Aula 6 | Bioética: os desafios da
Engenharia Genética
Metas da aula
• Apresentar os principais avanços que a Engenharia Genética
obteve nas últimas décadas e discutir a importância das questões éticas ligadas a esta área do conhecimento.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. avaliar como os recentes avanços da Engenharia Genética necessitam de exame ético por envolverem questões de biossegurança;
2. identificar o problema ético central que envolve as pesquisas
com células-tronco;
3. avaliar algumas das preocupações éticas fundamentais referentes à Engenharia Genética.

O que é Engenharia Genética?
Na Aula 5, vimos como o desenvolvimento de tecnologias recentes, tais
como a internet, o celular e os compostos sintéticos, afeta de maneira positiva e negativa nossas vidas.
Vimos alguns problemas ligados à biodegradabilidade de compostos sintéticos, sobre a utilização da energia nuclear e sobre o possível caráter nocivo de
substâncias utilizadas pela indústria alimentícia. Claro que esses temas que
foram vistos em nossa última aula não resumem todas nem a maior parte
das questões éticas relacionadas às novas tecnologias.
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Glossário
Genética
Uma das ciências biológicas
mais recentes e mais bem
organizadas, que contribuiu
decisivamente para o
progresso dos estudos
biológicos. Seu objeto de
estudo é a transmissão das
características hereditárias
dos seres vivos de uma
geração para a outra [...]
O fundador da genética
moderna foi o austríaco
Gregor Mendel, que,
em 1866, publicou os
resultados de algumas de
suas experiências sobre a
hibridação de diferentes
espécies de ervilhas.
Trecho retirado do Dicionário
de Filosofia Abbagnano

Esta aula pode ser considerada como um prolongamento da anterior porque
a Engenharia Genética é um campo do conhecimento que faz parte das
novas tecnologias que transformaram de maneira radical nossa maneira de
viver e de enxergar o mundo.
Mas o que é Engenharia Genética? O que significa essa expressão e qual é o
tipo de conhecimento que ela abrange? Todos nós temos de maneira muito
clara em nosso cotidiano que a palavra engenharia se refere à construção de
alguma coisa. Assim, temos a Engenharia Civil, que constrói estruturas como
casas, pontes, ginásios etc. Temos a Engenharia Mecânica, que se refere à
construção de máquinas. A Engenharia Automobilística, que constrói automóveis, e assim por diante.
Para que possamos entender o que a Engenharia Genética “constrói” é
preciso saber qual o significado da palavra genética. A palavra “genética”
é derivada da palavra “gene” que significa, de uma maneira aproximada,
“origem”, “nascimento”. Então, a Engenharia Genética é a “engenharia da
origem”. Mas da origem de que ela trata exatamente? Pode-se responder
que é a respeito da origem das formas de vida. Vamos entender como isso
acontece de uma maneira mais clara?
Cada um de nós tem um conjunto de características físicas que são completamente específicas, ou seja, cada ser vivo, incluindo os seres humanos, nasce com uma estrutura física que é única. Podemos perguntar: O que faz com
que os seres vivos sejam fisicamente diferentes uns dos outros? A resposta
a essa pergunta é justamente a chave para se compreender qual é o ponto
de partida da genética.
Cada um de nós tem todas as características físicas determinadas por um
“código”: o código genético. Mas o que é o código genético? Existe uma
estrutura microscópica presente em nossas células, chamada cromossomo.
O ser humano tem 46 cromossomos (23 pares) em cada célula do seu corpo,
chamadas células somáticas. Nos cromossomos ficam organizados os genes
(plural de gene). A espécie humana tem cerca de 80 mil genes, e as posições
que eles ocupam nos cromossomos determinam as características físicas que
irão se apresentar no indivíduo.
Assim, a cor da pele, a cor dos olhos, a estrutura óssea e muscular, a altura, tudo é determinado pela presença de genes correspondentes a estas
características associada às posições que os mesmos ocupam dentro dos
cromossomos. Portanto, nosso código genético é o conjunto de todas essas
combinações de genes que, ligados em sequência, formam o que a genética
chama de DNA.
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Qual a diferença entre DNA, gene e cromossomo?
“A diferença principal é de tamanho. O menor de todos é o gene.
A partir daí, a coisa aumenta: vários genes em sequência formam o
DNA, um conjunto de moléculas que carrega a informação genética de todos os seres vivos. Uma comparação ajuda a entender essa
diferença. Se imaginarmos que o DNA é um colar, cada uma das
contas, que formam o colar, será um gene”, afirma a geneticista
Mayana Zatz, da Universidade de São Paulo (USP).
Acontece que o DNA é um “colar” enorme: se o DNA presente em
uma única célula humana pudesse ser esticado em linha reta, ele
atingiria dois metros de comprimento. Como fazer tudo isso caber
em cada uma das nossas microscópicas células? Aí é que entram
os cromossomos. “Eles são estruturas presentes em cada uma das
100 trilhões de células do organismo que servem justamente para
armazenar o DNA. [...]”

