickiego w życiu 
społecznym i politycznym, a także ekonomiczną zależność od świata zachodniego 
oraz znaczne społeczno-ekonomiczne nierówności między mieszkańcami poszcze-
gólnych krajów. Wszystkie te uwarunkowania mają swe konsekwencje również 
w bioetyce (Kottow, Russo, 2011: 106-107). Ameryka Łacińska została podbita 
przez hiszpańskich i portugalskich konkwistadorów oraz innych europejskich kolo-
nistów i polityczną niezależność poszczególne kraje uzyskały dopiero w XIX i XX 
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wieku. Elementem kolonializmu, obok wyzysku ekonomicznego, była także aktyw-
na działalność misjonarska Kościoła katolickiego. Kościół katolicki zajmował się 
nie tylko nawracaniem Indian, ale podjął też wiele funkcji społecznych: edukacyjną 
– tworząc sieci szkół i uniwersytety, a także zdrowotną i opiekuńczą – zajmując się 
prowadzeniem szpitali i przytułków. Działalność ta znacznie przyczyniła się do 
ukształtowania wzorców opieki medycznej oraz konceptualizacji zagadnień bioe-
tycznych, zarówno w ich pozytywnych, jak i negatywnych aspektach.  

W artykule została przedstawiona charakterystyka bioetyki latynoamery-
kańskiej, jej korzenie i geneza, rozwój w poszczególnych krajach, a także typowa 
problematyka. Bioetyka latynoamerykańska u swych początków, jako dyscyplina 
akademicka czerpała głównie ze wzorców wypracowanych w Stanach Zjednoczo-
nych. Inspirowano się pryncypializmem i utylitaryzmem, koncentrujących się od-
powiednio – na pojęciu autonomii pacjenta (Beauchamp, Childress, 2001) oraz pre-
ferencjach jednostek (Singer, Kuhse, 1985, 1990; Singer, 1997, 2003). Praktyka 
medyczna znacznie odbiegała od tej znanej na Zachodzie – w relacjach między le-
karzem a pacjentem dominował paternalizm. Występowały ogromne nierówności 
w dostępie i jakości usług medycznych oraz zaznaczał się silny ideologiczny wpływ 
Kościoła katolickiego (Mainetti, 2002: 99). Niewspółmierność problematyki para-
dygmatów bioetyki zachodniej do realiów krajów latynoamerykańskich doprowa-
dziła do przewartościowania i prób wypracowania własnej, swoistej, bardziej ade-
kwatnej bioetyki kulturowej. 

Bioetyka obywatelska – odrzucenie pryncypializmu i rewizja roli bioetyki 
katolickiej 

W krajach latynoamerykańskich, podobnie jak w Hiszpanii (Busquets, 
Roman, Terribas, 2012), wyraża się potrzebę wypracowania swoistej bioetyki oby-
watelskiej, niezależnej z jednej strony od Kościoła katolickiego, z drugiej zaś – od 
dominacji amerykańskiego pryncypializmu (Kottow, Russo, 2011: 112). Legarda 
nawet stwierdza, że pryncypializm w kontekście kultury latynoamerykańskiej jest 
„egzotyczny” (Legarda, 2010: 365).  

W Ameryce Łacińskiej coraz częstsze jest przekonanie, że istnieje potrzeba 
bioetyki swoistej, własnej, która byłaby otwarta na społeczne aspekty opieki zdro-
wotnej, podkreślała wagę autonomii pacjenta oraz uwzględniała różnorodność kul-
turową. Wyraża się też potrzebę rewizji bioetyki katolickiej jako tożsamej z bioety-
ką latynoamerykańską. Wpływ Kościoła objawia się głównie w krytycznym sto-
sunku do aborcji, wspomaganej reprodukcji i antykoncepcji. Niektórzy autorzy jed-
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nak, jak Miguel Kottow i Moisés Russo uważają, że te kwestie w liberalnym, de-
mokratycznym społeczeństwie powinny pozostawać kwestią indywidualnego wy-
boru (Kottow, Russo, 2011: 115). W ich wizji, powszechnej wśród hiszpańskich 
badaczy (Busquets, Roman, Terribas, 2012), bioetyka jest niezbywalnym elemen-
tem odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. 

W budowaniu własnej bioetyki właściwej krajom latynoamerykańskim wy-
raża się potrzeba zrewidowania wpływu Kościoła katolickiego, którego nauczanie 
w demokratycznym społeczeństwie powinno zostać poddane refleksji, a nie przyj-
mowane bezkrytycznie również w dziedzinie bioetyki. Obywatelskość winna 
uwzględniać inne paradygmaty bioetyczne, a nie tylko katolicki (Parenti, 2003: 
105-106, 110). W Ameryce Łacińskiej mieszkają przecież wyznawcy Kościołów 
protestanckich, liczne grupy etniczne hołdujące własnym wierzeniom, wyznawcy 
voodoo, hinduiści (głównie wśród imigrantów z Indii), a także ateiści. Dlatego 
bioetyki państwowej nie można identyfikować wyłącznie z katolicką etyką me-
dyczną, nawet jeśli odpowiada ona większości społeczeństwa. Z drugiej strony, za-
znacza się potrzeba uwzględnienia własnego kulturowego kontekstu Ameryki Ła-
cińskiej i obrony przed nachalną amerykanizacją, którą na gruncie bioetyki utożsa-
mia się z pryncypializmem (Beauchamp, Childress, 2001).  

Podobną opinię wyraża Diego García Guillén, którego zdaniem bioetyka to 
ruch amerykański, trudny do przeniesienia na grunt innych krajów (García Guillén, 
2010: 3). Według niego w bioetyce latynoamerykańskiej zaznacza się wyraźna od-
mienność wobec dziedzictwa kulturowego państw zachodnich, identyfikowanych 
z krajami anglosaskimi. Wskazuje on, że bioetyka latynoamerykańska ma więcej 
wspólnego z kulturą łacińską i kulturą krajów śródziemnomorskich. Ponadto w jej 
ukształtowaniu ma również swój udział dziedzictwo kultur prekolumbijskich. 
García Guillén twierdzi, że mimo znacznych różnic między poszczególnymi pańs-
twami i ludami dawnej Ameryki Środkowej i Południowej cechuje je pewna wspól-
nota wyobrażeń. Składa się na nie bogaty świat bóstw i sił nadprzyrodzonych, a tak-
że postrzeganie wydarzeń życiowych w kategoriach daru lub długu i kary. Odnosi 
się to też do interpretacji zjawisk związanych ze zdrowotnością i chorobami, a więc 
zdrowie traktowane jest jako dar, znak boskiego wsparcia, natomiast choroba uwa-
żana jest za rodzaj kary (García Guillén, 2010: 4). 

