o QUESTIONAMENTO

BIOETICO

A historia da etica ocidental busca em Aristoteles as
suas raizes. E para Aristoteles a etica e uma preparayao para
a vida poJitica. Portanto, nao e uma disciplina autonoma.
Somente adquire status de validade na medida em que se
refere a convivencia dos cidadaos, como seres racionais,
sociais e politicos. Desta forma, Aristoteles situa a etica entre
as disciplinas poieticas,
i.e, prMicas. Tambem, para
Aristoteles, a etica se adquire atraves da repetiyao dos atos
virtuosos, ou de excelencia, que contribuam para a
eudaimonia, que corresponde a urn bem-estar interior e
exterior do ser humano. A repetiyao de atos virtuosos cria
habitos, segundo os quais 0 homem etico costuma agir.
Supoe-se, com isto, que 0 treino etico esteja precedido por
uma compreensao do que seja virtuoso em funyao do bemestar humano. Assim, a prMica etica devera estar enraizada
numa teoria, em principios, numa metafisica. Sem isto 0
"virtuoso",
ou 0 "excelente",
fica vago, sem uma
caracterizayao solida. Dali a falta de solidez de muitas
propostas eticas. Isto implica que, antes de fazermos qualquer
afirmayao etica, se considere aspectos fundamentais do
existir humano: quem e 0 ser humano, qual e 0 seu lugar no
mundo, na natureza, no meio dos outros seres vivos? Qual 0
sentido de sua vida? 0 que deve fazer, e 0 que nao the e
permitido fazer? 0 que 0 ser humano necessita para a sua
eudaimonia? Somente depois de darmos algumas respostas
basicas a estas perguntas e possivel iniciar 0 debate etico .
• Prof. da UFPE. Dr. em Filosofia e Teologia.
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o QlIestiolta11lento

Bioetico

Como a bioetica e urn ramo subaltemo da 6tica geral, ela
tambem supoe 0 estabelecimento previa de principios,
emanados das respostas acima colocadas. Sem isto a bioetica
nao conseguini se transformar em caminho segura para um
agir adequado em relayao ao seu objeto de analise, que e a
vida. A partir deste horizonte de considerayoes, pretendo
abordar algumas questoes de bioetica nas reflexoes a seguir.

Ate meados do seculo xx a deontologia medica
estabelecia os parametros pelos quais se fixavam os limites
da interferencia na vida humana. As preocupayoes eticas,
relativas a vida, restringiam-se, em grande parte, a area da
saude. Por isto, as primeiras menyoes a uma "bioetica" se
referiam tambem, quase exclusivamente, ao ambito da etica
medica. Isto comeyou a se alterar quando, em 1970, 0 Prof.
Van Rensselaer Potter alertou para 0 fato de que as questoes
de saude, muitas vezes, estavam intimamente relacionadas
com os problemas ambientais. Em sua argumentayao, P?tter
se baseou nas propostas do Prof. Aldo Leopold em sua Etica
da Terra. Em seu livro A Sand Country Almanac (1949),
Aldo Leopold diz que a etica da terra amplia as frontci; .IS da
comunidade para incluir 0 solo, a agua, as plantas e os
animais, ou, simplesmente, a terra. Sugere que novamente
deveriamos
amar 0 solo, e nao apenas manda-lo
desordenadamente rio abaixo; deveriamos amar as aguas que
consumimos e nao apenas cuidar que fayam funcionar as
turbinas das hidroeletricas, conduzam nossas barcayas e
limpem nossos esgotos; deveriamos amar as plantas, que sao
exterminadas num piscar de olhos; deveriamos amar os
animais, dos quais ja foram exterminadas muitas especies. A
Etica da Terra teria como missao cuidar para que se
respeitasse 0 direito do solo, das aguas, das plantas e dos
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~nim.ais . permanecerem em seu estado natural. E ist
Imphcana na ampliayao da consciencia social das pessoa
para com a terra. Potter, ao incorporar em suas reflexoe
bioeticas as considerayoes de Leopold, atribui a Bioetica urn
caracteristica interdisciplinar. 0 proprio Potter classific2
posteriormente, esta sua primeira caracterizayao da Bioetic:
como "bioetica ponte". Mas, mesmo durante a decada d,
1970, 0 Instituto Kennedy de Etica, da Dniversidadl
Georgtown/Washington DC, restringia a bioetica a area di
saude. Em 1988, Potter criou a "bioetica global" Po
"bioetica global" Potter entendia um conceito abrangente
que englobava todos os aspectos relativos a vida: saude (
ecologia. Diante das interpretayoes, as vezes, equlvocas d(
~eu c~n~eito - que quiseram relaciona-lo com globalizayao (
Impenahsmo - Potter propos em 1998 0 novo conceito dl
"b~oetica profun,da", que inclui a vida num sentido amplo, ,
saude e 0 amblente como objetos de considerayao. Dest,
forma, hoje, a Bioetica e vista como uma discipline
~brangente, plural, interdisciplinar
e aberta para c
mcorporayao de novos conhecimentos em tudo que se referc
a vida. Desta forma, as questOes de Bioetica nao tratam
apenas da etica ou deontologia medica, nem apenas de
q~estOes ?e .saude, num sentido estrito, mas de tudo que,
dlreta ou mdlretamente, interfere na vida em geral no planeta
terra. Pois, em ultima instancia, tudo isto tern a ver com 0 ser
humano, que, em suas atitudes prMicas, demonstra quem ele
e, 0 que pretende com seu existir, como entende 0 seu existir
no mundo, na convivencia com seus companheiros de vida.