Flavio Takemoto

Trecho de matéria retirado do site: mundoestranho.abril.com.br/
ciencia/pergunta_287098.shtml

Fonte: www.sxc.hu/photo/1037197

Podemos agora concluir que a Engenharia Genética estuda a estrutura e
funções dos genes em nosso DNA, buscando identificar e intervir em di-
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versos tipos de características genéticas. É possível, por meio desse tipo de
engenharia, modificar e “construir” códigos genéticos que tenham características específicas. Resumindo, a Engenharia Genética torna possível criar
novas variações nas formas de vida que conhecemos.
Nesta aula, veremos alguns casos em que esse processo já está acontecendo,
e como ele pode se desenvolver em um futuro próximo.
Você deve estar se perguntando: Qual a relação que a Engenharia Genética
tem com a ética? Por que elas precisam estar relacionadas? Na verdade, esse
é o tema principal desta aula. Levantaremos a seguir algumas situações em
que o desenvolvimento da genética requer a reflexão ética.

Alimentos transgênicos

Robbie Owen-Wahl

Na Aula 5, falamos da responsabilidade ética da indústria de alimentos e do
uso de substâncias (conservantes, corantes, hormônios) que poderiam oferecer riscos à saúde. No entanto, não falamos dos alimentos transgênicos.
A Engenharia Genética é capaz de alterar determinadas características não
só de animais como também de vegetais.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1097230

Figura 6.1: Os alimentos transgênicos nem sempre são benéficos ao ser humano
e à natureza.
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A genética vem sendo aplicada para melhorar as espécies de grãos e outros
vegetais cultivados pelo homem. Por exemplo, podem se produzir variações
transgênicas de soja ou de milho menos vulneráveis a pragas. Ou então que
tenham um índice de produtividade muito maior que os dos grãos “naturais”.
Em princípio, a alteração genética de espécies vegetais só nos traria benefícios. A ideia é a de que as alterações feitas teriam a função de torná-las
melhores em todos os aspectos possíveis.
No entanto, aqui começa a reflexão ética, pois as espécies vegetais estão
no planeta há muito mais tempo que o homem. Essas espécies possuem
características genéticas específicas por terem participado de um processo
de evolução que durou milhões de anos.
Esse processo de evolução aconteceu gerando um equilíbrio natural fundamental para a manutenção da vida no planeta. A questão que se coloca aqui
é: Podemos realizar alterações genéticas em alguns vegetais. Mas até que
ponto devemos realizar tais modificações sem que se produzam desequilíbrios na natureza?

SP Veres

A indústria tem grande interesse no desenvolvimento dos transgênicos porque as espécies vegetais modificadas ficam menos vulneráveis a pragas e,
apresentam um rendimento maior.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1184736

Figura 6.2: Eliminar pragas da lavoura também pode causar desequilíbrios ambientais!
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Os profissionais que possuem conhecimento científico ligado aos processos
de desenvolvimento da vida (geneticistas, bioquímicos, biólogos, engenheiros ambientais) devem avaliar até que ponto o cultivo contínuo de espécies
vegetais geneticamente alteradas poderá causar desequilíbrios ambientais,
pois, muitas vezes, a própria eliminação de algumas pragas de lavoura pode
causar danos à natureza. Isto porque todos os seres vivos se encontram em
uma relação de dependência “direta” (a dependência do coelho com a folhagem que come) ou “indireta” uns com os outros (a dependência da águia
com a folhagem que alimenta o coelho que ela vai comer).

