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MANIPULA(:AO GENETICA E
REPRODU(:AO HUMANA

1. A HUMANIDADE A CAMINHO DAS MUDAN<;AS
GENETICAS

"If you can look into the seeds of time,
And say which grain will grow and which will
not,
Speak then to me, who neither beg nor fear,
Your favors nor your hate" 1.

John Ziman afirma, ao comentar os efeitos sociais da
ciencia, que a mesma "impregna a sociedade em que
vivemos" e "se debate com as pessoas em papeis muito
diferentes"z. A tecnologia tern mudado diversos conceitos
sociais, alterando a maneira com que a humanidade entende
os fenomenos sociais e suas atitudes para com seus
semelhantes e, como ressalta Dworkin, nenhum outro campo
de desenvolvimento cientifico pode ser comparado, nem
mesmo remotamente, as mudanyas que pode trazer as
gerayoes futuras a manipulayao genetica3

. Dois exemplos
claros de alterayoes sociais em virtude da tecnologia foram a

Doutorando em Direitos Humanos pela Uniyersidade de Salamanca -
Espanha
Professor de Teoria da Argumentayao e Filosofia Geral na Faculdade dos
Guararapes
I "Se podeis yer a seara do tempo, e predizer quais as sementes que hao
de brotar, quais nao, falai comigo, que nao procuro nem receio, YOSSO

odio ou YOSSO amor" William Shakespeare (Macbeth - ate I, cena III)
2 ZIMAN, Jolm. (2003), p. OS - 06
3 DWORKIN, Ronald. (2000), p. 427.
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televis3.o, que deixou de ter quatro ou cinco canais para ter
centenas, alcanyando desde os mais distantes paises; e a
Internet, cuja possibilidade de acesso a comunicay3.o ~ a
informay3.o tem diminuido indiscutivelmente as frontelras
entre os povos. Todos esses avanyos cientificos tem
provocado impactos sociais imprevisiveis.

Durante a Hist6ria recente, a ideia de verdade esteve
imediatamente conectada a ciencia. A descoberta da estrutura
do corpo humano, a teoria da evoluy3.o das especies, os
conhecimentos astronomicos e assim por diante ocasionaram
mudanyas na cultura universal, gerando verdades novas e
cientificas sobre alguns dos mitos mais antigos da
humanidade. A ciencia trouxe novas maneiras de observar os
fenomenos da natureza, sendo as crenyas e os conceitos
religiosos sobre a genese olvidados por grande parte das
pessoas. ,. ..,

No passado recente a manipulay3.o genetlca 111lClOU0
caminho oposto, pois surgem muitas incertezas quando se
fala do futuro da humanidade ante a chegada das alterayoes
genetic as que podem ocorrer4

, com ou sem 0 amparo do
Direito. Por conseguinte, foi e continua sendo necessaria uma
"reabilitay3.o da etica aplicada" para atender a emergencia
destes novos problemas.)

E imprescindivel ressaltar que muitos paises ja tem
legislay3.o sobre a manipulay3.o genetica, as quais, entretanto
n3.o possuem aplicabilidade universal. Portanto, algumas das
possibilidades tecnicas criadas pela manipulay3.o genetica,
mesmo sendo proibidas por nossa legislay3.o patria, ser3.o
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discutidas, pois este trabalho tern 0 am de examinar 0 tema
desde urn ponto de vista internacional e atemporal, sobretudo
porque concordo com Hans Jonas quando explicita a
"automaticidade da aplicayao do conhecimento tecnico".
Resta, entao, relevante adiantar-se - nos aspectos etico e
juridico - as possiveis aplicayoes da manipulayao genetica.

2. 0 ADN E SED PAPEL NA TRANSFERENCIA DA
HERAN<;A GENETICA

"Life is a miracle between two mysteries, the
mystery of its beginning and the mystery of its
end. The Greek word was genesis. This genesis
has always been, and still is nowadays to some
extend 'mysterious" 6

Para que seja possivel a discussao juridico-filos6fica
sobre os avanyos da manipulayao genetica, faz-se
imprescindivel que os pesquisadores das ciencias humanas
tomem conhecimento de aspectos tecnicos da reproduyao,
estu~a~do conceit?s da biologia bem como da medicina, que
proplClem urn ahcerce para seus estudos e suas futuras
conclusoes. Alem de conhecer os aspectos tecnicos da
manipulayao genetica, 0 fil6sofo bioetico tern que se manter
atento as investigayoes e seus resultados.7 Evidentemente
nao temos a pretensao de fazer uma descriyao completa do~
aspectos tecnicos, pois de fato se busca num carater
humanistico apenas trazer aspectos tecnicos desde a

6 "A vida e urn milagre entre dois misterios, 0 misterio de seu comer;o e 0

misterio de seu final. 0 termo grego para 0 inicio era genesis. Essa
genesis sempre foi, assim como continua sendo nos dias de hoje, urn terna
~ndiscutivelmente misterioso" (traduc;ao do proprio autor)

ROMEO CASABONA, Carlos M. (1994), p. 212.
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perspectiva de alguns juristas, sociologo~ e filoso~os (Romeo
Casabona, Lydia Feito, Javier Sabada, DIego GracIa, etc).
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Para 0 estudo das tecnicas de terapia genetica celular,
e preciso incluir, neste topico, dados sobre 0 Projeto Genoma
Humano, pois sao as inforrnayoes provenientes dele que
tornam viaveis as manipulayoes geneticas terapeuticas.