Konkwistadorzy wprowadzili do Nowego Świata własne wierzenia, a po-
czątkowa, względnie pokojowa koegzystencja, inspirowana ideą „szlachetnego dzi-
kusa”, ustąpiła miejsce krwawym walkom, aktywnej inwazji, a następnie ciemięże-
niu ludności podbitej i przejmowaniu władzy. Uważano, że autochtonów dla ich 
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własnego dobra należy podbić, ujarzmić i „ucywilizować” przynosząc zdobycze 
kultury europejskiej. Dominowało paternalistyczne podejście do tubylców i wartoś-
ciujące traktowanie ich własnych kultur. W dyspucie nad naturą Indian wygrało 
przekonanie, że są oni irracjonalni i niezdolni do samostanowienia. Mimo że prze-
ciwne poglądy – reprezentowane przez Bartolomé de Las Casasa, zakładające, że 
Indianie są obdarzeni rozumem, mają własne prawa i własną religię, nie można ich 
więc traktować jak ludzi bezwolnych – były obecne, to nie zyskały popularności na 
tyle, aby realnie wpłynąć na sytuację ludności podbitej. Ostatecznie, mimo że In-
dianie nie mieli statusu niewolników i nie zmuszano ich do bardzo ciężkiej pracy, 
co miało miejsce w przypadku ludności afrykańskiej sprowadzonej do Nowego 
Świata, to traktowano ich jak dzieci niezdolne do podejmowania samodzielnych, 
odpowiedzialnych decyzji (García Guillén, 2010). 

Indianie znajdowali się na dole hierarchii społecznej, choć nie na jej dnie, 
gdzie znajdowali się Murzyni. Nie mogli oni korzystać z przywilejów Hiszpanów 
(ludności wywodzącej się bezpośrednio z Półwyspu Iberyjskiego), Kreolów (ludno-
ści wywodzącej się z Półwyspu Iberyjskiego, ale urodzonej już w Ameryce) czy 
nawet Metysów. Sytuacja ta dotyczyła także opieki zdrowotnej. W konsekwencji 
Indianie długo korzystali z porad zielarzy i uzdrowicieli, którzy funkcjonowali jesz-
cze w czasach prekolumbijskich. Zdobycze medycyny europejskiej nie docierały do 
Indian za pośrednictwem lekarzy, ale dzięki misjonarzom, którzy oferowali India-
nom pomoc medyczną (Garcia Guillén, 2010: 10).  

Można stwierdzić, że w dziedzinie medycyny nastąpiła ta sama hierar-
chiczna dywersyfikacja, która była charakterystyczna dla tego społeczeństwa 
w ogóle. Poszczególne grupy różniły się prawami politycznymi, osobistymi i statu-
sem ekonomicznym i tym podziałom kastowym towarzyszyła podobna stratyfikacja 
w zakresie usług medycznych. Hiszpanie i Portugalczycy, zwłaszcza ci wywodzący 
się ze szlachty, korzystali z usług wykształconych na starym kontynencie lekarzy. 
Podobnie Kreole, o ile ich było na to stać. Natomiast Metysi i Mulaci udawali się 
z problemami zdrowotnymi do balwierzy i felczerów, podczas gdy Indianie zwraca-
li się o pomoc do specjalistów medycyny ludowej albo do misjonarzy. Murzyni le-
czyli się zgodnie z tradycyjnymi, ludowymi sposobami przywiezionymi z Afryki 
(García Guillén, 2010: 11). 

Dopiero w ciągu wieku XIX wraz z walkami o niepodległość krajów Ame-
ryki Łacińskiej, pojawiła się tendencja do redefinicji społecznego porządku. Do-
tychczasowy kastowy podział społeczny nie zniknął, różnice społeczne i ekono-
miczne wciąż odgrywały dużą rolę, ale pojawiła się idea obywatelskości. Obywatel 
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zaczął oznaczać nie poddanego odległej, zamorskiej monarchii, ale autonomiczną 
jednostkę. Od idei obywatela do społeczeństwa obywatelskiego w praktyce daleka 
droga. Zrzucenie jarzma kolonializmu nie zmieniło bowiem faktu, że ogromne rze-
sze ludzi znajdujących się na dnie hierarchii społecznej, włączając w to Indian, Me-
tysów i Murzynów, nadal pozostawały w pętach swego rodzaju wewnętrznego ko-
lonializmu, czyli realnej podległości gospodarczej, ekonomicznej, a często i poli-
tycznej wobec spadkobierców Kreoli. Dlatego czasy te naznaczone były licznymi 
krwawymi rozrachunkami i narastającymi ekonomicznymi konfliktami między po-
szczególnymi grupami społecznymi.  

Jak twierdzi García Guillén, mimo rozpowszechniania się nowoczesnego 
pojęcia obywatela, w krajach Ameryki Łacińskiej, w praktyce, doszło do polaryza-
cji społecznej, gdzie na jednym biegunie znajdowała się burżuazja wywodząca się 
głównie ze społeczności Kreoli, żyjąca wedle standardów pierwszego świata, właś-
ciwego dla Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, a na drugim – mieściła 
się ludność indiańska oraz w dużej mierze metyska, a także murzyńska, żyjąca 
praktycznie w trzecim świecie (García Guillén, 2010: 12). Tej polaryzacji społecz-
no-ekonomicznej odpowiadały drastyczne różnice w opiece zdrowotnej. Wyższe 
klasy społeczne leczyły się w tym samym modelu, co w krajach zachodnich, pod-
czas gdy reszta społeczeństwa cierpiała z powodu braku dostępu do najprostszych 
usług medycznych: 

Co typowe dla systemów opieki medycznej w krajach rozwijających się, większe miasta 
w Iberoameryce są wyposażone w zaawansowane technologicznie ośrodki medyczne, 
służące temu sektorowi społeczeństwa, który może sobie na to pozwolić, ale dla wszys-
tkich innych opieka medyczna pozostaje na raczej prymitywnym poziomie [tłum. A.S.] 
(Garcia Guillén, 2010: 13). 

W tej sytuacji zasadniczym problemem etycznym, zauważa García Guillén, 
jest problem sprawiedliwości i dystrybucji usług medycznych. Znaczna część lud-
ności nie przeszła bowiem jeszcze emancypacji w dziedzinie dostępu do medycyny. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest, zdaniem Garcíi Guillena fakt, że kwestie au-
tonomii pacjenta (podstawowe na zachodzie i w paradygmacie bioetyki pryncypia-
listycznej i utylitarnej) są drugorzędne (García Guillén, 2010: 13; Singer, Kuhse, 
1985, 1990; Singer, 1997). 

W Ameryce Łacińskiej mamy do czynienia z paradoksem, z jednej strony – 
istnieje wysoko zaawansowana medycyna, z drugiej – ciągłe występują problemy 
z niedożywieniem, brakiem dostępu do czystej wody, kanalizacji i podstawowej 
edukacji zdrowotnej i dotyczącej higieny. Analogicznie w sektorze społeczeństwa – 
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korzystającym z dobrodziejstw współczesnej medycyny jako najważniejsze jawią 
się te same problemy co na Zachodzie, jak autonomia pacjenta, świadoma zgoda, 
odrzucenie paternalizmu, zagadnienia wspomaganej reprodukcji, diagnostyka pre-
natalna, transplantacja organów. Drugi segment społeczeństwa zmaga się z proble-
mami, takimi jak: marginalizacja społeczna, bezrobocie, brak dostępu do opieki 
zdrowotnej, niesprawiedliwa dystrybucja opieki zdrowotnej (García Guillén, 
2010: 13). 

