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RESUMO

A presente dissertação procura identificar o impacto das técnicas de manipulação genética
embrionária humana para o meio ambiente. No intuito de alcançar a finalidade proposta,
realiza-se uma reflexão sobre a técnica, de maneira geral, desde o mito “Prometeu
Acorrentado” até sua atual aplicação na medicina genética, bem como se realiza a conexão
entre genoma humano e meio ambiente, fato reforçado pelo conceito de “ecogenética”. Em
seguida, abordam-se as principais teorias acerca da vida e da vida humana, enfatizando seus
aspectos jurídicos e bioéticos, assim como as questões da dignidade e do embrião humano e
suas particularidades. Posteriormente, abordam-se as técnicas de manipulação da vida
humana, especificamente a técnica conhecida por Diagnóstico Genético Pré-Implantação
(DGPI), e as consequências de sua aplicação para o meio ambiente. O último item trata de um
risco advindo das técnicas de manipulação genética, especialmente do DGPI, que é o risco da
neoeugenia, destacando suas vertentes negativa e positiva, e sua relação com o meio
ambiente.
Palavras-chave: Técnica; Genética; Meio ambiente; Gerações futuras; Bioética; Biodireito;
DGPI.

ABSTRACT

This dissertation aims at identifying the impact of human embryonic genetic manipulation
techniques on the environment. In order to achieve the intended purpose, a reasoning on the
technique is made, since the 'Prometheus Bound' myth to its current application in genetic
medicine, as well as the connection between the human genome and the environment, a fact
reinforced by the concept of 'ecogenetics'. Afterwards, the main theories concerning life and
human life were approached, emphasizing its legal and bioethical issues, and matters of
dignity and human embryo and its peculiarities. Subsequently, techniques for manipulating
human life are addressed, specifically the technique known as Preimplantation Genetic
Diagnosis (PGD), and the consequences of its application to the environment. The last item
deal with a risk arising from genetic manipulation techniques, specially PGD, which is the
risk of neo-eugenics, highlighting its positive and negative aspects, and its relationship with
the environment.
Key-words: Tecnique; Genetics, Environment; Future Generations; Bioethics; PGD.
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1 INTRODUÇÃO

Os avanços técnico-científicos colocaram a humanidade diante de um cenário de
completa novidade. As descobertas da ciência em torno de questões ligadas à genética
humana conferiram à medicina mecanismos suficientes para a realização da manipulação da
vida humana.
O aperfeiçoamento da técnica modificou a visão natural do mundo: a vida deixou de
ser um evento da natureza e passou a ser um evento da ciência. A possibilidade da obtenção
de embriões in vitro abriu novo espaço para a manipulação genética da vida. Hoje a medicina
é capaz de diagnosticar, no embrião fora do útero materno, doenças genéticas que
comprometeriam a saúde e o desenvolvimento da futura criança, possibilitando aos pais a
escolha pela implantação somente daqueles embriões saudáveis. A novidade, a surpresa e as
incertezas que caracterizam uma nova vida naturalmente concebida, abrem espaço, com isso,
para uma pretensa segurança e certeza científicas. O embrião, de fase do desenvolvimento
humano, passa a ser o núcleo de debates éticos, jurídicos e filosóficos.
Entretanto, o aperfeiçoar técnico-científico possibilita diversos questionamentos
acerca da vida humana: Quando ela começa? O que é sua manipulação genética? A ciência
está caminhando para uma neoeugenia?
Acima de tudo, a questão mais inquietante é a relativa às novas técnicas de
manipulação genética embrionária e sua relação com o meio ambiente. Por envolverem
diretamente o DNA humano, que contém moléculas com instruções genéticas que coordenam
o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos, tais técnicas também envolvem
o genoma humano, que é o conjunto de informações genéticas contidas nas moléculas de
DNA de um ser vivo, ou seja, são técnicas que lidam com o material genético humano, com
um componente do meio ambiente. A relação entre as questões genéticas e o meio ambiente é
tão profunda que existem estudos que comprovam que os genes e os fatores ambientais
conseguem interagir entre si de maneira a afetar até mesmo a saúde humana, o que é
demonstrado por meio da ecogenética. É essa relação entre genética humana e meio ambiente
que levanta a questão central do presente estudo, questão que também envolve todos os outros
questionamentos até aqui apresentados: Qual é o impacto da manipulação genética
embrionária humana para o meio ambiente?