No ana de 1986, houve nos EUA urn congresso sobre
a Biologia Molecular, onde se discutiu a possibilidade e as
vantagens de estudar 0 genoma humano. Em 1989, tambem
nos EUA, 0 National Institutes of Health criou urn
departamento para a pesquisa do genom a humano,
denominado National Center for Human Genome Research,
sendo realizada sua primeira reuniao no mes de outubro do
referido ano, sob a nomenclatura de Genoma 1. Ern 1990,
finalmente, foi criado nos EUA 0 PGH - Projeto Genoma
Humano. Paralelamente, em 1988, em Montreux, Suiya, foi
fundada a HUGO - Human Genome Organization, buscando
alcanyar universalidade. En 1992 foram publicados os
primeiros mapas do genoma humano. Foi por interrnedio dos
referidos mapeamentos que se pode localizar nos
cromossomos 0 espelho de algumas doenyas geneticas e suas
mutayoes. A evoluyao da inforrnatica vem possibilitando a
diminuiyao nos custos do sequenciamento, bem como tern-no
tornado mais rapido.11

o genoma humano est a composto por vinte e tres
pares de cromossomos contendo entre vinte e cinco e trinta e
cinco mil genes, estando toda a inforrnayao genetica presente
em apenas 3% do ADN de todo 0 genoma. 0 cromossomo e
uma (mica fileira de ADN compost a por quatro tipos
diferentes de bases: adenina, timina, guanina e citosina. A
proposta do Projeto Genoma Humano e buscar 0

mapeamento de todos os genes humanos e 0 sequenciamento

3. A TERAPIA GENETIC A

A terapia genetica e, provavelmente, .0 ava~yo na
historia medica que mais esperanyas e expectatlVas cnou., Ao
definir terapia genetica, Herman Nys afirma que .e a
transferencia de material genetico a celulas de urn paclente
para curar ou prevenir uma enfermidade.8, Est~ n:odalidade
terapeutica pode fazer com que doenyas ate hOJe tIda~ ~co~o
incuraveis sejam extirpadas do universo, levando ~s cle~c~as
medicas a urn nivel distinto. No entanto, a terapla genetIca
ainda e tida como uma inovayao sem relevantes resultados
cientificos, caso seja~ levadas em ~onJa as perspectivas
positivas que foram cnadas a seu respelto. . , .

Existem tres tipos distintos de terapIa genetIca:
primeiramente a farmacol6gica, que consist~ em transferir
ADN manipulado a bacterias, criando medlcamentos corn
efetividade muitissimo mais ampla e elevada que ados
medicamentos regulares. Esta especie de terapia ja e de
grande divulgayao medica, sendo produzidos medicamen~os
transgenicos muito populares, como 0 Int~rferon, a ~suhna
Sintetica10 e a Somatotropina - 0 hormomo do cresclmento.
Atraves da terapia genetica bacteriana tambem foi
desenvolvido urn grande numero de vacinas tanto virais
como bacterianas.

8 NYS, Herman. (1998), p. 77.
9 MuNoz RUIZ, Emilio. (2002), p. 439 - 440.
\0 GRACIA, Diego. (2001), p. 313. A produyao industrial de drogas
recombinantes teve seu inicio oficial em 1982, quando 0 FDA
(equivalente ao departamento de vigiHincia sanitaria norteamericano),
permitiu 0 registro da insulina recombmante .. A msulma fOJ apenas 0

primeiro de uma serie de medicamentos recombmados.
64 Perspectiva Filosojica - Vol. I - n° 23 - jalleiro-junho/2005

II 'BENITEZ ORTIZ, Javier. (2001), p. 98.
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12 h' .de suas referidas bases. As bases de dados oJe eXlstentes
sac celulares, geneticas e de sequencias nucleares. 0 Projeto
Oenoma Humano (POH) tern como finalidade que estas
bases de dados se tomem acessiveis para os medicos de todo
o Planeta. Inicialmente 0 POH tinha como objetivo desvendar
todos os mapas do genoma humano ate 2005. Entretanto,
dificuldades tecnicas foryaram a dilatayao do prazo original.

A Engenharia Oenetica busca alterar 0 caudal de uma
especie, modificando seu ADN, podendo dar, aos individuos
procedentes da modificayao, caracteristicas inexistentes na
especie da qual e parte. Esta tecnologia do ADN
recombinante possibilita a identificayao, 0 isolamento e a
multiplicayao de organismos, mais ou menos complexos.

