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DOPING GENÉTICO E OS LIMITES ÉTICO-JURÍDICOS DA PERFORMANCE 

FÍSICA HUMANA NO ESPORTE OLÍMPICO 

 

1. RESUMO 

 O presente trabalho estudará as consequências éticas e jurídicas do “doping 

genético” no esporte olímpico alicerçadas nas normas da WADA (Agência Mundial 

Anti-Doping), COI (Comitê Olímpico Internacional), COB (Comitê Olímpico Brasileiro) 

e Código Desportivo Brasileiro bem como as demais consequências jurídicas que 

possam emanar dos demais ramos do Ordenamento Jurídico Pátrio. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O homem é, por natureza, um escultor de conhecimentos, valores e 

princípios.  Em uma dessas vertentes está o progresso biotecnológico. A questão a 

ser discutida não é apenas ética, filosófica ou moral, mas profundamente 

econômica, política e cultural.  Trata-se, portanto, da Terceira Revolução da 

Biologia, um marco do Século XXI: as consequências da intervenção provenientes 

da Engenharia Genética no mais íntimo do ser humano, isto é, seus genes.  

O doping é quase tão antigo quanto as práticas esportivas, Aquino Neto 

(2001, p.139) acresce que “nada disso é novo. Em 800 a. C. os gregos incorporaram 

o esporte ao seu modo de vida em igualdade com as atividades culturais e 

religiosas”. Nesse berço do esporte, “em 300 a.C. nos Jogos Olímpicos Antigos, os 

corredores de longa distância usavam uma cocção de plantas que tinha como 

principal produto um alucinógeno extraído de cogumelos” (Em: 

http://www.cbcm.com.br/modulos/canais/descricao.php?cod=132...130# 

Acesso em 10 de julho de 2013).  

Neste início de século, conjugando o que há de mais moderno em ciência, os 

holofotes se voltam para o doping genético que, segundo a WADA, se trata do “uso 

não terapêutico de células, genes, elementos genéticos ou modulação da expressão 

gênica com potencial para aumentar a performance atlética” (DIAS, 2011, p.66). A 

WADA assevera que isso “representa uma ameaça à integridade do desporto e da 

http://www.cbcm.com.br/modulos/canais/descricao.php?cod=132...130
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saúde dos atletas” (em: http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Science-

topics/Gene-Doping/ traduzimos, acesso em 10 de agosto de 2013). Embora não 

haja comprovação de atletas modificados geneticamente em competições, isso “não 

exclui a possibilidade de que estes atletas já estejam sendo „produzidos‟ em 

laboratório, uma vez que a WADA não implementou, até o momento, testes para o 

anti-doping genético” (DIAS, 2011, p.69). Isso mostra que “os avanços da genética 

deixam para trás uma forma de viver e geram problemas de ordem ética que não 

podem ser resolvidos geneticamente” (ZATZ, 2011, p.11).  

Será o arcabouço jurídico suficiente à solução de tal problema ético cuja 

discussão não pode ser restrita a profissionais de uma só área? Haverá 

possibilidade de conciliar os valores esportivos e interesses econômicos ou 

prevalecerá o “vencer a qualquer custo”? 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho destina-se: 

 ao estudo das implicações jurídicas dessa problemática no escopo do 

Ordenamento Jurídico Pátrio, especialmente o Código Desportivo vigente, bem 

como realizar uma análise internacional na esteira do direito comparado alemão e 

português; 

 investigar o entendimento dos maiores especialistas da Bioética e do 

Direito, nessa seara, e influência a legislações futuras; 

 estudar as possíveis ações judiciais na dimensão civil e penal, segundo 

o Ordenamento Pátrio, em situações de doping genético.  

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho se procederá na forma documental (análise de normas 

jurídicas nacionais e especialmente internacionais) e bibliográfica (doutrina nacional 

e internacional, artigos na seara médica, obras da Bioética pátrias e internacionais).  

 

http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Science-topics/Gene-Doping/
http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Science-topics/Gene-Doping/
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5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa será realizada mediante análise de obras jurídicas e artigos 

médicos de renome nacionais e internacionais visando verificar a solução jurídica 

presente a um caso de doping genético in abstrato bem como as influências do 

direito comparado em nosso arcabouço jurídico.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento não se verificou casos concretos de doping 

genético, todavia, percebe-se que a legislação pátria permanece estacionada quanto 

ao presente tema.  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

AQUINO NETO, Francisco Radler de. O papel do atleta na sociedade e o controle 

de dopagem no esporte. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Vol. 7, nº. 4, 

p.138-148, 2011.  

DIAS, Rodrigo Gonçalves. Genética, Performance Física Humana e Doping 

Genético: o Senso Comum Versus a Realidade Científica. Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte. Vol. 17, nº. 1, p. 62-70, 2011.  

DIERICKX, Kris; DECKX, Seppe; HENS, Kristien. The Ethics of Gene Doping: A 

Survey of Elite Athletes and academic Professionals. Journal Clinical Research & 

Bioethics, Vol. 3, nº. 2, p.1-5, 2012.  

FRIEDMANN, Ted. Potential for genetic Enhancements in Sports. Disponível em: 

http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/transcripts/jul02/session4.html Acesso em 10 

de abril de 2013.  

MIAH, Andy. Atletas geneticamente modificados – Ética biomédica, doping genético 

e esporte. Trad. Débora Balancin. São Paulo: Phorte, 2008. 

ZATZ, Mayana. Genética: escolhas que nossos avós não faziam. 1ª ed. São Paulo: 

Globo, 2011. 

http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/transcripts/jul02/session4.html