Silny związek między bioetyką a religią obecny w Ameryce Łacińskiej zo-
stał opisany między innymi przez teologa Márcio Fabriego dos Anjosa (Fabri dos 
Anjos, 2010: 285). W swojej analizie zauważa on zgodność między Potterowską 
wizją bioetyki, której celem jest ocalenie ekosystemu i istnienia życia na Ziemi 
przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, z zadaniem religii chrześcijańskiej, jakim jest 
również troska o przyszłość ludzkiego życia. Fabri dos Anjos nie pomija różnic 
między tymi dwoma podejściami, ponieważ Potterowska wizja bioetyki opierała się 
głównie na biologii, nie jest jednak pozbawiona wymiaru aksjologicznego, chrześ-
cijaństwo natomiast skoncentrowane jest przede wszystkim na wymiarze aksjolo-
gicznym i teologicznie uzasadnionej świętości ludzkiego życia (Fabri dos Anjos, 
2010: 285-286). Konkluduje, że bioetyka nie może być zamknięta na kontekst kul-
turalny, w tym także religijny. 

Mimo że dos Anjos jest chrześcijańskim teologiem, w odniesieniu do bioe-
tyki w Ameryce Łacińskiej uwzględnia światopoglądową i religijną spuściznę po 
przedchrześcijańskich kulturach Majów, Azteków i Inków. Wszystkie te kultury 
podkreślały istnienie relacji między człowiekiem, społeczeństwem a środowiskiem 
naturalnym. Człowiek w światopoglądzie Azteków i Majów i innych ludów był zin-
tegrowany z różnymi aspektami świata. Rytuały religijne podejmowane przez nich, 
na przykład składanie ofiar, w tym ofiar z ludzi, zapewnić miały istnienie i prze-
trwanie świata, sprawiały, że o poranku wschodziło słońce. Konsekwencją takiego 
światopoglądu była troska, chronienie środowiska i kultywowanie społecznych re-
lacji, które służyły rozwojowi społeczności. Fabri dos Anjos uważa, że nowa nauka, 
jaką jest bioetyka powinna czerpać z bogatej tradycji ludów prekolumbijskiej Ame-
ryki także pod tym względem (Fabri dos Anjos, 2010: 286). 

Teolog jest również świadomy niejednoznacznej roli Kościoła katolickiego 
w Ameryce Łacińskiej, który z jednej strony narzucał nowe wierzenia, z drugiej zaś 
często stawał w obronie Indian, oferował możliwość edukacji i opieki zdrowotnej. 
Trudno także nie dostrzec na kontynencie rozbieżności między tym, w co ludzie 
oficjalnie wierzą, a tym co praktykują, często hołdując obyczajowości przedchrześ-
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cijańskiej. Uwzględniając te zastrzeżenia, zdaniem Fabriego dos Anjosa, nie można 
jednak podważać ogromnej roli chrześcijaństwa w ukształtowaniu się współczesnej 
bioetyki w Ameryce Łacińskiej (Fabri dos Anjos, 2010: 286). Szczególne znaczenie 
mają przykazania miłości i szacunku dla życia, a także godność człowieka i solidar-
ność. Uciśnione ludy Ameryki identyfikują się bowiem z obrazem cierpiącego 
Chrystusa, rozwinęły w sobie poczucie solidarności i współczucia.  

Rozważając rolę religii katolickiej w bioetyce, Fabri dos Anjos podważa 
rozróżnienie między nauką, opierającą się na rozumie i wiarą religijną. Uważa, 
zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II i Benedykta XVI, że wiara i rozum nie tylko 
się nie wykluczają, ale że wiara bez rozumu nie jest pełna (Fabri dos Anjos, 2010: 
288). Fabri dos Anjos stwierdza, że przykładem postawy łączącej wiarę i rozum 
w realiach Ameryki Łacińskiej, była teologia wyzwolenia, sformułowana pod ko-
niec lat sześćdziesiątych XX wieku. Uważa on, że teologia wyzwolenia naznacza 
także bioetykę łacińską, gdyż podstawowym problemem w życiu społecznym kon-
tynentu są ogromne społeczne nierówności, będące spuścizną kolonializmu (Fabri 
dos Anjos, 2010: 288). W debacie dotyczącej ważnych spraw bioetycznych nie 
można pomijać takich tragicznych wydarzeń, jak ludobójstwo miejscowej ludności, 
wyzysk, niszczenie zasobów kontynentu. Mają one bowiem zasadniczy wpływ na 
współczesną kulturę i jej charakterystyczne cechy. Radość i celebrowanie codzien-
ności przyćmiewa powszechne występowanie ogromnej korupcji, bezrobocia, sła-
bych warunków mieszkaniowych, nierówności w dostępie do opieki medycznej, 
braku edukacji oraz niskiej średniej długość życia. Autor zaznacza, że ponad poło-
wa ludności żyjącej poniżej progu biedy w Ameryce Łacińskiej jest pochodzenia 
indiańskiego albo afrykańskiego (Fabri dos Anjos, 2010: 288). Zdaniem Fabriego 
dos Anjosa współcześnie dominująca ideologia neoliberalna, stawiająca na autono-
mię jednostki, opierająca się na wierze, że sukces zależy od własnych wysiłków 
jednostki zawodzi w zetknięciu z historycznie uwarunkowanymi głębokimi spo-
łecznymi niesprawiedliwościami. 

Odpowiedzią na tę lukę jest teologia wyzwolenia, która zasypuje przepaść 
między nauczaniem religijnym a praktyką społeczną (Fabri dos Anjos, 2010: 289). 
Trudno mówić o prawach pacjenta w społeczeństwie, w którym urodzenie się 
w określonej warstwie społecznej determinuje przewidzianą długość życia, dostęp 
do czystej wody, o nierównym dostępie do opieki medycznej nie wspominając. 
Teologia wyzwolenia, opierająca się na wartościach chrześcijańskich, opowiada się 
przeciw koncentracji władzy w jednych rękach i przeciw nierównościom społecz-
nym. Fabri dos Anjos uważa, że w kontekście Ameryki Łacińskiej nie da się od-
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dzielić bioetyki od religii (Fabri dos Anjos, 2010: 293). Bioetyka powinna być 
otwarta również na poglądy religijne i być płaszczyzną dialogu między odmienny-
mi punktami widzenia, jak było zresztą w pierwotnej koncepcji bioetyki Pottera. 
Bioetyka nie może pomijać też rozpoznawania dyskursów władzy, wykrywania 
otwartej bądź zawoalowanej niesprawiedliwości i nierówności społecznej, gdyż 
bezpośrednio wpływają one na traktowanie pacjentów i ich sytuację zdrowotną. 