Os avanyos no Projeto Oenoma Humano tomarao
viavel urn conhecimento muito maior de cada corpo humano,
antes, durante e depois de sua vida, causando incontaveis
questionamentos eticos (ja iniciados) que serao detalhados
em seguida. As distinyoes entre os individuos estao impressas
nas diferentes sequencias das quatro bases de nucleotideos
que cada ser vivo possui e, conhecendo 0 que significa cada
combinayao pode entender-se aspectos fisicos ou intelectuais
de cada um.l3 Ja foi realizado 0 sequenciamento do
cromossomo 7, que representa aproximadamente 5% do
genom a humano, segundo a ediyao eletronica da revista
Science publicada em lOde abril de 2003. Como ressalta
Maria Helena Diniz, 0 mapa completo do Oenoma Humano
permitira a medicina obter melhores farmacos, introduzindo,
por exemplo, urn gen que comb ate 0 cancer de prostata nos
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homens, sendo, logo, desenvolvida uma terapia genetica.14 A
industria farmaceutica tera acesso a uma base de dados geral
de moleculas, onde cada uma esta, sendo possivel ativar ou
nao uma proteina determinada, possibilitando, em tese, que 0

desenvolvimento de medicamentos seja muito mais rapido,
eficaz e sistematico. .

A manipulayao genetica implica em uma influencia na
estrutura de suporte que caracteriza biologicamente uma
especie, inclusive 0 homem. 0 conceito de cada especie
provem de caracteristicas comuns de todos os integrantes da
referida especie, tendo, por exemplo, os homens, vinte e tres
pares de cromossomos. A terapia genetica influencia na
composiyao das celulas de urn organismo, alterando
essencialmente 0 patrimonio genetico.15 Qualquer alterayao
nestas caracteristicas fundamentais de cada especie pode
descaracteriza-las como tal. A alterayao das citadas
caracteristicas fundamentais pode causar a pior de todas as
ameayas oriundas da manipulayao genetica do ADN humano:
a criayao de extra-humanos, os "super-homens".16 Stella
Maris Martinez assinala a possibilidade desse risco,
ressaltando que os pais poderao escolher a cor dos olhos e
dos cabelos bem como a contextura fisica do ser humano por
nascer. Afirma tambem que nao sera impossivel que os
cientistas propiciem aos pais a possibilidade de criar heranya
exatamente proj etada para se enquadrar nos parametros
fisicos ideiais para uma determinada cultura.17

Em abril de 2003, houve uma decisao judicial no
Reino Unido, que aprovou a criayao de urn ser humano

14 DINIZ, Maria Helena. (2002), p. 383.
15 •
16 HIGUERA GUIMERA, Juan Felipe. (1994), p. 223.
17 MORET!I, Jean-Marie y DINENCHIN, Olivier de. (1985), p 57.

MARTINEZ, Stella Maris. (1994), p. 38. Uma vez mais e
imprescindivel ressaltar que as mudanyas geneticas salientadas sao frutos
de especulayoes.
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programado geneticamente para salvar a vida de seu im:ao, 0

qual sofria de uma enfermidade que somente podena ser
remediada definitivamente com a doayao de uma medula
obtida de uma pessoa com caracteristicas fisicas
determinadas, que fossem compatfveis com 0 sistema
biologico do jovem enfermo. Ocorre que, e praticam~nte
impossivel que haja uma pessoa com as refend~s
caracteristicas, 0 que tiraria do menino mesmo as maJs
remotas chances de sobrevida. Assim, para salvar a vida do
jovem Zain Hashmi seria indispensavel a criayao de u~ b.ebe
programado geneticamente para ter as caractenstlcas
necessarias compativeis com 0 jovem Zain, para que
houvesse alguma perspectiva medica de cura. Depois de urn
longo processo judicial, 0 Tribunal de Apelayao Brita.nico
concedeu aos pais de Zain Hashmi 0 direito de tentar cnar 0

referido irmao, com sua genetic a pre-estabelecida.
A criayao de homens com estrutura genetica

determinada em laboratorios, mesmo que possa trazer
esperanya a incontaveis enfermos em situay~o simila~ a de
Zain Hashmi, deve ser estudada com partIcular cUldado.
Albin Eser expoe varios possiveis danos etico-juridicos
causados pela programayao genetica de seres humanos:
violayao do patrim6nio genetico do ser humane; seleyao
hipotetica de pessoas em funyao de seus niveis genetico-
intelectuaisl8

, criayao de seres mais ou menos fortes ou
inteligentes deliberadamente.19 Fernandez Sassarego bem

salienta que os cientistas poderao buscar "melhorar" 0

homem, aperfeiyoando 0 mesmo, fazendo mudanyas nos
genes .humanos, podendo modificar caracteristicas que
determmam a especie humana "per se" 20.

A principal ameaya que trara a manipulayao do ADN
humane e justamente a possibilidade que terao os geneticistas
de alterar inclusive aspectos de conduta e pessoalidade dos
futures homens, bem como criar copias (clones) dos seres
humanos com aspectos geneticos programados, sem respeito
a sua individualidade.21
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4. MANIPULA<;AO GENETICA DE CELULAS
GERMINATIV AS

Nem toda manipulayao genetica traz inerente a
ameaya tratada no item anterior, razao pel a que trataremos
especificamente da manipulayao genetica de celulas
genninativas, uma vez que as alterayoes nas celulas
somaticas resultam apenas em mudanyas no corpo de urn

meios sexuais proibida, asim como a manutenyao de casais estaveis.
Durante 0 desenvolvimento da crianya das distintas castas, a mesma passa
por um processo de lavagem cerebral em que Ihe e descrita a vida em
~~as cast~s como superior a todas as demais.
21 ~ERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. (1994), p. 258.