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Será a partir dessas inquietações que a pesquisa se desenvolverá. Buscando sempre
enfatizar seu caráter transdisciplinar, a pesquisa tem como base dados secundários, extraídos
principalmente de livros e artigos científicos, além da legislação sobre o tema.
O objetivo geral é identificar o impacto da manipulação genética embrionária
humana para o meio ambiente. De maneira a facilitar a busca por uma resposta ao problema, é
enfatizada uma técnica já com ampla utilização pela medicina conhecida pela sigla DGPI
(Diagnóstico Genético Pré-Implantação) que reforça os principais questionamentos aqui
suscitados. Para tanto, são utilizadas fontes bibliográficas da biologia, medicina, engenharia
genética, biomedicina, bioética e do direito de uma forma geral, a fim de construir um
raciocínio lógico-argumentativo consistente.
O direito, na presente pesquisa, apresenta-se como instrumento mediador dessa nova
situação difundida pela evolução técnico-científica, que colocou, de um lado, a necessidade
do aperfeiçoamento genético e a perspectiva de melhora da saúde e qualidade de vida
humanas, e de outro, a necessidade de conservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações. Para exercer esse papel de mediador, o
direito ampara-se sempre na bioética, pois se entende que os argumentos éticos, jurídicos e
morais não podem ser separados, principalmente em questões envolvendo a vida humana.
Dessa maneira, num primeiro momento é apresentada a ideia do “tempo que
envelhece”, ideia atribuída ao autor italiano Umberto Galimberti. Para a compreensão da
passagem do tempo da natureza para o tempo atual, da técnica (tempo que envelhece), é
apresentada a questão do mito “Prometeu Acorrentado”, de maneira a demonstrar a evolução
da técnica desde a antiguidade até a contemporaneidade, enfatizando a técnica médica e sua
atual aplicação na genética. Num segundo momento, mas ainda no mesmo capítulo, é
demonstrada a relação direta entre o genoma humano e o meio ambiente, passando pelos
conceitos de antropocentrismo e biocentrismo, até se alcançar a conclusão de que o genoma
humano é matéria ambiental. De forma a reforçar os argumentos apresentados, é exposto o
conceito de “ecogenética” e sua importância para a construção, juntamente com os demais
tópicos do capítulo, da base para a discussão proposta pela pesquisa.
O capítulo seguinte, ainda com o intuito de fornecer o material necessário à
discussão, apresenta as principais polêmicas acerca da vida (de maneira ampla) e da vida
humana. Assim, são apontadas as teorias predominantes sobre o início da vida, bem como a
maneira pela qual a vida é vista sob a ótica do direito e da bioética. Posteriormente, é
discutida a questão da dignidade, tanto para o direito quanto para a bioética, culminando no
tema do embrião humano. Com relação ao embrião humano, são apresentados e
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problematizados os tópicos da inviolabilidade embrionária e do tratamento jurídico conferido
ao embrião.
O capítulo central da pesquisa trata do tema “manipulação genética da vida humana”,
apontando como a medicina contemporânea evoluiu de forma a tornar a vida humana
totalmente manipulável em termos genéticos. O capítulo apresenta técnicas ligadas à
engenharia genética – terapia e manipulação genéticas – e sua importância para a discussão
em questão. Posteriormente, com o intuito de facilitar a identificação do impacto da
manipulação genética embrionária humana para o meio ambiente, é destacada a técnica do
diagnóstico genético pré-implantação (DGPI), sua indicação de aplicação, principais métodos,
argumentos favoráveis e contrários, bem como as considerações jurídicas acerca do seu uso.
O tópico também indica caminhos para a identificação do impacto da utilização da técnica
para o meio ambiente. O capítulo tem por base os argumentos apresentados por Habermas no
livro “O futuro da natureza humana”.
Por fim, o último capítulo busca apresentar uma das maiores preocupações quando
do uso das técnicas de manipulação genética, que é o risco da eugenia, que na atualidade
ganha o nome de neoeugenia. Dessa forma, é realizado um pequeno resumo histórico sobre o
tema, posteriormente são expostos os conceitos de neoeugenia negativa e positiva e, ao final,
é estabelecida a relação entre neoeugenia e meio ambiente. O capítulo também tem por base
os argumentos de Habermas, no livro supracitado.
A intenção inicial da pesquisa é demonstrar a importância da discussão das questões
envolvendo a manipulação genética embrionária humana no âmbito ambiental, na medida em
que as técnicas aí utilizadas possuem mecanismos suficientes para causar impacto no meio
ambiente.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os mistérios envolvendo a vida humana sempre aguçaram a curiosidade do ser
humano. As dúvidas e incertezas acerca de cada fase do desenvolvimento humano ainda são
alvo de especulação científica.