Dm primeiro questionamento esta relacionado com a
necessidade
desta,
relativamente
recente,
disciplina
denominada Bioetica. Sera que a etica tradicional, com sua
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experi€mcia de 2.400 anos, desde Socrates ate os nossos dias,
nao daria conta de aplicar seus principios as novas questoes
eticas de nosso tempo?
Alguns dizem que sim. Mas a
evidencia dos fatos testemunha que a humanidade se
encontra diante de novas situayoes e questionamentos, para
os quais nao existe "eticoprudencia" gerada em epocas
passadas. Nunca a terra foi povoada por 6 bilhoes de seres
humanos, com uma tecnologia que hoje a ciencia e capaz de
por a disposiyao dos homens nos mais afastados recantos. E
esta tecnologia e multifacetada, e pervade a totalidade do
mundo material, animico e psiquico. Tendo em vista que a
tecnologia, fruto da ciencia, nao possui em si mesma
principios
e val ores morais, mas apenas manipula
potencialidades do cosmos, e preciso encontrar em outro
ambito os caminhos para 0 bem-fazer dos cientistas e de suas
criayoes. Em outras palavras, estamos mais uma vez diante
da pergunta kantiana: 0 que devemos fazer? E isto coma
consciencia de que todo 0 sistema terra esta interligado. Por
isto, muitas quest5es eticas, e especificamente as questOes da
bioetica, nao permitem uma especializayao temMica, tudo
est a interligado. Em tempos passados admitia-se que as
questOes eticas ficavam restritas ao ambiente humano. Urn
dos principios aureos da etica kantiana era: 'jamais tomar 0
ser humano como meio, mas sempre como urn fim". A etica
limitava-se estritamente ao ambito humano. A relayao do
homem com a materia, 0 ambiente natural, as plantas e os
animais, nao pertencia diretamente ao campo etico. 0 homem
se distanciava do mundo natural. Hoje a nossa consciencia se
ampliou. 0 homo sapiens sente a sua ruptura com a
totalidade da natureza e procura uma religayao. E ele espera
que a bioetica the possa abrir 0 caminho para uma religayao
adequada. E interessante reparar que esta consciencia nova de ruptura do homem de hoje com a natureza, com 0 sistema
Terra - equivale a emoyao de uma experiencia religiosa. Por
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isto 0 entusiasmo pela bioetica, em muitos engajados nesta
causa, corresponde ~ u~ espirito missionario, reservado em
?utros tempos aos mlsslOnarios religiosos. Mas e, justamente
lStOque faz co~ ~u~ a reflexao Bioetica tenha adquirido, e~
nosso tempo hlstonco, 0 status de importancia em que se
encont~~. Ela corney a a preocupar os religiosos, os filosofos,
os soclOlogos, os psicologos, os medicos, os cientistas da
natu:eza, os tecnocratas e os politicos. Em todos estes
amblen~es, .acontec~m conferencias, congressos e escritos
sobre bl.oetIca. Por lStO, nos ultimos anos foi publicada uma
v~rd~delra avalanche de artigos e livros sobre bioetica. E
dIfIcI! acompanhar toda esta riqueza bibliografica. Basta abrir
a Internet_para se espantar com tanta criatividade reflexiva.