Sacnficado uno de los dos clones de banteng creados a partir de tejido
congelado", publicado no jomal £1 Pais em 10 de abril de 2003. Ha um
projeto nos Estados Unidos da America para impedir, atraves da
clonagem, que algumas especies sejam extintas. Entretanto, conforme
ressalta Theo Oberhuber, a c10nagem pode servir para por alguns
exemplares em zool6gicos, nao para recuperar uma especie como 0
banteng, uma vez que a clonagem implica na perda de variedade genetica
e de capacidade de adaptayao. Urge ainda mencionar que os experimentos
de clonagem de mamiferos tem se mostrado perigosos, ja que os animais
nasceram com tamanhos muito majores que 0 geral e com problemas de
saude, inclusive com envelhecimento precoce.
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18 "Con la genetica se han levantado expectativas irreales", publicado no
jomal El Pais em 14 de maryo de 2003. Neste artigo se expoe que ja
existe na Isliindia uma empresa, a Decode GenetIcs, que possU! um banco
de dados com a informayao genetica de 28.000 cidadaos, administrada
pelo ex-professor de Harvard - Kari Stefansson. ..
19 ° exemplo de seres humanos mais ou menos desenvolvldos esta claro
na ficyao de Aldous Huxley - Admiravel Mundo Novo, na qual as castas
sociais e culturais sao preparadas em laborat6rios, sendo a reproduyao por

68 Perspectiva Filosofica - Vol. I-n° 23 - janeiro-junho/2005



Manipulardo Genetica e Reprodurdo Humana

individuo, ao passo que a germinativa traz efeitos nas celulas
reprodutivas, causando mutayoes nas gerayoes futuras.

Experimentayao genetica terapeutica e a aplicayao de
tecnicas de manipulayao gen6tica para alcanyar resultados
ainda nao comprovados sobre a especie humana, tendo como
finalidade sempre a cura de uma doenya.22 A ideia de terapia
esta sempre ligada a cura de uma enfermidade, razao pel a
qual nao se deve falar em terapia genetica germinativa, e sim
de manipulayao germinativa, porquanto a busca de melhoras
nao implica seguramente em cura, pela quantidade de riscos
implicados, bem como pela dificuldade de previsao dos
efeitos advindos da manipulayao; em outras palavras: nao se
caracteriza a terapia. Nao existe terapia genetic a germinativa
oficial, conforme ressalta 0 citado medico, por ser proibida
internacionalmente a pritica de manipular celulas
germinativas humanas. Entretanto, seria ingenue crer que nao
existam experiencias clandestinas de manipulayao genetica
germinativa.

Ocorre que a proibiyao faz com que nao exista
bibliografia sobre manipulayao genetica germinativa, estando
baseados todos os argumentos que se exporao em seguida em
especulayoes cientificas.

A experimentayao genetica pura, sem almej ar a
correyao de uma anomalia, observando apenas os efeitos da
experiencia se denomina "eugenia genetica". 23 A terapia
genetica de celulas germinativas e utilizada para permitir a
cura de doenyas nao sujeitas a tratamento por meio de terapia
genetica de celulas somiticas. Sem embargo, a terapia de
celulas germinativas pode vir a ser utilizada para gerar
alterayoes com efeitos incertos na informayao genetica do
futuro cidadao, com 0 suposto am de melhorar a especie

22 SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de. (2001), p. 36.
23 ARAUJO JUNIOR, Joao Marcelo de. (1996), p. 07.
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hum ana. A terapia genetica germinativa ja tern sido aplicada
com exito em animais, sendo comprovada sua eficacia e
rapidez ao serem produzidas velozmente as modificayoes
buscadas nas sucessivas gerayoes. Este dado tern que ser
observado com cuidado, pois pode gerar tanto beneficios
quanta danos a humanidade.

Apesar da falta de bibliografia oficial sabre a
n:,anipula?ao. germinati.va humana, abordamos a manipulayao
nao~t~rapeutlca, o~ seJa, a~entramos no campo da eugenia
genehco-Iaboratonal. Conforme se desenvolvam supostas
melhoras pode surgir a possibilidade de que existam genes
mai.s "desejaveis" na sociedade, 0 que pode, quiya, levar a
socledade a comercializar genes.

Ha tres distintas tecnicas para manipular uma celula
germinativa: primeiro, se pode aplicar uma micro-injeyao de
uma sequencia de ADN em urn zigoto. Este procedimento foi
testeado em laboratorio com animais, sendo 0 percentual de
embrioes que a1canyam 0 nascimento variavel entre 10% e
30%, sendo comprovada a inseguranya do procedimento
narrado. A segunda tecnica utiliza retrovirus para levar 0

material genetico ao embriao em seu periodo blastacfstico.24

Por fim, a terceira tecnica consiste no tratamento genetico do
esperma, submetido a linhas de ADN que se busca implantar.
Est~ ultima t~cnica aparece como a mais rapida de todas, com
maJOr capacldade para gerar alterayoes permanentes na
heranya.