Feministyczna krytyka bioetyki w Ameryce Łacińskiej 

Innym ważnym aspektem bioetyki w Ameryce Łacińskiej jest podejście 
feministyczne. Medycyna, a także bioetyka są dziedzinami wysoce zmaskulinizo-
wanymi. Mimo że jest coraz więcej kobiet-lekarzy, to zajmują się one głównie bez-
pośrednią opieką nad pacjentami, a nie rozwiązaniami legislacyjnymi czy debatami 
etycznymi (Diniz, Guilhem, 2010: 298). W tym niełatwym dla kobiet środowisku 
próbowano wprowadzić feminizm jako nowe narzędzie do analizy problemów bioe-
tycznych (Diniz, Guilhem, 2010: 299). Zwrot feministyczny w bioetyce nastąpił 
najpierw w Brazylii i tam pozostaje najsilniejszy, potem pojawił się on również 
w Argentynie, Chile, Meksyku i Kolumbii (Diniz, Guilhem, 2010: 302). Wpływ 
podejścia feministycznego najbardziej zaznacza się w zakresie kwestii związanych 
z prokreacją, szczególnie chodzi tu o wolność prokreacyjną kobiet, którą często 
podważa nauczanie Kościoła katolickiego. Feminizm w bioetyce porzuca gendero-
wą neutralność, np. kwestia aborcji zupełnie inaczej oddziałuje na kobiety niż na 
mężczyzn. Jego celem jest aktywne zwalczanie nierówności ze względu na płeć, 
także na polu medycyny (Diniz, Guilhem, 2010: 303). Ważnym zadaniem bioetyki 
feministycznej w Ameryce Łacińskiej jest zagwarantowanie świeckiego podejścia 
państwa do bioetyki wobec silnej pozycji Kościoła katolickiego na kontynencie. 
Państwo winno gwarantować, zdaniem zwolenników bioetycznego feminizmu, neu-
tralność światopoglądową (Diniz, Guilhem, 2010: 304). 

Geneza i fazy rozwoju bioetyki w krajach Ameryki Łacińskiej 

Pionierem w zapoczątkowaniu refleksji bioetycznej w Ameryce Łacińskiej 
nie było ekonomicznie wysoko rozwinięte Chile, ale zmagająca się z kryzysami po-
litycznymi i ekonomicznymi Argentyna (Mainetti, 2010: 21). W Argentynie, jak 
w innych krajach latynoamerykańskich, etyka lekarska w przeszłości była zdomi-
nowana przez paternalizm w relacjach z pacjentami. Lekarz był postrzegany jako 
osoba obdarzona specjalnym autorytetem, wykraczającym daleko poza wiedzę pro-
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fesjonalną. Ocena moralna wspomaganej reprodukcji i aborcji była natomiast za-
sadniczo zgodna ze stanowiskiem Kościoła rzymsko-katolickiego (Mainetti, 2002). 
Pierwsze instytucje związane z etyką medyczną i bioetyką zaczęły powstawać w 
Argentynie we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku. Jako źródła etyki 
lekarskiej wskazywano amerykański pryncypializm i amerykańską bioetykę oraz 
hiszpańską szkołę historii medycyny (Mainetti, 2010: 22). Namysł nad historią me-
dycyny, wzbogacony o metodologię antropologiczną i zainspirowany europejską fi-
lozofią egzystencjalistyczną, zaowocował ukształtowaniem się nowej, humani-
stycznej wrażliwości w kwestiach medycznych. Badacze koncentrowali się także na 
wykrywaniu ukrytych lub „przeźroczystych” założeń i wartościowań związanych 
z medycyną (Mainetti, 2010: 23). Instytucjonalny rozwój idei etyki lekarskiej i me-
dycznej realizował się na kilku płaszczyznach: po pierwsze, akademickiej w formie 
badań i edukacji bioetycznej, po drugie, w dziedzinie praktyki klinicznej (relacje 
z pacjentami itp.), po trzecie, w sferze rozwiązań legislacyjnych. 

Kolejny etap przemian idei bioetyki w krajach latynoamerykańskich rozpo-
czął się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy w 1990 roku utworzono La-
tynoamerykańską Szkołę Bioetyki (Mainetti, 2010: 25). W tej fazie nastąpił zwrot 
kulturowy, zaczęła się rozwijać specyficzna teoria bioetyki latynoamerykańskiej. 
José Alberto Mainetti zwraca uwagę na różnice między wartościami dominującymi 
w Ameryce Północnej i Europie a tymi, charakterystycznymi dla Ameryki Łacińs-
kiej. W krajach zachodnich dominuje etos liberalny i zagadnienie autonomii pacjen-
ta, podczas gdy w Ameryce Łacińskiej ważniejszymi ideami są komunitaryzm, 
sprawiedliwość i równość w dostępie do opieki zdrowotnej (Mainetti, 2010: 25; 
Mainetti, 2002: 103-104). 

Niektórzy przedstawiciele latynoamerykańskiej bioetyki, jak np. Alfonso 
Llano Escobar, bezpośrednio odnosili się do oryginalnej pracy Van Rensselaera Po-
ttera Bioethics: Bridge to the Future (1971). Llano Escobar (2010) podkreśla donio-
słe znaczenie bioetyki, stwierdza, że w ostatnich latach żadna inna dziedzina wie-
dzy nie rozwijała się tak szybko i nie miała jednocześnie tak doniosłego znaczenia 
w życiu społecznym i nie zmieniła sposobu postrzegania rzeczywistości, jak wła-
śnie bioetyka. Jednak również podkreśla „obce” pochodzenie bioetyki, identyfiku-
jąc początek refleksji bioetycznej z działalnością myślicieli północnoamerykańs-
kich. Określa nawet początkowe fazy rozwoju bioetyki mianem „transplantów”, 
przeszczepionych obcych organów (Llano Escobar, 2010: 45). Llano Escobar zga-
dza się z powszechną opinią, że kraje Ameryki Łacińskiej znacznie się różnią od 
sąsiadów z Północy pod względem społecznym i kulturowym, co jego zdaniem 
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sprawia, że bezpośrednie przeniesienie bioetyki ze Stanów Zjednoczonych natrafiło 
na trudności, w konsekwencji osłabiając znaczenie idei bioetyki jako takiej (Llano 
Escobar, 2010: 45). Poważne problemy społeczne, które rzutują na bioetykę krajów 
latynoamerykańskich nie zostały ani dostrzeżone, ani dostatecznie przeanalizowane 
przez zachodnich bioetyków. Tymi problemami są: bieda znacznych rzesz społe-
czeństwa, wyzysk, jakiemu poddawana jest ludność plemienna i tubylcza, a także 
polityczna dominacja bogatej mniejszości, która uniemożliwia nastanie prawdziwie 
demokratycznych społeczeństw czy państw w pełni obywatelskich. Postępująca se-
kularyzacja osłabia oddziaływanie Kościoła katolickiego również w sferze bioetyki. 
Jednak w miejsce wypełniane dotąd przez naukę Kościoła nie pojawia się idea 
prawdziwej obywatelskości, lecz moralna pustka i przyzwolenie na nadużycia wła-
dzy (Llano Escobar, 2010: 46).  