Embora nao possamos assimilar, e valorizar adequadamente
todo este _ esforyo de construir uma bioetica adequada:
c~n.tudo nao podemos fugir de uma busca dos principios
baslcos q~e dev_em n~rt~ar esta discussao. Por isto, vejamos
que ,consldera~oes baslcas nao deveriam faltar para urn
P?s~l:el encamlnhamento de soluyao de algumas questOes de
blOetIca.
ALGUMAS CONSIDERA<;OES nASICAS
. ,. Em primeiro lugar e preciso considerar que a
BlOetlCa, como tod~ a etica, e uma questao antropologica. Os
problemas que se dlscutem na bioetica sao problemas criados
pelo homem. Sem a presenya do ser humano, nao existiriam
n~ ,t~rra p,robl~mas eticos. Por isto, em ultima analise, a
?l?~tI~a so e~lste por causa do homem. Dali a pergunta
111lclal.quem e 0 ser humano? A partir desta pergunta surgem
outras ,c.omo: qual 0 sentido da vida humana? 0 que e
necessano ao homem para que ele se realize na vida, para
que cumpra a sua finalidade? Nao podemos dispensar tais
perguntas, se queremos argumentar a partir da etica classica,
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pela qual Arist6teles ensina que todo ser se realiza na medida
em que segue nas trilhas de seu fim natural especifico. Alem
disto , 0 ser humano busca sua eudaimonia
atraves do
exercicio e pratica da excelencia (virtuosa). A sua praxis,
portanto, para ser etica, deve corresponder a animalidade e
racionalidade especificas, a sociabilidade e ao exercicio da
palavra, de forma que contribuam para a felicidade individual
e comunitaria. Estes parametros de pensamento e a<;.ao
tambem valem para 0 ambito da bioetica. Tudo depende,
portanto,
de
como
entendemos
as
caracteristicas
fundamentais do ser humano.
Pela nossa animalidade compartilhamos da vida de
todos os seres vivos da terra: animais e vegetais.
Compartilhamos com os animais a vida dos sentidos, com
alegrias e sofrimentos, a necessidade da agua, do ar, da ten'a,
das plantas; estamos sujeitos ao mesmo ciclo deterministico
do nascer, crescer e morrer. Por isto, urn ambiente
desfavoravel a vida animal, tambem sera desfavoravel a vida
humana. E 0 modo de agir humano com os animais revela
disposiyoes da ayao humana para com seus semelhantes. Urn
sadismo humane para com os animais pode ser sinal de urn
sadismo latente para com os seres humanos. Por exemplo,
uma Faculdade de Medicina que ensina aos seus estudantes a
costurar ossos, quebrando as pemas de cachorros mandando
que as reparem, provavelmente estara formando medicos
pouco sensiveis aos sentimentos humanos. Talvez ate esteja
formando monstros e camiceiros, em vez de protetores e
conservadores do misterio da vida. Quem polui 0 ambiente,
envenena a terra com herbicidas, inseticidas e agrot6xicos
estara provocando desequilibrios ambientais com multiplas
conseqtiencias negativas para vida humana, animal e vegetal.
Na verdade e urn assassino de multiplas vidas. As queimadas,
a poluiyao das chamines das industrias, os t6xicos dos
autom6veis, o~ lixoes nao tratados, e tantos residuos
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artificiais largados na natureza VaG contra a harmonia da
natureza, que fere 0 principio estetico da vida, expresso pelos
gregos na identidade do kal6s kai agath6s (da identidade do
belo e do born). Uma vida etica e uma vida bela e boa. Em
conseqtiencia, a Bioetica sera etica na medida em que
contribuir para que a vida na terra se desenvolva de acordo
com os principios do born e do belo. Para que isto aconteya, 0
homem esta dotado de sua racionalidade. Por isto, uma
educayao adequada, acompanhada por praticas virtuosas,
devera impregnar 0 ser humane de conhecimentos e valores
que 0 orientem com clarevidencia em sua praxis existencial.
E isto e uma tare fa para cada gerayao, para cada povo e para
cada epoca hist6rica. Ja nao podemos nos contentar somente
com a solidariedade com nossos companheiros de vida neste
momento.