As alterayoes em celulas germinativas trazem
mudanyas irreversiveis no material genetico manipulado,
podendo ser utilizada para corrigir uma enfermidade, com a
busca e mudanyas de genes "defeituosos", ou tentar
"melhorar" a heranya, atraves de caracteristicas fisicas ou

24 GRACIA, Diego. (200 I), p. 315. Ainda nao e possivel aplicar com
preClsao esta tecnica.
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intelectuais tidas como mais favoniveis por uma determinada
cultura. A terapia curativa sempre tern sido defendida corn
base no argumento de que e dever moral da medicina
diminuir os sofrimentos de urn ser human025

.

No entanto, inclusive as terapias germinativas
curativas tern que ser observadas criticamente, pois,
inicialmente, se comprovou em laboratorios que cobaias
manipuladas geneticamente tern niveis de muta<;:oes mais
elevados que as cobaias normais e maior propensao ao cancer
que as cobaias geradas naturalmente. Ademais, pode
acontecer que a terapia curativa seja acessivel a uma parcela
da sociedade mais favorecida economicamente que outras, 0
que faria com que enfermidades comuns pudessem se tomar
em enfermidades de pobres, aumentando ainda mais 0
abismo social que hoje paira no Planeta.

Diego Gracia considera a terapia genetica como 0
caminho definitivo para 0 combate de todas as doen<;:as
humanas, afirmando inclusive que as enfermidades socio-
patologicas poderiam ser curadas pela terapia genetica. ~m
outras palavras: a manipula<;:aogenetica, consoante 0 refendo
bioeticista, pode vir a mudar aspectos intelectuais de urn
cidadao; neste caso, para curar uma patologia social. Sem
embargo, a altera<;:aode aspectos intelectuais gera problemas
ainda maiores de desigualdades entre ricos e pobres, razao
pela qual a comunidade intemacional tern que desenvolver
orienta<;:oesmorais para evitar os avan<;:osdas desigualdades
sociais, questionando se se deve aceitar as mudan<;:as
intelectuais, como 0 aumento de inteligencia e memoria.

A manipula<;:ao genetica deixa de lado 0 conceito de
cura para dar espa<;:oa ideia de altera<;:oesde caracteristicas
entendidas como negativas, para serem substituidas por
outras, tidas como positivas. Assim, e cada vez mais dificil

25 LAPPE, Marc. (2003), p. 157.
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delimitar 0 momenta em que se busca a cura ou a melhora.
Logo, e necessario que seja discutido, inicialmente, 0 que
pode ou nao s~r chamado de enfermidade. Marc Lappe
afirma que posslvelmente a manipula<;:ao genetic a de celulas
germinativas pode se tomar possivel em uma decada
podendo trazer beneficios e maleficios, causando um~
provavel procura por determinadas caracteristicas geneticas
em detrimento de outras, gerando uma sele<;:ao de uma
linhagem pretensamente perfeita.26

Muito se fala sobre permitir a manipula<;:ao genetica
apenas em casos nos quais os fins fossem moralmente
aceitaveis. Entretanto, e muito pouco inteligivel establecer
quem deve definir 0 que e moralmente aceitavel ou nao.

A Engenharia genetica de melhora significa alterar a
estrutura genetica do ser humano sadio para possibilitar ao
mesmo ter alguma caracteristica fisica ou mental que seja
socialmente desejavel, como a estatura ou a memoria. No
atual momenta nao existe substrato tecnologico suficiente
para se estabelecer sua seguran<;:aou eficacia.

5. ALGUMAS CONSIDERA<;OES SOBRE A EUGENIA

Houve momentos na Historia em que governos
desenvolveram politicas publicas de eugenia, como a
escravidao negra nas Americas, 0 apartheid, a segrega<;:ao
racial estadounidense e, com maior notoriedade, as politicas
eugenicas hitlerianas, mesmo sem que houvesse qualquer
comprova<;:ao da suposta superioridade racial. Todos os
momentos em que houve cren<;:ana superioridade de uma
determinada ra<;:a,os Direitos Humanos mais basicos nao
foram respeitados. Seria possivel que a certeza (mesmo que
equivocada) de superioridade genetica de urn grupo fa<;:acom

26 '
LAPPE, Marc. (2003), p. 155.
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que retomem as politicas e~~enicas, caso os conheci;n~~tos
de genetica venham a ser uilhzados na melhora da especle.