Figura 6.3: Todas as criaturas vivas dependem umas das outras; qualquer alteração pode
causar desequilíbrio na natureza.

Não é possível ainda medir com segurança qual é o impacto que os transgênicos (recentemente chamados de OGMS – Organismos Geneticamente
Modificados) podem ter no meio natural e mesmo na saúde humana. Isto
porque se trata de uma tecnologia muito recente. Por esse mesmo motivo, é
preciso que exista um controle quanto a esse tipo de alteração.
Vários países europeus vêm proibindo o cultivo de determinadas sementes
transgênicas por razões de segurança ambiental. Muitos estudos têm criticado os OGMS, acusando-os de causarem problemas ambientais.
Por exemplo: no cultivo utilizando sementes transgênicas de milho Bt (a sigla Bt se refere ao fato de grão possuir uma alteração genética que produz
uma substância tóxica para os insetos). Essa substância, além de ainda não
apresentar um caráter seguro suficiente para o consumo humano, é pouco
biodegradável podendo contaminar o solo.
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Os transgênicos e as abelhas
Veja trechos do artigo do especialista em genética Nagib Nassar1:
Transgênicos Bt – o caminho para a catástrofe
Estamos destruindo o nosso meio ambiente e ecossistemas, e andando cegos a uma catástrofe que não
tem fim, ao ceder à pressão das multinacionais produtoras de transgênicos Bt.
Calcula-se que, por causa do plantio dos transgênicos Bt, 50% a 90% das abelhas que se alimentam do
pólen de sua florada, tenham desaparecido nos EUA,
só no ano passado.
Como consequência deste fato, houve a perda de
mais de dois terços da produção nacional americana
de mel. Trata-se de uma quantia avaliada por nada
menos de 14 bilhões de dólares anualmente!
Os insetos polinizadores mais ativos são as abelhas.
Há ainda outros insetos que pertencem a outras famílias, mas todos estão unidos pelo perigo de serem
contaminados pela toxina Bt, durante suas visitas às
flores de plantas Bt.

Mariajose Dominguez Reifs

Trecho do artigo retirado de: vidasustentavel.com/2009/06/11/artigotransgenicos-bt-o-caminho-para-a-catastrofe/

Fonte: www.sxc.hu/photo/815441
Professor titular de Genética da UnB

1
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O melhor tipo de cultivo em termos de equilíbrio natural é o chamado “orgânico”. O cultivo orgânico não utiliza agrotóxicos nem alterações genéticas. Podemos dizer com certeza que esse tipo de cultivo é o melhor em
termos de equilíbrio ambiental, porque os alimentos produzidos fazem parte
da própria evolução das espécies no planeta.
No entanto, é importante lembrar que os alimentos orgânicos são mais caros
porque são mais difíceis de cultivar, uma vez que são mais suscetíveis a pragas e
apresentam menores índices de rendimentos.
Esse é um desafio para a ética: encontrar uma norma para o cultivo de
alimentos viáveis comercialmente, que respeitem o equilíbrio natural e não
ofereçam riscos à população consumidora.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1

Glossário
Produtos biotecnológicos
Os produtos biotecnológicos
estão relacionados com
a biotecnologia, nome
que se dá à aplicação
prática de conhecimentos
e técnicas mais recentes
ligadas aos processos
de desenvolvimento e
manutenção da vida.
Podemos chamar as
sementes transgênicas de
produtos “biotecnológicos”
porque sua produção deriva
de um conjunto complexo
e recente de aplicações de
conhecimentos científicos
ligados à estrutura das
formas de vida.

A seguir, leia uma definição de biossegurança apresentada pelos biólogos
Rubens Onofre Nodari e Miguel Pedro Guerra:
“Biossegurança significa o uso sadio e sustentável em termos de meio ambiente de produtos biotecnológicos e aplicações para a saúde humana, biodiversidade e sustentabilidade ambiental, como suporte ao aumento da segurança alimentar global [...]”
Com base nesta definição e no texto desta aula responda: Os alimentos
transgênicos podem ser considerados “biosseguros”? Por quê?