Precisamos
amp liar nosso sentimento
de
solidariedade tambem para com as gerayoes futuras. A
soluyao dos problemas atuais da bioetica nao se encontra fora
do homem. 0 estabelecimento dos principios norteadores
para uma relayao e interferencia adequada no ambito geral da
vida e responsabilidade exclusiva do ser humano. E ele que
deve estabelecer 0 que convem e 0 que nao convem fazer.
Isto demonstra que a Bioetica e uma etica, de certa forma
ecletica, que reune a etica de principios e valores, a etica
prudencial e a etica da responsabilidade. Quando se trata da
etica da vida (bioetica) sac insuficientes os criterios de eticas
hedonistas, utilitaristas, pragmatistas, evolucionistas ou de
hierarquias que fixam niveis de qualidade da vida. Penso que,
atraves destas reflexoes, 0 leitor percebe a complexidade que
envolve as questoes da Bioetica em nossos dias, e as soluyoes
oferecidas sempre devem ser testadas a partir de seu
conteudo ideol6gico, que, inclusive, pode conter desvios
profundos em seus encaminhamentos.
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E A NECESSIDADE DA BIOETICA

Com que se preocupa a Bioetica? Em primeiro lugar
com a vida humana. Mas isto nao acontecia ja desde
Hip6crates, seculos antes de Cristo, quando e~t~ medico
grego propos urn c6digo de etica para 0 exercicio. de, ~ua
profissao? Sim. E poderiamos dizer que os pnnclplOs
hipocraticos, tambem hoje, continuam validos. No entant~, 0
ambito dos cuidados com a saude humana se amphou
muitissimo. A medicina de hoje ja nao se preocupa apenas
com a cura dos doentes efetivos, mas esta presente em
multiplas questoes referentes ao nascimento, a vida e a morte
dos seres humanos. A ciencia e a tecnologia colocaram na
mao dos medi~os instrumentos que permitem pretensamente
uma interferencia e urn dominio muito maior na manipula~ao
do surgimento, da conserva~ao e do termino da vida hu:nana.
o poder dos medicos de hoj e e incomparavelmente malOr do
que 0 poder dos medicos no tempo de Hip6crates. Para
Hip6crates 0 medico jamais deveria contribuir para que ur:na
pessoa nao nascesse, ou morresse antes que a natureza aSSlm
o encaminhasse. 0 medico salvava vidas e cuidava para que
as pessoas continuassem vivas. Em nosso tempo predominam
problemas em rela~ao a vida, que Hip6crates jamais P?d~ria
imaginar: fecunda~ao in vitro, insemina~ao artIfiCIal,
insemina~ao heter6gena, bancos de semen, Meros de aluguel,
clonagem, sele~ao de sexo, tratamentos de fecundidade,
pesquisa com celulas-tronco de embrioes, pilulas para e.vitar
a gravidez, pilulas para estimulos sexuais, praticas abortlVas;
praticas de eutanasia ativa e passiva, autorizadas legalmente;
assistencia a homicidios. Alem disto, 0 transplante de 6rgaos,
as plasticas, 0 usa do silicone, a tentativa da "humaniza~ao"
de animais, com a esperan~a do usa de seus 6rgaos para
transplante em seres humanos, 0 mapeamento do genoma
humano, as novas doen~as e os novos remedios etc. Todas
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estas capacidades de interferencia na vida humana nao sao
apenas fruto de pesquisas na area medica, mas se inscreve no
ambito da biotecnologia, que na area zool6gica e botanica se
permite interven~oes muito mais profundas neste ambito da
vida, criando animais geneticamente modificados e plantas
transgenicas, sem aparente limite prudencial. A impressao e
que estes avan~os biotecnol6gicos nao buscam orientar-se
por principios bioeticos, mas os seus interesses se pautam
apenas pela ganancia economica. Claro, isto nem sempre e 0
caso, pois este progresso da humanidade no conhecimento e
na manipula~ao da vida, ao menos ao que parece, promete
enormes beneficios para a vida na terra. Nao podemos ser
pessimistas, nem querer que a ciencia bio16gica e genetica
interrompe suas pesquisas. Pelo contrario, a ciencia nos
revela hoje potencialidades
maravilhosas
inerentes na
natureza viva. E a ciencia nao consegue criar esta vida. A
ciencia desvenda os mecanismos potenciais inerentes aos
seres vivos, desenvolve suas potencialidades, as combina,
mistura e une. Uma tal atividade, em principio nao pode ser
condenada pela etica. 0 que a etica pode e deve fazer e
perguntar com que objetivos e interesses a ciencia faz isto. E
ai surge a necessidade de uma "etica da vida", uma Bioetica.