6. ASPECTOS BIOETICOS DA MANIPULA<;:AO
GENETIC A - A AMEA<;:A AOS DlREITO_S HUMANOS
DENOMINADOS DE "QUARTA GERA<;:AO"

Conhecer algo nao significa apenas saber suas
caracteristicas naturais e tecnicas, mas apreender tambem
suas implicayoes faticas e morais. Neste sentido, Vilades
AlTiaga afim1a que 0 conhecimento e, ~ma "mes~l~ ou
conjunr;iio de reflexoes forma is (logzco-matematzcas),
facticas e morais". Ressalta ta~~em qu.e, conform~ Max
Weber 0 estudo das ciencias SOCIalSconslste em anahsar as
ideias ' de valor em acontecimentos isolados.

27
Estes

acontecimentos de que fala Weber podem ser entendidos.hoje
em dia como a manipulayao genetica, que deve ser anahsada
desde um matiz etico. Van Daele sintetiza a ideia afirmando
que "0 que a ciencia faz te~nicamen~e ~ossi~el, ~s28controles
morais devem fazer normatlVamente mdispolllvel .

A manipulayao genetica pode trazer incontaveis
problemas cientificos, como citamos a~teriormente, pois
todas as experiencias trazem alguma mseguranya. Estes
riscos nas terapias regulares, entretanto, saG suportados pelos
pr6prios pacientes. ]a no caso das terapias .geneticas, ~erao
terceiros que arcarao com as conseqtienclas pelos nsc?s
assumidos por pais ou responsaveis e cientistas. A?e~aIs,
caso fossem superados todos os problemas teclllCOS,
existiriam variadas ameayas para aqueles que seriam frutos
de terapias que buscassem a melhoria genetica e,

27 VIDALES ARRIAGA, Humberto. (2001), P 60.
28 Em HABERMAS, Jiirgen. (2002), p. 39.
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principalmente para aqueles que nao pudessem dispor dos
supostos beneficios da manipulayao genetica.

Existem duas possibilidades distintas de "melhorar"
as pessoas: desenvolvendo seu meio ou alterando seus genes.
Portanto os pais ja tem a liberdade para melhorar a
inteligencia de seus filhos por melhoras no meio, pela
alimentayao e pela educayao, mas 0 que agora passa a ser
provavel e a segunda especie de melhora: a genetica. Os
Iiberais tentam comparar as duas modalidades de melhora,
afirmando que, se uma familia pode dar a seus filhos
melhores niveis de vida propiciados, atraves de gastos
elevadissimos em educayao, nao deveria haver nenhuma
diferenya entre as melhoras hoje existentes e as manipulayoes
geneticas eugenicas, existindo uma paridade entre as
desigualdades hoje existentes e as que possam surgir com a
manipulayao genetica. A eugenia genetica nao seria um tipo
de cura de uma imperfeiyao, mas a tentativa de programar um
embriao com qualidades que a seus futuros pais parecessem
positivas.29

Inicialmente, a arbitrariedade dos pais em projetar
uma serie de caracteristicas para 0 quadro genetico de seus
filhos nao significaria uma melhora imediata, pois, como em
todo 0 processo educacional, os pais sempre cometeram e
seguirao cometendo equivocos, apesar de suas boas
intenyoes. No caso da busca por uma heranya genetic a
perfeita para seus filhos resta tambem claro que muitos pais
tenderao a se equivocar, a exemplo de se poder indagar se 0

Estado deve intervir junto a pais que utilizem drogas t6xicas
e querem passar esta propensao a sua prole. Urge mencionar
casos menos polemicos, com respostas aparentemente menos
l6gicas: no caso de um casal homossexual, seria moralmente
aceitavel que, voluntariamente, se projetasse um ser humano

29 AGAR, Nicholas. p. 172 -- 173 ..
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com as referidas propensoes a homossexualidade? Se surgir
um cientista com 0 nivel intelectual de Albert Einstein, ou
um jogador de futebol como Pete, seria licito clonar suas

habilidades?
Exemplos de duvidas sobre como utilizar. a

manipula<;:ao germinativa sao incontaveis, mas u~na c02sa
parece certa: 0 Estado teria que controlar as ~~mpul~<;:o.:s
geneticas, nao se sabe em que nivel, seja para cOlblr ~ c~la<;:ao
de pessoas geneticamente programadas. para at1vl~~des
criminais, ou para a agressividade, ou seja, para co~blr a
escolha indiscriminada do sexo dos filhos para eVltar a
superpopula<;:ao de urn determinado sexo. _._

Ha argumentos favoraveis e contranos a
manipulaGao genetica. 0 aspecto positivo parece
evidente e se baseia na cura para algumas
enfermidades, ao passo que a distinGao genetica
das diferentes classes sociais e entre as distintas
regi6es geograficas, se constitui em uma das
desvantagens que a manipulaGao genetica poderia
acarretar. A busca agora cientifica da criaGao de
super-homens faz viaveis os sonhos do classico
personagem de Mary Shelly, 0 Dr. Franke~stein.
Por conseguinte, a pergunta que lanGamos e sobre
os possiveis erros cientificos provenientes de esta
duvidosa tecnica e se se justifica suportar os
riscos ocasionados por seu procedimento.