Pesquisas com células-tronco
O mais recente grande debate que a genética tem promovido se refere às
pesquisas utilizando as células-tronco. Mas o que são células-tronco? Cada
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parte do nosso corpo, cada órgão, músculo, é formada por tipos de células
diferentes. As células que formam nosso cérebro têm formatos, propriedades e tamanhos diferentes das células que formam, por exemplo, os tecidos
do coração.
No entanto, essa diferenciação entre as células só acontece depois de algumas semanas de nossa vida embrionária, ou seja, quando o desenvolvimento
da vida humana ainda se encontra em uma fase muito primária.

Karen Barefoot

As células-tronco são justamente essas células encontradas na fase embrionária, que são capazes de se transformar em qualquer tipo de outras células.
Hoje, a grande esperança da medicina é que a cura de muitas doenças venha
das pesquisas com células-tronco. Isto porque muitas doenças são um tipo
de processo de degeneração celular. Por meio das células-tronco, é possível
“substituir” células doentes por células saudáveis e, assim, eliminar a doença.
Além disso, essas células podem ser usadas na recuperação de pessoas que
tenham alguma deficiência física.

Fonte: www.sxc.hu/photo/550152

Figura 6.4: A pesquisa com células-tronco pode levar à cura de muitas doenças.

É claro que o processo não é simples e que existem outras milhares de
variáveis no tratamento utilizando as células-tronco. No entanto, o que
importa tratar nesta aula é que esse tipo de célula só pode ser obtido,
para fins de pesquisa e tratamento, pela “utilização” de embriões humanos sadios. Esse é o grande problema ético.
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Para que possamos ter uma ideia melhor do problema é preciso entender o
que é um embrião. Todos sabem que a reprodução dos animais superiores
requer a união entre pelo menos um espermatozoide e um óvulo. Se tomarmos um óvulo ou um espermatozoide isoladamente, eles nunca se tornarão
um ser humano.

Clix

Agora quando o espermatozoide se une ao óvulo tem-se, como vimos na
introdução, a realização da combinação genética que dará origem a um ser
humano. Esse recém-estado de união entre o espermatozoide e o óvulo, que
carrega já todo o código genético de um novo ser humano, é o que chamamos de “embrião”.

Fonte: www.sxc.hu/photo/916142

Figura 6.5: A união entre espermatozoide e óvulo vai dar origem ao embrião.

O problema é que, para se extrair células-tronco de um embrião, é necessário destruí-lo. Esse embrião possui a capacidade para se desenvolver, se
tornar um feto e nascer, como qualquer criança que conhecemos, como
todos nós fomos um dia. Em termos genéticos, a vida humana começa com
o embrião.
A questão ética envolvida é: temos ou não o direito de impedir o desenvolvimento de uma vida humana, mesmo em função da necessidade da pesquisa
científica que busca uma melhor condição de vida para todos nós? Esse é um
significativo problema ético.
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É comum observar um desvio da polêmica real em torno deste assunto: o
uso de células-tronco seria o palco para uma disputa entre ciência e religião.
Nesse sentido, o único problema com relação à utilização das células-tronco
estaria vinculado a ideias religiosas ultrapassadas.
Na verdade, ainda que a religião não se pronunciasse sobre o assunto, teríamos aqui uma questão delicada. A questão é que a genética reconhece que
um embrião é potencialmente um ser humano. Ou seja, é o direito à vida
diante do reconhecimento de que todas as características genéticas de um
potencial indivíduo já estão presentes no estado embrionário.
A ciência tem grandes e nobres motivos para realizar essas pesquisas. Afinal, um embrião não sente dor (porque não possui sistema nervoso), não
tem consciência de que existe, não escolhe ainda. Por outro lado, pessoas
doentes que necessitam de curas derivadas das pesquisas com células-tronco
sofrem muito, sentem dor, têm consciência de si mesmas e dos demais.
Evidentemente, ao contrário do que muitos cientistas e religiosos pensam,
não existe uma solução simples para esse problema. A maioria dos países
ocidentais, como recentemente o Brasil, tem liberado as pesquisas com células-tronco. Mesmo assim, é um procedimento que traz sempre uma polêmica ética justificável.
Existe um ponto de vista em defesa da utilização dessas pesquisas que parece
ser fundamental. O embrião, embora tenha potencialmente todas as características genéticas para se tornar um ser humano desenvolvido, ainda não
é uma “pessoa”. Não tem consciência, não tem uma história de vida, uma
experiência com o mundo, não faz parte da existência humana dentro de um
meio cultural. Ou seja, ainda não é uma pessoa com direitos e deveres.
Esse argumento é muito pertinente porque leva em consideração a realidade do ser humano de uma maneira mais ampla, envolvendo a constituição
cultural de todos nós e não só nossos aspectos físicos.
Quem trata a questão da pesquisa com as células-tronco, de maneira simplista do ponto de vista ético (sendo a favor ou contra), é uma pessoa que
não realizou uma reflexão mais profunda a respeito da extensão da vida.
E aqui estamos nos referindo à vida de pessoas que necessitam das pesquisas
para serem curadas, e à vida humana “potencial” verificada em embriões.
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Elvis Santana