Atribuir uma fun~ao a Bioetica no ambito da vida, de
sua manipula~ao e da biotecnologia de nossa tempo,
certamente nao e querer multiplicar as proibi~oes as
pesquisas dos cientistas. A biotecnologia apenas esta
manipulando
potencialidades
latentes na natureza. E
manipular estas potencialidades e urn atributo indispensavel
da ciencia. A ciencia, por isto mesmo, nao esta "brincando de
Deus". Pois nao esta criando nada de novo, num sentido
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estrito. Apenas est a articulando potencialidades da natureza.
E isto, em principio, nao deve ser proibido. Qual e enta~ 0
campo da bioetica? A bioetica se preocupa com as
finalidades e os interesses da biotecnologia. Todo este
progresso fabuloso da ciencia em relay3.o ao substrato da
vida, os cromossomos e as estruturas geneticas, deve servir,
em sentido etico especifico, ao bem do homem, de seu
ambiente e de sua qualidade de vida. E falar do ambiente do
homem e falar da terra, com todos os seus ingredientes
minerais e vitais. Para a propria qualidade de vida do homem,
este ambiente deve ser saudavel. E e, justamente, este
ambiente saudavel da terra que esta ameayado pela ay3.o
tecnologica e cientifica do homem. Por isto se fala da
poluiy3.o da atmosfera, provo cando 0 efeito estufa; da
poluiy3.o das aguas, com conseqtiencias desastrosas para a
vida maritima e das aguas potaveis; do envenenamento da
terra por agrotoxicos, sejam eles herbicidas, inseticidas ou
adubos quimicos. Em tudo isto a bioetica tern a funy3.o de
vigilancia e denuncia.
Outra
preocupay3.o da bioetica
e com
as
possibilidades diretas de interferencia nos seres vivos, com a
manipulay3.o da biogenetica. Novamente aqui a pergunta e
pelos interesses e pelas finalidades dos cientistas e
empresarios em manipular a genetica vegetal, animal e
humana. Em principio n3.o e vetado que 0 horn em interfira
nesta genetic a, pois a propria natureza atraves dos tempos se
diversificou geneticamente de forma espontanea. E se
considerarmos 0 que consumimos hoje: arroz, batatas,
tomates, laranjas, e demais frutos, cereais e legumes
praticamente n3.o seriamos mais capazes de reconhecer as
plantas originarias de muitos destes produtos. Isto tambem
vale para muitos produtos provindos de animais. 0 que a
biotecnologia tern de diferente? E que a natureza levava
decadas, ou seculos, para alterar naturalmente alguma

propriedade das plantas e dos animais; e 0 organismo
humano e 0 meio ambiente, se acomodavam lentamente a
estas alterayoes. Ao contrario destas mudanyas lentas na
natureza, hoje, a biotecnologia altera propriedades de plantas
e animais em pouco tempo, e 0 organismo humano, nem 0
meio ambiente, tern tempo de absorver estas mudanyas. Por
isto estas mudanyas, n3.o poucas vezes, se manifestam
prejudiciais ao homem a seu meio ambiente. Produzem
alergias e outras doenyas; interferem na biodiversidade,
criam monopolios e dependencias, etc ...
Alem disto, quando se trata especificamente do ser
humano,
a interferencia
genetica,
embora
prometa
conseqtiencias espantosamente positivas para 0 tratamento e
a preveny3.o de doenyas, contudo tambem pode servir a
experiencias escusas, em que 0 ser humano e usado como
objeto, lembrando os descaminhos do nazismo com suas
experiencias com deficientes ou nos campos de concentray3.o.
