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A Manipulação Genética e o seu Impacto Social

Desde a década de 70 que a fronteira entre o sonho e o
medo no domínio das Ciências da Vida se tem tornado
pregressivamente mais difícil de definir. Em parte este
dilema não é novo. A literatura, a filosofia, a história, a
psicologia e as religiões têm abordado este tema desde a
antiguidade. O que é novo tem principalmente a ver com
a "sacralização" do ADN e o facto de estarmos perante
tecnologias que poderiam eventualmente dar origem a
novos seres  vivos. O ser humano, assim como
provavelmente todos os animais, nasce curioso. O apelo
do desconhecido e da descoberta é poderoso. E no
entanto desde muito cedo que nos "avisam" dos perigos
desse desconhecido (ver o discurso do Velho do
Restelo, no fim do Canto IV dos Lusíadas). Será que
temos razões fortes para sonhar e para ter medo ao
mesmo tempo? Esta será a questão de fundo a ser
abordada, e que poderá ser discutida sem grandes
conhecimentos técnicos sobre a matéria.

Será que temos razões fortes para
sonhar e para ter medo ao mesmo
tempo?

Já na antiguidade, a curiosidade dos humanos era
castigada. O pobre do Prometeu, que roubou o fogo aos
deuses para o dar ao homem, acabou amarrado a uma
rocha com uma águia que todos os dias lhe ía comer uma
parte do fígado.  A Pandora lá dexou abrir a caixa e
soltaram-se os males pela terra fora.  A Eurídice quis
olhar para trás para saber o que se passava e foi
instantaeamente convertida numa estátua de sal.

Na Bíblia, por se alimentarem da árvore do
conhecimento, tanto a Eva como o Adão foram expulsos
do Paraíso.  Mais adiante, e para castigar a "demasiada
imaginação" do homem, vem o Dilúvio.  E apesar de
haver quem diga que pode haver multiplas
interpretações destas histórias, a mensagem, para os
menos eruditos é a mesma que infelizmente continuamos
a dar às crianças: se brincas com o fogo, queimas-te!
Felizmente que as crianças criativas querem mesmo é
brincar com o fogo.

E até há bem pouco tempo, mesmo durante a
Renascença, e mais tarde o Iluminismo, só era permitida

ao ser humano uma curiosidade comedida, não
arrogante.  Montaigne, Bacon e Pascal falam de limites
claros no que deve ser dado a conhecer aos humanos.  O
pobre do Espinoza foi excomungado pelo Templo na
Holanda por defender a liberdade da procura da verdade.
Os nossos marinheiros tiveram de enfrentar o Adamastor
para conseguir "descobrir" o caminho marítimo para a
Índia.  O pobre do Copérnico foi perseguido porque as
suas descobertas em relação ao sistema solar não
estavam de acordo com os dogmas aceites na época, e o
Galileu teve de renunciar as suas descobertas
fundamentais sobre o sistema solar.  Só no tempo de
Jefferson (nos Estados Unidos) e Kant (na Europa) é que
foi possível, impunemente, defender a procura da
verdade fosse qual ela fosse.

É curioso que só na terceira versão do Fausto de Goethe
é que ele não é enviado para o inferno por ter feito um
pacto com o Diabo, mas porque usou os seus
conhecimentos preciosos para ajudar os seus
conterrâneos.

E a literatura, os filmes e a televisão continuam a ilustrar
o que pode acontecer ao homem se a sua arrogância e a
sua curiosidade não forem dominadas: basta lembrar o
Frankenstein, o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o Brave New
World, o Dr. Strangelove, 1984, The Hulk, The Time
Machine etc.

Os avanços da ciência são frequentemente questionados
de forma quase infantil.  Quando a anestesia foi
descoberta houve quem achasse que não deveria ser
utilizada porque roubava ao homem a sensação do
sofrimento e da dor.  Será que existe actualmente alguém
que por razões éticas preferia que lhe arrancassem um
dente sem anestesia?

Quando a fertilização in vitro  foi aplicada a seres
humanos, que dessa forma conseguiram ter filhos, muita
gente responsável afirmou que se iriam produzir
monstros em tubos de ensaio; hoje em dia existem
milhares de crianças que começaram num tubo de ensaio.

Tudo isto porque continua a haver uma enorme
confusão entre as descobertas científicas e as suas
aplicações.  Seria ridículo proibir a produção de energia
eléctrica só porque em alguns Países, infelizmente, ainda
se constroem e utilizam cadeiras eléctricas para a pena de
morte.  Ou que proibíssemos a purificação e síntese de
compostos radioactivos, usados em bioquímica e
fisiologia, só porque se construiram muitas bombas
atómicas no passado.  Obviamente que poderíamos dar
inúmeros exemplos parecidos nas mais variadas áreas do
conhecimento.