Adam Ciesielski
Fonte: www.sxc.hu/photo/179920

Fonte: www.sxc.hu/photo/600433

Figura 6.6: A questão da utilização de células-tronco não é apenas uma disputa entre
ciência e religião.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Do ponto de vista das características genéticas que um indivíduo possui, ele
é o que é na primeira fase embrionária e aos noventa anos de idade. Do ponto de vista antropológico, da história e da cultura, o embrião não é nada se
comparado a esse indivíduo que se desenvolveu a partir da fase embrionária
até os noventa anos. No entanto, não é completamente possível separar um
ponto de vista do outro. Ou seja, todos os indivíduos que viveram e tiveram
uma história dentro da cultura foram, por dias, “simples” embriões. A partir
dessa reflexão, aponte dois argumentos se posicionando favoravelmente ou
contrariamente às pesquisas com células-tronco.
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Desafios éticos ligados à genética em um
futuro próximo
Desde 1980, vários países estão unidos em um projeto que visa mapear
todas as características genéticas do ser humano, o Projeto Genoma. Este
mapeamento será um grande avanço das ciências biológicas e no futuro
possibilitará a identificação e eliminação de genes responsáveis por doenças
e deformidades de origem genética.
A Engenharia Genética tornará possível poupar o sofrimento de muitas pessoas que poderiam nascer com alguma disposição genética para doenças
como o câncer e o diabetes. Esse assunto não é nenhum tipo de ficção futurista sem fundamento, mas antes um estado para o qual apontam as pesquisas genéticas de nosso tempo. Talvez seja possível, muito antes do que
se pensa, alterar as características genéticas de um ser humano de maneiras
muito específicas.
Assim, quando essa tecnologia estiver mais bem desenvolvida será preciso
perguntar: Os pais de uma criança têm o direito de influenciar artificialmente
em todos os aspectos genéticos de seus filhos? Eles poderão se alterar ou
eliminar genes ligados a predisposições genéticas para doenças, além de
alterar a cor dos olhos, da pele, desempenho físico e intelectual?
A resposta parece ser obviamente que sim, pois todos nós queremos o melhor para nós mesmos e para nossos filhos. No entanto, existe uma cor de
olhos, de pele ou mesmo um sexo “melhor”? Existe uma altura ou uma
estrutura muscular completamente “melhor”?
Na verdade, a maior parte das variações genéticas de ordem estética é valorizada ou desvalorizada por padrões sociais que mudam de tempos em
tempos. A diferença entre as pessoas, a variação quanto aos padrões, é de
extrema importância para a valorização do caráter individual, da identidade.
E se em um futuro breve for possível a melhoria dos genes ligados à capacidade intelectual? Os pais deverão ter o direito de tornarem seus futuros
filhos muito mais inteligentes?
Mais uma vez a resposta parece ser óbvia no sentido de que sim. No entanto,
e aqueles pais (provavelmente a maioria) que não puderem pagar por esse
procedimento? Teremos o direito de permitir que se criem duas classes de seres humanos, a dos geneticamente melhores, mais inteligentes, superiores, e
a dos nascidos sem nenhuma “melhoria genética”?
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Site destaque