Com o advento da técnica e as possibilidades por ela conferidas, a distância entre o
desconhecido e o dominado pelo homem se encurtou. A ciência finalmente deu o grande
passo para a revelação dos enigmas da vida humana.
A descoberta do DNA e a decodificação do genoma humano possibilitaram ao
homem estudar a sua espécie sob uma nova ótica: a do genoma. A partir do momento em que
o genoma é analisado, uma série de informações sobre o indivíduo e sua descendência é
exposta aos olhos atentos da ciência.
Com isso, a técnica retirou da natureza o privilégio de fazer surgir uma nova vida e o
entregou ao homem. Entretanto, com esse privilégio novas situações envolvendo a vida
humana surgiram, o que antes habitava o plano da abstração começou a ganhar forma. As
novas situações trazidas pela técnica, todavia, possuem um alcance muito maior do que o
inicialmente imaginado. A aplicação da técnica moderna atinge, além do ser ou indivíduo alvo
da sua aplicação, todo o seu entorno, todo o ambiente que o cerca. Inegável é, portanto, que
toda forma de intervenção na vida humana repercutirá no meio ambiente.
No campo da genética médica os progressos da ciência trouxeram, além da esperança
da cura de doenças graves, a possibilidade de intervir na vida humana ainda em sua fase
embrionária, de forma a evitar a propagação de uma carga hereditária negativa. Todavia, essa
esperança veio acompanhada de incertezas e riscos que podem trazer graves consequências
para o meio ambiente.
As terapias genéticas, de maneira geral, carregam a expectativa do sucesso
terapêutico e da devolução da qualidade de vida para os doentes. Por outro lado, terapias
genéticas trabalham com a introdução ou modificação de genes, isto é, com o genoma
humano.
Terapias genéticas realizadas em células germinais (TGCG) necessariamente
modificam a carga genética do indivíduo e de sua descendência. Nesse caso, a ciência, mesmo
que amparada no argumento terapêutico, está interferindo diretamente na vida de toda uma
descendência. Está manipulando a vida e impactando no meio ambiente. Quão segura é uma
intervenção direta em células germinativas humanas? O quanto essa intervenção afeta o
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patrimônio genético humano? Não há como afirmar. Nem mesmo a ciência foi capaz, com
segurança, de esclarecer os riscos e consequências desse tipo de manipulação genética.
Todavia, sabe-se que não há como admitir situações de incertezas, principalmente no âmbito
jurídico. O risco, mesmo que suspeitado, deve ser evitado, na medida em que seus resultados
são irreversíveis ou se perpetuam por muitos anos. Nesse sentido é importante que a atuação
da ciência se dê apoiada no princípio da precaução, ferramenta importante na gestão de riscos,
principalmente dos riscos ambientais, e que deve ponderar a real necessidade da intervenção e
os potenciais perigos que ela pode causar.
Mesmo nos casos em que a terapia genética é realizada em células somáticas, não se
sabe se seus efeitos são capazes de atingir de algum modo a descendência do indivíduo, o que
também coloca em dúvida os seus riscos e efeitos para o meio ambiente, que tem como um de
seus princípios justamente a solidariedade intergeracional. Assim, a solidariedade, nesse caso,
mais do que um dever de preservação do ambiente para as futuras gerações, é um dever de
preservação da unidade e da integridade da própria espécie humana, que não pode ser
colocada em risco pela ciência.
Já nos casos de manipulação genética embrionária por meio do diagnóstico genético
pré-implantação, os impactos para o meio ambiente começam desde a discussão acerca da
viabilidade da realização do exame.