Na odczucie obcości bioetyki wpływało początkowo to, że w krajach laty-
noamerykańskich istniała ugruntowana tradycja etyki hipokratejskiej, a duże zna-
czenie przypisywano nauce Kościoła katolickiego. Dlatego początkowo bioetyka 
nie budziła zainteresowania nawet w kręgach medycznych, nie rozumiano potrzeby 
jej studiowania, nie wiedziano jak ją zastosować. Na początku w wymiarze zarów-
no akademickim, jak i państwowym była zwyczajnie ignorowana (Llano Escobar, 
2010: 47).  

Pionierem w odwoływaniu się do bioetyki była, wcześniej już wspomniana 
Argentyna, po niej kolejnymi krajami były Wenezuela i Kolumbia. Następnie do 
bioetycznej refleksji i debaty dołączyły pozostałe kraje Ameryki Łacińskiej, choć 
jej rozwój nie jest równomierny w poszczególnych krajach (Llano Escobar, 2010). 
Mimo znacznych wewnętrznych różnic i dysproporcji, dąży się do wypracowania 
wspólnego głosu w kwestiach bioetycznych ze względu na podobne problemy 
i wspólnotę interesów. Stopniowo zaczęto rozwijać własny punkt widzenia, dążono 
do zaprzestania naśladowania z jednej strony Stanów Zjednoczonych, z drugiej 
Hiszpanii (Llano Escobar, 2002) i do rozwijania własnej, uwzględniającej lokalny 
kontekst bioetyki. 

Specyfika bioetycznych wyzwań w Brazylii 

Obecnie świadomość bioetyczna krajów latynoamerykańskich znacznie 
wzrosła i próbują się one włączyć do światowej dyskusji na temat współczesnej 
biomedycyny. Na przykład Brazylia wprowadza do bioetyki latynoamerykańskiej 
jeszcze inny, oprócz religijnego, kulturowego, obywatelskiego i feministycznego 
składnik, a mianowicie aspekt środowiskowy (Junges, Selli, 2010: 309). Wynika to 
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z geograficznych uwarunkowań kraju, który posiada największe na świecie lasy 
tropikalne, szczycące się najwyższym wskaźnikiem bioróżnorodności na planecie. 
Taki unikatowy zasób naturalny niesie ze sobą także ogromną odpowiedzialność 
etyczną i polityczną. Od decyzji dotyczących wycinki lasów tropikalnych w Brazy-
lii zależą zmiany klimatyczne o zasięgu globalnym, a nawet pośrednio przetrwanie 
życia na Ziemi. Brazylia zmaga się z korupcją i nierównościami społecznymi, które 
negatywnie oddziaływają na los lasów tropikalnych. Mimo że refleksja dotycząca 
bioetyki klinicznej jest obecna w kraju, to w debatach bioetycznych zaczyna domi-
nować aspekt ekologiczny (Mainetti, 2002: 104-105). Opiera się on na oryginalnej 
myśli Pottera mocno akcentującej ekologię jako element konieczny bioetyki i okre-
ślającej przetrwanie ekosystemu na Ziemi jako ostateczny test dla ludzkich syste-
mów wartości (Junges, Selli, 2010: 310; Potter, 1971). 

Rozważając kwestie bioróżnorodności jako dobra, które należy chronić, 
José Roque Junges i Lucilda Selli (2010) zauważają jej związek z różnorodnością 
kulturową. Stwierdzają, że wzorce kulturowe wpływają na zachowanie biologicz-
nego bogactwa. Według nich, istnieje zależność między kulturową różnorodnością 
a biologiczną dywersyfikacją. Spadek kulturowej wariantywności jest proporcjo-
nalny do redukcji biologicznej różnorodności. Wyciągają stąd wniosek, że badania 
ekologiczne muszą uwzględniać analizę społeczno-kulturową.  

Spośród krajów Ameryki Łacińskiej to właśnie Brazylia wyróżnia się naj-
większym kulturowym zróżnicowaniem. Duże odmienności regionalne sprawiają, 
że poszczególne społeczności i plemiona w różny sposób wchodzą w relację z eko-
systemem. Inaczej wykorzystują naturalne zasoby środowiska, jako że np. hodowla 
bydła na masową skalę, aglomeracje przemysłowe czy plemiona zbieracko-łowiec-
kie nad Amazonką zupełnie inaczej oddziałują na środowisko naturalne. Obecnie 
w Brazylii następuje na przykład gwałtowna ekspansja upraw soi, trzciny cukrowej 
i plantacji eukaliptusów, a proces ten nie jest obojętny dla naturalnych ekosyste-
mów (Junges, Selli, 2010: 312). Istnieje obawa przed sztucznym ograniczeniem 
biologicznej różnorodności, np. przez wykorzystanie wyłącznie modyfikowanych 
genetycznie nasion podczas wysiewów. Monopol na rynku nasion i zasiewek do-
prowadzić może do drastycznego ograniczenia bioróżnorodności. Brazylia aktyw-
nie promuje zagadnienie biologicznej dywersyfikacji i prowadzi społeczną edukację 
w tym zakresie. Temat ten łączy się z poczuciem współzależności między człowie-
kiem a światem ożywionym, który jest bliski autochtonicznym ludom Brazylii. 
Uważa się, że te kwestie są istotne nie tylko z ekologicznego, ale również i z etycz-
nego punktu widzenia. 
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Uwaga bioetyków w Brazylii kieruje się także na problem biopiratyzmu, 
czyli wykorzystywania biogenetycznych zasobów lokalnych społeczności plemien-
nych przez państwo, instytucje czy prywatne firmy, które następnie używane są, 
aby kontrolować te społeczności albo wykorzystywane są w celach nieautoryzowa-
nych przez dawców danych genetycznych. Innymi słowy, od nieświadomych kon-
sekwencji, często niepiśmiennych ludzi pobiera się próbki materiału genetycznego, 
następnie wykorzystuje się je dla dobra osób trzecich bez zgody czy jakiejkolwiek 
kontroli ze strony dawców (Junges, Selli, 2010: 312-313). Dawcy, mimo że przy-
czyniają się do rozwoju wiedzy, opracowania nowych metod leczniczych, nigdy nie 
korzystają z żadnych dobrodziejstw, do których doprowadziły badania na ich mate-
riale biologicznym. Podobnie firmy farmaceutyczne czy biotechnologiczne zbierają 
wiedzę plemion na temat działania różnych roślin, wykorzystują ją przy produkcji 
leków i suplementów diety, natomiast społeczności lokalne nigdy nie zostają praw-
dziwymi beneficjentami zysków tych firm.  

Kwestią bioetyczną bardzo często podnoszoną w Brazylii jest sprawa 
zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który łączy rozwój ekonomiczny i gospo-
darczy z racjonalnym wykorzystaniem i jednocześnie troską o zasoby naturalne. Co 
więcej, powinien on uwzględniać rozwój społeczny, postęp w dziedzinie edukacji, 
opieki zdrowotnej i łączyć się z podnoszeniem realnej jakości życia ludzi (Junges, 
Selli, 2010: 314). Rozwój państwa nie powinien opierać się wyłącznie na wskaźni-
kach finansowych, ponieważ doprowadzić to może do katastrofy humanitarnej. 