A Engenharia Genética e o futuro
Veja o texto a seguir:
Já dispomos de testes genéticos capazes de
prever a chance de certas doenças graves se
manifestarem. No futuro, pode ser possível
usar a Engenharia Genética para prevenir o
aparecimento de certas doenças e também
para escolher filhos sem determinadas doenças.[...]. Mas será que esses procedimentos
ficarão restritos às doenças ou as pessoas poderão se achar no direito de escolher algumas
características de seus filhos, como a cor dos
olhos ou o nível de inteligência? Será que haverá então uma divisão entre os que poderão
pagar por esses testes e, em alguns casos, por
sua cura, e os que não poderão? Nesse caso,
haveria o risco de uma discriminação baseada
no código genético de cada um.2
Veja mais em:
www.aticaeducacional.com.br/htdocs/secoes/atual_cie.aspx?cod=752
Fernando Gewandsznajder (licenciado em Biologia, doutor em Educação, professor aposentado de Biologia
do Colégio Pedro II – RJ e autor de diversos livros de Ciências e Biologia pela Editora Ática).

2

É importante destacarmos que essas perguntas se referem às tecnologias
que ainda não estão disponíveis e que talvez nem estejam. Mas também é
verdade que a Engenharia Genética é um dos campos científicos que mais
crescem no mundo. É provável que outras questões novas e delicadas, como
a das células-tronco e a suposta possibilidade de alteração nos milhares de
variáveis genéticas do ser humano, apareçam. Junto com essas questões,
virá também uma enorme necessidade de uma reflexão ética, para que se
possa fazer o melhor uso possível deste ramo do conhecimento tão útil à
humanidade.
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Conheça o filme...

Gattaca e a discriminação genética
Gattaca é um filme de ficção que trata exatamente da questão da
discriminação genética. A produção contém muitas discussões éticas e
trata de uma maneira muito interessante uma determinada realidade
em que seria possível escolher todas as características genéticas de um
embrião. O filme traz a imagem de uma sociedade em que vigora o
preconceito daqueles que foram geneticamente “melhorados”, em
relação àqueles que tiveram um desenvolvimento natural. Nessa realidade, seria possível escolher ter um filho de maneira “natural” ou com
características genéticas escolhidas artificialmente.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
No futuro talvez seja possível manipular, por meio da Engenharia Genética, a
maior parte das características genéticas de um embrião. Tanto para que ele
esteja livre de determinadas doenças quanto para ter características “melhores” em termos de estrutura física e capacidade intelectual.
Aponte duas medidas que podem ser tomadas pela legislação futura para
que não aconteça uma divisão entre homens e mulheres “melhores” porque tiveram sua estrutura genética preparada artificialmente, e “piores”,
porque tiveram seu desenvolvimento embrionário pelo processo natural.
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Conclusão
Nesta aula, vimos como a Engenharia Genética se configurou como um dos
principais ramos do conhecimento científico de nosso tempo. Aprendemos
sobre estruturas microscópicas que são responsáveis pela determinação das
características físicas de todos os seres vivos.
Vimos também como é possível intervir nessas estruturas para que se alcance
uma determinada característica esperada. Naturalmente, essas intervenções
trouxeram para esta aula a preocupação com questões relativas à bioética e
à biossegurança.
Discutiu-se a questão da produção de alimentos transgênicos e algumas
de suas controversas consequências para o meio ambiente. Bem como a
situação de desconhecimento em relação à maior parte dos impactos que
os mesmos podem causar e que só poderão ser medidos a médio prazo.
Também foram feitos apontamentos importantes a respeito das pesquisas
envolvendo as células-tronco. Assunto que ainda é alvo de muita polêmica.
Procurou-se afastar a discussão de aspectos religiosos, para que se pudesse
ter dentro do próprio campo da ciência argumentos importantes para defender e criticar este tipo de pesquisa tão importante para o desenvolvimento
da medicina.
Por último, esta aula tocou em possíveis e prováveis problemas e soluções
de um futuro muito próximo, ligados à manipulação de características físicas
por meio do avanço da Engenharia Genética.