Gustavo Henrique de Brito Albuquerque Cunha

7. A NOVA PERSPECTIV A CIENTIFICA DO SECULO
XXI

"Ouvidos novos para uma muslca nova. Olhos
novos para 0 mais distante. Uma consciencia nova
para as verdades que ate hoje permaneceram
mudas,,30

Para aqueles que pouco discutiram 0 tema dos
aspectos morais da manipula<;:ao genetica este debate pode
parecer demasiado antecipado. Entretanto, ja existem
questoes sobre 0 genoma humano que merecem aten<;:ao,
com.o a escolha do sexo do embriao, a procria<;:ao feita a
partIr de gametas de duas cobaias do sexo feminino e a
possibilidade tecnica de testes geneticos para descifrar a
predisposi<;:ao genetica do individuo a sofrer uma
de~erminada doen<;:a.Dworkin ja destaca a dificuldade que
eXlste ~a~a determinar se os referidos testes geneticos podem
ser eXIgldos ou, ao contrario, proibidos, 0 que seria
necessario em casos de disputas por vagas de trabalho.31

Hans Jonas mostra que a tecnologia tern leis de
movimento pr6prias e continuadas, ou seja, que 0 hornem nao
de~en:nina a velocidade dos avan<;:os tecno16gicos,
pnnclpalmente pela impossibilidade de uma previsao com
u~ n~ve~ac~itavel de credibilidade. Agazzi pensa que nao ha
clencla mtnnsecamente ma ou boa, sendo a sua aplica<;:ao
quem efetivamente necessita ser, em alguns casos, lastimada,
como por exemplo a Internet, que pode servir como um meio
fantastico de informa<;:ao ou ser utilizada para difundir
materiais de pedofilia virtual. 0 mesmo ocorre com a
manipula<;:ao genetic a, que podera ser aplicada para curar

76 Perspectiva Filosofica - Vol. I-n° 23 - janeiro-jllnhol2005

30
31 NIETZSCHE, Friedrich. (2000), p. 110.

DWORKIN, Ronald. (2000), p. 427.
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uma enfermidade ou para praeticas eugenicas. A difieuldade
esta em identificar parametros para classificar moralmente a
cieneia, 0 eompromisso etieo na cieneia, respeitando a
liberdade do homem.32 Hans Jonas complementa afirmando
que as intenyoes da tecniea nao neeessitam ser m~s para q~e
os efeitos gerados pela mesma sejam nefastos, pOlS,por m~ls
legitima que seja a vontade eientifica, suas conseqtiencIas
nao imediatas podem eriar uma situayao negativa.

33
Por

conseguinte, e mais dificil determinar quand.o se devem
impor limites juridicos ou morais as atividades clentificas.

8. A INTERNACIONALIZA<;:AO DOS DlREITOS
HUMANOS SOBRE OS DlREITOS DE QUARTA

GERA<;:A034

"Nos nos transformamos naquilo que praticamos
com freqtieneia". "A perfeiyao, portanto, nao e
um ato isolado. E um habito". Aristoteles

As referidas alterayoes que a manipulayao pode gerar
fizeram com que a discussao etica sobre 0 genom a humano
viesse a ser considerada como urn capitulo dos estudos sobre
Direitos Humanos, 0 que implica em tratamento por
insti'mcias supranacionais. 0 fator que gera preocupayao nos
estudiosos de etica e justamente a velocidade com que se
agregam conhecimentos sobre a genetiea e a probabilidade de
que esses avanyos sejam ainda mais velozes nos anos
seguintes. Por todo 0 exposto, Martinez Bulle afirma que a

32 AGAZZI, Evandro (1996), p. 357 - 360.
33 JONAS, Hans (1997), p. 33 - 34 . _ .
34 Esta distin<;:aose encontra na doutrina, que diverge sobre a eXlsteCla de
tres ou quatro gera<;:oes de Direitos Humanos, sendo os refendos os
relativos a biosseguran<;:a.
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tecnologia aplicada ao genoma humano pode tomar
vulneraveis varios aspectos da dignidade humana.35

. . Em ~iveis intemacionais, ja existem declarayoes de
dlreltos relatIvas ao genoma humano, elaboradas por distintas
organizayoes, merecendo destaque a Declarayao Universal da
UNESCO sobre 0 Genoma Humano e os Direitos Humanos'
a Declar:yao Intemacional sobre Bioetica de Fukui (J apao); ~
Declarayao sobre os Principios de Conduta na
experimentayao Genetiea (redigida pela HUGO - Human
Genome Organisation) e a Declarayao sobre 0 Projeto
G~noma Humano (da World Medical Association). Ademais,
eXlste~ tambem declarayoes continentais, como a Declarayao
Europela e a Ibero-latinoamericana sobre 0 genoma humano.

. A quantidade de publicayoes e grupos de estudo
eXlstentes sobre os aspectos juridicos e morais do genoma
hurr:a?O compr~va a importfmcia dos efeitos da manipulayao
genetIca tambem desde 0 ponto de vista das ciencias
consideradas sociais.