Istotną kwestią bioetyczną wspólną dla Stanów Zjednoczonych i Brazylii 
jest problem sprawiedliwości ekologicznej (ang. environmental justice). Początki 
tego ruchu społecznego sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku i związane były 
z obserwacją, że w USA stężenia toksyn i poziom zanieczyszczeń oraz odpadów 
przemysłowych w powietrzu, wodzie i glebie były wyższe na terenach zamieszka-
łych przez Afroamerykanów i Latynoamerykanów (Junges, Selli, 2010). Świadome 
lokowanie zagrożeń ekologicznych w regionach zamieszkanych przez biedniejsze 
grupy etniczne określa się mianem ekologicznego rasizmu. W Brazylii ruch na 
rzecz ekologicznej sprawiedliwości ukonstytuował się w 2002 roku. Zdefiniowano 
wówczas ekologiczną niesprawiedliwość jako mechanizm działający w społeczeńs-
twach mocno zróżnicowanych ekonomicznie, który lokuje większe zagrożenia eko-
logiczne na terenach zamieszkanych przez osoby o niższym dochodzie, społecznoś-
ci marginalizowane czy tradycyjne grupy etniczne (Junges, Selli, 2010: 315-316). 

Ruch ekologicznej sprawiedliwości zajmuje się konfliktami społeczno-eko-
nomicznymi powodowanymi przez rozwój przemysłu, górnictwa i rolnictwa. Pro-
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cesy te, jak piszą José Rogue Junges i Lucinda Selli (2010: 316), wiążą się z zanie-
czyszczeniami, które bezpośrednio wpływają na kondycję zdrowotną i żywotność 
pobliskich społeczności. Co więcej, mimo że industrializacja zwiększa dochody, to 
koszty związane z przeciwdziałaniem degradacji środowiska i walką z pogorsze-
niem stanu zdrowia ludzi nie są uwzględniane w kalkulacjach finansowych. 

Ten ekologiczny aspekt bioetyki jest szczególnie silnie artykułowany 
w Brazylii zmagającej się z ogromną rozpiętością społeczno-ekonomiczną, przy 
jednoczesnym bardzo dynamicznym rozwoju gospodarczym oraz unikatowych 
w skali światowej zasobach naturalnych. Biorąc pod uwagę duże znaczenie lasów 
Amazonii dla zachowania równowagi ekologicznej na całym świecie, sukces lub 
porażka ruchów świadomości i sprawiedliwości ekologicznej w Brazylii będzie 
mieć bezpośrednie konsekwencje dla wszystkich ludzi na Ziemi. Mimo że te 
kwestie są charakterystyczne dla bioetyki brazylijskiej, to mają one istotne odnie-
sienie również do innych krajów latynoamerykańskich. 

Zderzenie brazylijskiej bioetyki narodowej z kulturami plemiennymi 

W Brazylii kwestie kulturowe w kontekście bioetyki nabierają szczególne-
go znaczenia i mocy. Wystarczająco niejasne i trudne do zdefiniowania pojęcie 
tamtejszej kultury narodowej komplikuje jeszcze fakt, że tereny brazylijskiej Ama-
zonii zamieszkuje około 240 grup etnicznych, zdecydowanie odróżniających się od 
kultury dominującej. Wśród nich są na przykład plemiona akceptujące i praktykują-
ce zwyczajowe dzieciobójstwo, co jest odrzucane przez, w przewadze katolickie, 
brazylijskie społeczeństwo. Grupy te przeważnie reprezentują zbieracko-łowiecki 
model gospodarki, prowadzą często wędrowny lub na poły nomadyczny tryb życia. 
Kobiety rodzą dzieci zazwyczaj w dwuletnim interwale. Przyczyny dzieciobójstwa 
są wielorakie, na przykład matka ma już pod opieką inne dzieci i nie jest w stanie 
zająć się nowym, noworodek jest chory, zdeformowany lub jest uznawany za nie-
zdolnego do życia, albo wynika ono z kulturowo uwarunkowanej preferencji okre-
ślonej płci dziecka. Kolejne powody to śmierć matki podczas porodu lub połogu. 
Albinizm, mimo że zdarza się wśród Indian niezmiernie rzadko, kojarzony jest ze 
światem duchów, często złych duchów, dlatego też jest następnym motywem 
uśmiercania noworodków. Dzieciobójstwo może być przeprowadzone również 
wtedy, gdy dziecko nie ma uznanego społecznie ojca, np. ojciec pochodzi z innego, 
wrogiego plemienia. W niektórych plemionach zabija się piąte kolejne dziecko tej 
samej płci (Lancy, 2008). W tym podrozdziale przybliżę obyczajowość i problema-
tykę związaną z dzieciobójstwem w trzech różnych plemionach.  
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Praktyka dzieciobójstwa była szeroko rozpowszechniona wśród Yanoma-
nów. Kobieta jest tam w pełni niezależna w podejmowaniu decyzji o losie dziecka. 
Rodzi w lesie i jeśli nie akceptuje potomka, porzuca go zaraz po urodzeniu, a taka 
sytuacja jest interpretowana jako brak narodzin. Zgodnie z przekonaniami tej grupy 
Indian ciało jest konstruowane kulturowo. Ciało tworzone jest od poczęcia do czasu 
pokwitania i proces ten wyznaczają kryteria kulturowe. Akt biologicznego porodu 
nie jest równoznaczny z narodzinami, które mają wymiar kulturowy i społeczny. 
Saulo Ferreira Feitosa określa to mianem „narodzin kulturowych” (being culturally 
born) (Feitosa, 2010: 853-858). Ciało tuż po narodzinach nie jest w pełni „ludzkie”, 
staje się nim dopiero dzięki rytuałom. Podobnie osoba postrzegana jest jako kultu-
rowa konstrukcja, będąca wynikiem długiego procesu społeczno-kulturowego. Dla-
tego zabicie czy porzucenie na pewną śmierć dziecka nie jest równoznaczne z uś-
mierceniem osoby ludzkiej. 

Innym ciekawym przypadkiem z punktu widzenia relacji bioetyki i kultury 
są Zuruahá, zamieszkujący niedostępne rejony Amazonii w regionie Tapavá. Re-
prezentują oni inny niż u Yanomanów wzorzec kulturowy dotyczący dzieciobójs-
twa. Ze względu na to, że plemię zajmowało tereny położone głęboko w selwie 
długo, bo aż do lat osiemdziesiątych XX wieku, żyło niezależnie, pozbawione sta-
łego kontaktu z „białymi” kolonistami. Nadal przebywają we względnej izolacji, po 
pierwsze ze względu na warunki geograficzne, po drugie przez unikanie kontaktu 
z obcymi. Grupa liczy niespełna 150 osób i mówi językiem z grupy arawá. Władze 
zdecydowały, aby respektować ich samowystarczalność i autonomię. Podjęto nawet 
decyzję o tym, by bezpośrednio nie ingerować w ich życie. Wprowadzono wśród 
nich także specjalny program medyczny, który uznaje miejscową medycynę ludo-
wą, a także gwarantuje szczepionki na choroby zakaźne zawleczone do Amazonii 
przez białych, na które miejscowi nie mają naturalnej odporności (Feitosa, 2010). 