Diante de todas estas possibilidades positivas e
negativas da biotecnologia se manifesta a importancia da
bioetica. Ela e, como ja foi dito acima, a etica da vida, num
sentido amplo. E assim como a etica, em geral, para
Aristoteles e a preparay3.o para a vida na polis, a bioetica
deve preparar a humanidade de hoje para uma atitude
adequada com a vida. Por isto 0 seu campo de ay3.o e muito
extenso. Mas para todo este campo de sua praxis ela tera que
constituir urn conjunto de principios e uma estrategia de
ay3.o.Para isto e necessario que os bioeticistas saibam do que
se trata. Sera ingenuo querer legislar, ou indicar caminhos
eticos para a biotecnologia se n3.o conhecermos minimamente
os resultados das experiencias da biociencia. Os bioeticistas
devem, necessariamente, dialogar com os biocientistas. E
estando informados das vantagens e dos perigos da
biociencia poder3.o propor aos cientistas cautela, nada de
exagero, criterios para suas pesquisas que respeitem a vida e
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seu ambiente na terra. Parodiando Descartes, tres ou quatro
principios eticos seriam suficientes para que tudo se
encaminhasse adequadamente, sem entusiasmos extcHicos ou
pessimismos apocalipticos em relayao a tudo que acontece
hoje no campo das ciencias e, especificamente, no campo da
biociencia.
E para que nao haja abusos, que apenas se orientam
por interesses econ6micos ou politicos, a experiencia ja
demonstrou a necessidade de legislayao especifica para a area
da biotecnologia. Desta forma, aos poucos a humanidade esta
instituindo leis que permitem e/ou proibem experiencias e
produtos da biotecnologia. E uma questao de prudencia e de
vigilfmcia para evitar descaminhos, possiveis em qualquer
ambito da praxis hum ana, seja no que se refere ao poder
religioso, politico ou cientifico. E aqui se trata de urn poder
novo, 0 poder da ciencia biologica de interferir nos mais
diversos contextos da vida de uma forma surpreendente,
nunca antes vista. Por isto, tambem, a bioetica e uma
"ciencia" em construyao, que necessita de uma normatizayao,
que, aos poucos, vai-se instituindo. A ONU, a UNESCO e
muitos paises ja propuseram legislayoes, que, certamente, em
tempos futuros se globalizarao.
Neste sentido, no Brasil,
como em muitos outros paises, ja se exige que as pesquisas e
experiencias com seres humanos, antes de seu inicio, sejam
submetidas a urn Comite de Etica. Isto evita abusos com
cobaias humanas. No Brasil estes Comites de Etica estao
submetidos as normas do CONEP, Comissao Nacional de
Etica em Pesquisa, com sede em Brasilia. Com certeza, onde
os Comites de Etica existem, os projetos de pesquisa e as
proprias pesquisas se tomam mais rigorosos. Tanto os
pesquisadores, como as Instituiyoes onde se realizam est as
pesquisas ganham em qualidade e resultados. Por isto e
extremamente util que estes Comites sejam estimulados e
ampliados. Verdade e que, entre nos, muitas vezes, os
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Comites comeyam bern, mas pouco depois relaxam. Nao
temos, no Brasil, a cultura da constancia e da durabilidade.
Mas, com 0 tempo tambem estas "virtudes" se estabilizarao
entre nos.
A existencia dos Comites de Etica deve se ampliar
tambem para os campos de pesquisa com animais e plantas.
Isto evitaria experiencias crueis com animais e a biopirataria.
Infelizmente, tais comites ainda nao existem de fato no
Brasil. Constata-se, assim, que a Bioetica ainda tem pela
frente uma grande tarefa para construir seu campo de
atuayao.

o que intencionamos neste trabalho foi, inicialmente,
estabelecer a amplitude do conceito da Bioetica. E chegamos
a conc1usao de que a bioetica e a etica da vida. Vma busca
para 0 fazer humano adequado no ambito da vida. Seja a vida
vegetal, animal ou humana. Hoje ja temos a consciencia de
que 0 ambito da vida na terra esta interligado. As
interferencias em urn ambito tocam nos outros positiva ou
negativamente. E a etica tern a funyao de analisar a praxis
humana para que ela seja positiva para as mais diversas
manifestayoes da vida na terra. Isto significa que, diante do
misterio e da sacralidade da vida sejamos cautelosos, pois a
atitude que tivermos perante a vida em geral repercutira sobre
a qualidade da vida humana. E isto e fundamental para a
convivencia digna e pacifica da humanidade em todo planeta
terra. Os bioeticistas SaG chamados a contribuirem para esta
desafiadora obra.
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