Sem negar as cargas ética e moral que acompanham o tema, fato é que o próprio
processo para a realização do DGPI já envolve um impacto significativo no organismo da
mulher, por meio das altíssimas dosagens hormonais necessárias para a produção de um
número excedente de óvulos para a fertilização in vitro, alterando expressivamente o ciclo
natural do organismo. Posteriormente, já na fase de realização do diagnóstico, a escolha do
método utilizado trará consequências diversas. A limitação qualitativa da técnica da PCR, que
geralmente analisa uma única célula embrionária, traz a incerteza do resultado. O fato de a
FISH não ser capaz de analisar todos os cromossomos exclui um rol importante de doenças e
aumenta as chances de erro de diagnóstico, além do fato de ainda não ser possível afirmar se a
técnica pode causar danos ao embrião. Com relação ao PGD-24, apesar de ser um método
com capacidade de análise de todos os cromossomos, o fato de o embrião ter de alcançar o
estado de blastocisto leva ao risco da perda de todos os embriões obtidos. Para todos os
métodos, existe a questão dos embriões não selecionados: o que fazer com aqueles embriões
que não foram considerados “aptos” para a implantação no útero materno? Sem dúvida
alguma, esse é um questionamento cuja resposta, inevitavelmente, impactará diretamente no
meio ambiente. Apesar de não ser a resposta mais usual para o questionamento, quando o
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destino dos embriões “não aptos” é o congelamento, o impacto para o meio ambiente é
percebido já de início, pois manter um embrião congelado por tempo indeterminado além do
alto custo financeiro levanta um fator frequente na atualidade, que é o que questiona se o
congelamento por tempo indeterminado não prejudica o desenvolvimento futuro do embrião
ou até mesmo inviabiliza uma provável implantação. Se a opção for pelo descarte
embrionário, além da dúvida de se estar descartando uma vida em potencial, surge também a
pergunta se o descarte de embriões que provavelmente (visto não ser possível afirmar com
100% de certeza) apresentem algum tipo de doença genética não estaria interferindo na
variabilidade, na diversidade da espécie humana, já que se opta pela implantação de embriões
com características específicas, no caso a não ocorrência de doenças genéticas. Já a opção
pela doação do embrião para pesquisa retoma a discussão acerca da instrumentalização da
vida humana e da necessidade de preservação de uma provável vida versus a necessidade de
se encontrar meios para a garantia da saúde e da qualidade de vida daqueles indivíduos já
nascidos.
Até mesmo os motivos que levam a escolha de determinado embrião causam impacto
no meio ambiente. O fato de alguém selecionar um embrião livre de qualquer doença ou
anomalia genética, apesar de inicialmente ter como finalidade a preservação do direito à saúde
e à qualidade de vida, interfere na natureza da vida humana, que por si só possui traços de
fragilidade. Contudo, o maior problema dessa escolha é não ser possível afirmar com
segurança se as técnicas utilizadas para a realização do DGPI são capazes de causar danos à
futura criança e/ou aos seus descendentes. Ademais, as possibilidades conferidas pelo DGPI
permitem a utilização da técnica para outros fins, que não o terapêutico. Com isso, fala-se no
risco da neoeugenia que, de forma clara, interfere no meio ambiente, pois a possibilidade de
segregação das pessoas por suas características genéticas, ou, na pior das hipóteses, a
possibilidade de se escolher quais características são desejáveis para os futuros bebês coloca
em risco, novamente, a diversidade da espécie humana. Não há como defender um meio
ambiente ecologicamente equilibrado quando a própria diversidade da espécie humana é
colocada em risco.
Assim, a possibilidade da criação de uma geração de “super pessoas”, além de ética e
moralmente inaceitável, viabiliza a segregação dos indivíduos entre aqueles “bons” (ou
geneticamente favorecidos) e aqueles “ruins” (ou geneticamente desfavorecidos), acentuando
o aspecto neoeugênico.
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Soma-se a tudo isso, o risco de se alcançar uma manipulação genética tão profunda
que seria capaz de culminar no absurdo de se cogitar um “ser humano transgênico”,
modificando totalmente o aspecto natural do meio ambiente.
O que se percebe, com isso, é que o progresso técnico-científico, ao mesmo tempo
em que traz esperança para a cura de doenças, para a melhora da saúde e da qualidade de vida
das pessoas, possui riscos capazes de apresentar consequências negativas para o próprio
indivíduo manipulado, para sua descendência e para o meio ambiente.
O direito, nesse aspecto, deve atuar como um mediador entre a necessidade de
progresso e a necessidade de preservação do genoma humano, da vida humana e do meio
ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.
Sabe-se que a ciência evolui mais rapidamente que o direito, o que o coloca diante de
desafios de difícil solução. Tal fato, inevitavelmente, cria uma lacuna jurídica entre o quanto a
ciência pretende avançar e os riscos que o direito consegue prever, forçando-o a adotar uma
postura de “espera prudente”, que reforça sua faceta mediadora.
Como último ponto, importa destacar que por tratar de situações que carregam
aspectos éticos e morais delicados, a bioética exerce papel fundamental nos casos de
manipulação genética embrionária humana, devendo, assim como o direito, adotar um papel
intermediador entre o que é necessário e o que é ética e moralmente permitido. Dessa
maneira, a bioética também atuará a fim de minimizar os impactos da manipulação genética
embrionária humana para o meio ambiente.
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