Antropolodzy, analizując kulturę Zuruahá, wykazali niezmiernie interesu-
jącą zależność między wysokim wskaźnikiem samobójstw a dzieciobójstwem. Pod-
stawową sprawą w zrozumieniu obyczajów panujących w tejże społeczności jest 
koncepcja wartościowego życia. Ogólnie rzecz ujmując, postrzegają oni śmierć jako 
cel życia, jakkolwiek pesymistycznie może to zabrzmieć dla zewnętrznego obser-
watora. Sensem życia jest życie dobre i spokojne, pozbawione nadmiernego cier-
pienia. Rzec by można, że cenią oni wysoką jakość życia. Przyczyny śmierci kate-
goryzują dwojako, albo pojawia się ona jako naturalne zjawisko, albo jej przyczyną 
jest otrucie (Feitosa, 2010). 
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Statystycznie w latach 2003-2005 w grupie zanotowano 16 narodzin, jedną 
chorobę śmiertelną, dwa przypadki dzieciobójstwa i aż 23 samobójstwa, co stanowi 
bardzo wysoki wskaźnik, zważywszy że grupa liczy około 150 osób. Dzieciobójs-
two, podobnie jak u innych plemion w Amazonii, jest praktyką akceptowaną, ale 
wykonywaną zdecydowanie rzadziej niż w innych społecznościach. U Zuruahá ko-
biety decydują się na dzieciobójstwo, gdy dziecko nie ma społecznie uznanego ojca. 
Bez aktywnego wsparcia ze strony ojca matka nie jest w stanie zapewnić swemu 
potomkowi odpowiedniej jakości życia. Samotne matki uśmiercają najczęściej cór-
ki, bowiem córka bez ojca nie może stać się członkiem plemienia. W przypadku sy-
na nie może się on stać pełnoprawnym członkiem plemienia, ma niższy status spo-
łeczny niż reszta chłopców, a utrzymywany jest przy życiu tylko, dlatego że męż-
czyźni są użyteczni gospodarczo i społecznie. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy 
kobiety decydują się na samotne wychowywanie nawet córek. Innym powodem po-
rzucenia na śmierć dziecka może być jego deformacja, widoczna choroba, która 
wiązać się może z cierpieniem, trudnym czy tragicznym życiem. 

Przy relatywnie niskim wskaźniku dzieciobójstwa (około 7% to niewiele, 
biorąc pod uwagę inne kultury tego rejonu), Zuruahá cechują się bardzo wysokim 
wskaźnikiem samobójstw, sięgającym nawet 60%. Wynika to z tego, że samobójs-
two jest postrzegane jako wartościowy sposób zakończenia życia, który prowadzi 
do lepszej egzystencji pozagrobowej. Lepiej samodzielnie zakończyć swoje życie, 
gdy jest się jeszcze w pełni sił, niż doczekać pożałowania godnej starości i niedo-
łężności. Nie ma u nich związku między starością a mądrością, starość nie przeds-
tawia dla nich większej wartości. Wręcz przeciwnie – ze względu na pogorszenie 
się kondycji fizycznej, choroby, cierpienie – uważana jest za stan godny wyłącznie 
pogardy. Starcy są traktowani w sposób pozbawiony szacunku, określani jako 
zbędni i niepotrzebni. Większość z nich próbowała z sukcesem, lub bez popełnić 
samobójstwo. Akt ten dokonywany jest zazwyczaj za pomocą naturalnej, roślinnej 
trucizny. Po śmierci rodziców i dziadków dzieci lub wnukowie odprawiają rytuały 
pogrzebowe. 

Uważa się, że kult młodości, sprawności i samobójstwa jest konsekwencją 
masakry, która miała miejsce około stu lat przed nawiązaniem z tym plemieniem 
stałego kontaktu w latach osiemdziesiątych XX wieku. Masakra została dokonana 
pod koniec XIX wieku przez poszukiwaczy kauczuku. Zabito wówczas większość 
plemienia, wybito także wszystkich szamanów i przywódców. Ci, którzy przeżyli, 
„przetrwańcy”, zaczęli cierpieć na zaburzenia psychiczne związane z „etno-traumą” 
(Feitosa, 2010: 853-858). Życie po tragicznym załamaniu się społeczności przestało 
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przedstawiać dla nich większą wartość, zwłaszcza jeśli przysparza kosztów i cier-
pień fizycznych, emocjonalnych czy społecznych. 

W 2005 roku wioskę opuściło osiem osób, w tym matki z dwójką chorych 
i niepełnosprawnych dzieci. Zrobiły to, aby uniknąć śmierci potomstwa. Jedno 
z nich po przejściu prostej operacji wróciło do wioski i zostało zaakceptowane 
przez społeczność. Drugie wymagało długotrwałego leczenia. Dzieci nie zabito od 
razu po porodzie, ponieważ ich wady ujawniły się dopiero po pewnym czasie od 
urodzenia. Zdarzało się w takich sytuacjach, że dzieci uśmiercano znacznie później, 
na przykład nawet w wieku pięciu lat. Dlatego też dzieci często pozostają bezi-
mienne aż do drugiego roku życia, póki nie okaże się, czy są zdrowe i rozwijają się 
prawidłowo. Wcześniej nie są uważane za pełnoprawnych członków społeczeństwa. 

Nagłośnienie przypadków dzieciobójstwa i jego relacji z wysokim wskaź-
nikiem samobójstw u Zuruahá wznieciło dyskusje nad bioetycznym interwencjoniz-
mem w Amazonii. Feitosa na przykład twierdzi, że karanie dzieciobójstwa wśród 
Zuruahá nie powinno mieć miejsca, ponieważ w ich przypadku ta praktyka wynika 
z zupełnie innego kontekstu kulturowego niż w brazylijskim społeczeństwie. Z ko-
lei samobójstwa popełniają albo ludzie starzy, aby uniknąć cierpienia i niedołężno-
ści, albo osoby o niskim statusie społecznym, które nie zostały uśmiercone zaraz po 
narodzeniu. Szczególnie poruszający jest przypadek dwóch córek wdowy, która 
wychowała je samotnie. Obie, jako dorosłe, ale bardzo młode osoby popełniły sa-
mobójstwo, jedna z nich była tuż po ślubie. Niski wskaźnik dzieciobójstwa bezpo-
średnio zależy u Zuruahá od wysokiego wskaźnika samobójstw. Powstrzymanie 
plemienia za pomocą surowych kar przed dzieciobójstwem, doprowadziłoby do 
zwiększenia liczby osób dorosłych targających się na swoje życie. Rozwiązania 
proste i właściwe z punktu widzenia kultury brazylijskiej czy zachodniej, nieko-
niecznie muszą się sprawdzać w małych społecznościach plemiennych dotkniętych 
etno-traumą. 