Em biotecnologia a situação repete-se; só que nesta área
estamos a falar de tecnologias aplicadas à vida, e é óbvio
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que à medida que nos aproximamos dos seres humanos
os alarmes aumentam.

Será que nos esquecemos que se faz melhoramento de
plantas e animais há milhares de anos.  E que até há
muito pouco tempo era tudo feito sem sabermos, nem
muito bem nem muito mal, o que ía sair dos cruzamentos.
Ao menos hoje temos a possibilidade de escolher o gene
que queremos introduzir, mesmo se nem sempre somos
bem sucedidos.

Até o próprio argumento da perca de diversidade é um
argumento não contra a engenharia genética, porque
esta até pode contribuir para aumentar a diversidade
genética, mas sim contra a utilização de monoculturas
que, muito antes das aplicações da engenharia genética,
já tinham sido desastrosas.

Mas é principalmente nas aplicações em humanos que a
bioética tem florescido e tem excitado as reacções mais
primárias nos últimos anos.  E a questão que se põe com
mais frequência é a da manipulação da identidade do ser
humano.

A desinformação divulgada é enorme: desde o assumir
que o ambiente não tem senão um papel muito
secundário na construção da identidade humana até às
posições mais extremas de que a eliminação de certos
genes, conhecidos como responsáveis de doenças
graves, irá retirar ao homem a sua capacidade de
compaixão, ouve-se de tudo.

E nesta área do conhecimento uma parte importante das
culpas deve ser imputada aos próprios cientistas.  Não
foi por acaso que, para justificar os enormes custos do
Projecto do Genoma Humano (custos esses que apesar
de tudo eram claramente inferiores aos dos grandes
projectos da física das partículas, da física espacial, ou
da engenharia aplicada à defesa), muitos investigadores
responsáveis (ex. James Watson) defenderam em público
a ideia de que o conhecimento do genoma humano iria
permitir acabar com a quase totalidade das doenças e/ou

dos comportamentos desviantes.  O conhecer o DNA do
ser humano era o mesmo que conhecer a sua Essência.

Mexer no DNA era mexer na sua Essência. Curiosamente,
o interferir na educação do ser humano, passou em
poucos anos, de ser de fundamental importância
(lembram-se dos livros que se vendiam aos milhares nas
décadas de 50, 60, 70 e 80 sobre qual o melhor tipo de
educação que os pais deveriam proporcionar aos seus
filhos?!) para uma importância muito secundária.

Hoje tudo indica que o comportamento, a personalidade,
a identidade do ser humano depende não só da sua
constituição genética mas do ambiente em que foi
educado, e que os factores de risco no que diz respeito à
incidência de muitas doenças são de natureza genética e
ambiental.

O medo da manipulação genética no homem tem muito a
ver com as imagens que nos são transmitidas de
exércitos de clones escravizados, ou de corpos que
servem só para fornecer órgãos a quem os necessita.
Infelizmente não foi necessária a descoberta da
engenharia genética para que o homem tenha
escravizado milhões (no passado e no presente), ou que
tenha "melhorado" dezenas ou centenas de espécies
animais e vegetais levando aos desastres conhecidos de
doenças que destruiram muitas dessas monoculturas.  E
a venda de orgãos já é uma realidade para muitos que
infelizmente a justificam pelas carências económicas com
que vivem.

Ninguém duvida que quando se iniciam novas
aplicações tecnológicas de descobertas científicas se
deve avançar cuidadosamente, até porque estamos
frequentemente em "território" novo.  Mas sermos
prudentes e cautelosos é muito diferente das posições
que tem vindo a ser tomadas vis-à-vis da biotecnologia
que envolvem proibições sumárias da própria
investigação.  A "caça às bruxas" já deveria ter acabado
no fim do Século XX.

Organismos Geneticamente Modificados: uma Perspectiva
da Indústria de Alimentos Compostos para Animais

1 - Introdução
Dada a importância do milho e dos produtos do
complexo soja na alimentação animal - representando
cerca de 28% e 17%, respectivamente, ou seja, cerca de
45% das matérias primas consumidas -, o problema da
utilização de organismos geneticamente modificados,
assume particular importância na indústria de alimentos
compostos para animais. Por outro lado, é preciso não
esquecer a dependência do exterior no aprovisionamento
de matérias primas, sendo o nosso país deficitário em
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