Resumo
• As características físicas de todos os seres vivos são determinadas por sua
carga genética.
• Estruturas microscópicas como DNA, cromossomos e genes contêm a
codificação de nossa estrutura física.
• A Engenharia Genética busca estudar as possibilidades de manipulação
destas estruturas.
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• Alimentos transgênicos (ou OGMS – organismos geneticamente alterados) são alimentos modificados geneticamente para apresentarem características específicas.
• Ainda não se tem um conhecimento suficiente das estruturas genéticas
para se prever todas as consequências de interferência nas mesmas.
• Alterar uma espécie geneticamente significa interferir em milhões de
anos e na evolução e isto pode gerar desequilíbrios ambientais sérios.
• A indústria lucra muito com os OGMS (venda de sementes, pesticidas
especiais e aumento na produtividade).
• Vários países europeus estão proibindo o cultivo de sementes transgênicas.
• Visto que os alimentos orgânicos são caros, é preciso encontrar um equilíbrio entre o alimento mais saudável e o mais comercializável.
• As pesquisas com células-tronco são a grande esperança da medicina de
nosso tempo.
• Essas pesquisas são polêmicas porque envolvem a destruição de embriões
humanos saudáveis.
• A discussão ética em relação às células-tronco se refere à vida humana e
não precisa envolver necessariamente a religião.
• Um ser humano enquanto potência (embrião) é diferente de um ser humano enquanto história e cultura (pessoa).
• As células-tronco podem se transformar em quaisquer tipos de outras
células.
• Em um futuro próximo será possível que a maior parte das características
genéticas de um embrião possam ser alteradas.
• É possível que doenças genéticas possam ser completamente eliminadas.
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Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, teremos como foco a democracia e a ética. Estudaremos os
principais fundamentos deste sistema de governo à luz de algumas críticas
de cunho ético.

Respostas das atividades
Atividade 1
Não, porque se trata de um tipo de alimento obtido por uma tecnologia recente, sobre a qual não se tem suficiente conhecimento de suas consequências a médio e longo prazo. Isso vale tanto para seres humanos quanto para
o equilíbrio do meio ambiente, que demorou milhões de anos para apresentar as espécies que apresenta hoje. Em segundo lugar, existem estudos que
comprovam a curto prazo efeitos negativos como a contaminação do solo
por toxinas pouco biodegradáveis, ou a intoxicação de insetos polinizadores,
como as abelhas.
Atividade 2
A favor das pesquisas com células-tronco, pesa a grande necessidade que
a medicina de nosso tempo tem de buscar, por meio da genética, técnicas
de tratamento para doenças e deficiências. Em defesa do uso desse tipo
de células, considera-se que, embora um embrião tenha condições de se
desenvolver até tornar-se feto e nascer, ele ainda não tem consciência de
sua existência. No embrião, verifica-se toda a programação genética de um
ser que, no entanto, ainda não existe em plenitude.
Contra a pesquisa com células-tronco pesam os argumentos que concebem
a existência humana desde sua condição de existência primeira (no caso
o embrião). Pode-se, por exemplo, argumentar contra a ideia de que um
embrião teria menos direito a vida que uma “pessoa”, entendendo que a
formação da pessoa seria já o fruto da participação na cultura humana. Por
este raciocínio, a ideia de que uma criança recém-nascida teria menos direito
à vida que uma criança de cinco anos que, obviamente, está mais ligada à
construção cultural.
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É importante pensar que qualquer postura que se adote a respeito deste
assunto não é nunca uma postura confortável. Essas questões envolvem,
dentre outras coisas, a identificação do momento em que surgem os direitos
da vida humana. O assunto sempre será um tema polêmico e passível de
argumentos plausíveis para as posturas pró e contra o uso da tecnologia que
envolve a manipulação de células-tronco.
Atividade 3
Se a possibilidade de eliminar predisposições às doenças se tornar uma realidade, é crucial que os governos disponibilizem esse direito a todos os cidadãos. Esta tecnologia deve ser acessível como um direito básico do cidadão,
para que não haja uma grande injustiça social em que só os ricos poderão
livrar seus filhos de doenças genéticas.
Em segundo lugar, deve haver um controle ou uma restrição proibitiva sobre as alterações de determinadas características. Como exemplos, temos
a capacidade intelectual e estruturas físicas, que tendam a obedecer a um
determinado ideal ou padrão estético. É preciso que as pessoas nasçam com
suas identidades, com suas diferenças e que continuem construindo uma
realidade humana rica, diversa.
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