W historii Brazylii znane są też przypadki pozytywnego i efektywnego dia-
logu międzykulturowego w kwestiach bioetycznych. Tak było w przypadku ple-
mienia Tapirapé z regionu Mato Grosso. W 1952 roku grupa liczyła zaledwie 
47 osób i aktywnie praktykowała dzieciobójstwo. Do plemienia dołączyły katolic-
kie siostry zakonne, zgodnie z etyką katolicką – przeciwne dzieciobójstwu. Nie 
przyjmowały one jednak pozycji autorytarnej i paternalistycznej. Nie prowadziły 
otwartego i agresywnego nawracania, lecz „cichą misję” (silent mission), która po-
legała na obecności i współżyciu ze społecznością, dzieleniem ich trosk i posługi-
waniem się tymi środkami, którymi dysponują miejscowi. Unikano wszelkiej osten-
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tacji i narzucania swojego sposobu myślenia, nawet w formie nachalnej symboliki 
(jak krzyż na centralnym placu wioski). Obserwując fatalne skutki praktyki dzie-
ciobójstwa siostry zaczęły dyskutować z członkami plemienia, że wobec niskiej li-
czebności grupy zabijanie nowo narodzonych doprowadzi wkrótce do całkowitego 
wyginięcia plemienia i unicestwienia ich kultury. Plemię dało się po pewnym czasie 
przekonać, porzucono dzieciobójstwo. Populacja znacznie wzrosła. 

Otwartym pozostaje pytanie, czy to misjonarki przyczyniły się zasadniczo 
do zmiany obyczajów, czy też powiększenie terytorium, które zwiększyło gospo-
darczy potencjał plemienia, spowodowało zarzucenie dzieciobójstwa (dzieci można 
już było spokojnie wykarmić). Sądzić można, że oba te czynniki: ekonomiczny 
i ideologiczny wpłynęły na zmianę kulturową u Tapirapé. Siostry nadal przebywają 
z plemieniem i kontynuują swoją misję. Interwencję zakonnic ocenia się w literatu-
rze przedmiotu bardzo wysoko, widząc w niej przykład efektywnej akcji, która do-
prowadziła do uratowania grupy i odbyła się z poszanowaniem ich interesów i tra-
dycji. Interwencjonistyczna bioetyka narażona jest jednak na duże ryzyko, np. wią-
że się z narzucaniem obcej, dominującej kultury, podyktowana może być interesami 
obcej społeczności. 

Opisane wyżej praktyki kulturowe, związane z dzieciobójstwem w tych 
trzech różnych plemionach wywołały w Brazylii debatę nad penalizacją tego zwy-
czaju i nad zabieraniem dzieci z amazońskich wiosek, aby je ocalić przed pewną 
śmiercią. Odnośnie do drugiej kwestii, w brazylijskich realiach ratowanie dzieci 
przed zabójstwem ma bowiem swoją ciemną stronę. Dzieci takie, chociaż ocalone 
od zagłady, w praktyce skazywane są na banicję przez swoich pobratymców. Zosta-
ją wykluczone z własnej społeczności, a w brazylijskiej kulturze narodowej ich los 
również nie przedstawia się optymistycznie. Stają się najczęściej społecznymi sie-
rotami, lądującymi na marginesie społecznym lub w świecie przestępczym. Nie ma 
tu systemowych, efektywnych sposobów na wprowadzanie takich osób w życie 
społeczne.  

Typowe dla plemion Amazonii przyznawanie statusu pełnoprawnej osoby 
ludzkiej dopiero na pewnym etapie rozwoju biologicznego człowieka nie jest nowe 
ani obce kulturze Zachodu. W angielskim prawie kryminalnym na przykład „infant” 
to odrębna kategoria prawna oznaczająca dziecko dziewięcioletnie lub młodsze. 
Natomiast niektórzy autorzy sugerują nawet, aby rozróżniać dwie kategorie dzie-
ciobójstwa neonaticide, czyli zabójstwo noworodka w ciągu 24 godzin od jego na-
rodzenia i infanticide – zabójstwo dziecka starszego niż 24 godziny (Weir, 1984: 4). 
Często w krajach anglosaskich zakłada się na przykład, że noworodki i niemowlęta 
mają „niższy” status prawny w stosunku do starszych dzieci czy dorosłych, pisze 
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Robert Weir (1984: 5). W konsekwencji tego, mimo że w czasach nowożytnych 
ugruntowało się na Zachodzie przekonanie uznające dzieciobójstwo za akt nielegal-
ny i zabroniony, to w wielu krajach nieuchronność kary za ten czyn nie jest pewna 
ani oczywista. Za okoliczność łagodzącą uznaje się czasową niepoczytalność rodzi-
ców (przeważnie matek) (Weir, 1984: 5). 

W Brazylii zabójstwo dziecka jest karane pozbawieniem wolności od lat 
dwóch do czterech. Mimo tego, matek z tradycyjnych plemion w zasadzie nie ska-
zuje się ani nie poddaje karze. Uważa się bowiem, że dzieciobójstwo nie wynika 
z autonomicznej decyzji kobiet, ale ze społeczno-kulturowej presji plemienia. Nie 
będąc zdolną do w pełni samodzielnej decyzji, kobieta nie może zostać pociągnięta 
do odpowiedzialności karnej.  

Sprawa ta wzbudza jednak liczne kontrowersje. W debacie dotyczącej 
zwyczajowego dzieciobójstwa w Brazylii pojawiły się dwa trendy. Jeden wyklucza, 
aby kultura plemion była ponad narodowym prawem i optuje za kryminalizacją 
dzieciobójstwa bez uwzględniania kontekstu kulturowego. Drugi postuluje prawny 
pluralizm, dopuszcza różne formy sprawiedliwości, które biorą pod uwagę niezwy-
kle wymagający styl życia w lasach Amazonii i wielosetletnie tradycje tamtejszych 
społeczności. Trudno znaleźć konsensus między tymi dwoma postawami. 

Podsumowanie 

Podsumowując latynoamerykańską bioetykę, powiedzieć można, za Ger-
manem Calderonem Legardą (2010: 360), że mimo iż impuls do rozwoju bioetyki 
przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, to opiera się ona na śródziemnomorskiej tra-
dycji antropologii medycznej, a także na kulturze śródziemnomorskiej samej w so-
bie. Początkowo była rozwijana nie przez filozofów, ale przez ludzi mających grun-
towne klasyczne i humanistyczne wykształcenie. Co istotne, rozwijanie bioetyki 
w krajach latynoamerykańskich nigdy nie odbywało się w społeczno-politycznej 
próżni, brano pod uwagę kulturową specyfikę kontynentu. Zasadniczymi osiami 
bioetyki jest tam przewartościowywanie paternalizmu, a także wpływu nauki Koś-
cioła katolickiego oraz roli państwa w promowaniu ekologicznej sprawiedliwości. 
Ponadto, istotnymi sprawami są prawa kobiet i sprawy mniejszości etnicznych. 
Etyka medyczna w Ameryce Łacińskiej krytycznie odnosi się do ideologii liberal-
nej, problem autonomii pacjenta ustępuje tam miejsca wartościom takim, jak soli-
darność i sprawiedliwość (Legarda, 2010: 361; Parenti, 2003: 111). Początkowa po-
zytywna i bezkrytyczna postawa wobec amerykańskiego pryncypializmu została 
zastąpiona przez świadomą i krytyczną refleksję.  
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