9. 0 GENOMA HUMANO E A POSSiVEL
APLICA<;:AO POST - HUMANA36

. Alguns medicos que discutem os aspectos morais da
blOte~nologia molecular humana usualmente afirmam que os
estudlOsOS de etica e juristas tratam a manipulayao genetica
desde urn nivel inexistente no presente momenta de
desen;olvim~~to tecnologico. Afirmam, por conseguinte, que
os ~losofos etlcos estao falando de ficyao cientifica, nao da
reahdade. Entretanto, as preocupayoes tambem existem, em
parte da comunidade medica, tendo em vista as experiencias

~~MARTINEZ BULLE GOYRI, Victor M. (2000), p. 198 - 199.
.A expressao post-humana e utilizada porque a manipula<;:ao genetica de

celulas germinativas podeni levar a cria<;:aode urn ser mais ou menos
desenvolvido do que 0 ser humano como nos 0 conhecemos.
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feitas com cobaias e as semelhanyas naturais entre os
processos reprodutivos de todos os mamiferos. 0 professor
da Universidade de Salamanca Rogelio Gonzalez afirma que,
mesmo que nao seja provavel, existe a possibilidade tecnica
de desenvolver experiencias em celulas germinativas
humanas e que, de tal feita, provavelmente ja se esteja
tentando. Portanto, ficyao cientifica ou nao, 0 tema tern que
ser abordado com todo 0 rigor e a antecipayao possiveis, em
virtude dos riscos que a possibilidade da manipulayao
genetica germinativa humana pode acarretar.

Quando foram elaborados os primeiros estudos sobre
a fertiIizayao in vitro, seu criador Dr. Stepoe foi ameayado de
sany5es por seus colegas medicos por manipular embri5es
humanos, pratica bastante difundida atualmente. 0 fato de
existirem problemas marais e declaray5es de direitos
proibindo a manipulayao de celulas germinativas humanas na
atualidade nao significa que a situayao nao pode se modificar
com 0 tempo. Em virtude de tal feita, nao me parece
demasiada a anticipayao dos fil6sofos eticos ante as
possibilidades, ainda que aparentemente remotas, da
manipulayao genetica humana germinativa. Ja existe a
possibilidade de utilizar gametas de duas cobaias do sexo
feminino e mesclar as menS2.gens geneticas contidas nos
nucleotideos de suas celulas germinativas para tomar
possivel a reproduyao. A reproduyao com material genetico
somente feminino ocorre em algumas especies de lagartos e
insetos, mas inexiste na reproduyao natural de mamiferos. A
experiencia realizada mais de seiscentas vezes na
Universidade de AgricuItura de T6quio apenas gerou dois
embri5es normais, dentre os quais somente urn nasceu.
Evidentemente, 0 exito na experiencia com as cobaias faz
surgir 0 debate sobre a viabilidade de experiencias similares
com seres humanos e a comunidade bioetica ja se pronunciou
sobre 0 assunto, afirmando David Magnus que 0
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procedimento tecnico pode evitar processos judiciais de
patemidade. 37

, Entre os ris~os ~ientificos atuais mencionados por
Martm ~ateo, a. BlOlogla Molecular aparece em primeiro
lu.gar, mms ~speclficamente as "aplicay5es extrahumanas" da
BI~tecnologla, com a recombinayao do ADN.38 A etica
a~II~ada a Biologia Molecular tern que reconhecer a
dlgnldade do ser humano e todos os direitos e Iiberdades
fu.nd~mentais, establecidas na Declarayao Universal dos
Dlrel~os.do Homem e do Cidadao e em urn grande numero de
constItUIy5es democrMicas.

o q~e concIuimos brevemente e que existem varios e
eleva?os. nscos na manipulayao genetica de celulas
germmatJvas humanas, alguns dos quais ja mencionamos. E
fato qu~ nao existe qualquer previsibilidade no
des,env.~lvlmento ?a ciencia, .nao sendo possivel saber 0 que
sera ~lavel atraves da mampulayao genetica, tampouco a
velocldade com que virao os referidos avanyos tecnol6gicos.
Outro ~ato que deve ser ressaItado e a faIta de informayao de
que. dlsp5em os distintos povos do mundo sobre a
mampulayao genetica, sendo tal desinformayao certamente
fruto de vontade politica em manter a populayao ignorante no
que tange aos ternas relevantes ressaItados aqui.

Por todo 0 exposto, e evidente que e imperioso buscar
desv~ndar em que niveis devem ser aplicados os limites
morms e juridicos para evitar prejuizos sociais de maior
monta. Salientamos que os prejuizos sociais aos quais nos

37 "Ciencia cria rata earn duas maes e nenhum pai" Jarnal Haje _ Rede
Glaba de 22 de abril de 2004
38· .

MARTIN MATEO, Ramon. (1993), p. 19 - 28.
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1. Declarayao Bioetica de Gijon
2. Declarayao Ibero-Latinoamericana sobre Direito,

Bioetica y Genoma Humano
3. La Declarayao Intemacional sobre Bioetica de

Fukui (Japan)
4. Declarayao sobre el Projeto Genoma Humano (de la

World Medical Asociation)
5. Declarayao sobre los Principios de Conducta en la

experimentayao Genetica
6. Declarayao Universal sobre el Genoma Humano y

los Direitos Humanos
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