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2

Uma das mais fantasticas possibilidades e que o homem podera ser
capaz de gerar c6pias carbona de si mesmo. Atraves de urn processo
conhecido como "clonagem" sera possivel desenvolver urn novo organismo, a
partir de urn nucleo de celula adulta, com as mesmas caracteristicas
geneticas da pessoa que contribuiu com o nucleo celular. A "c6pia" humana
resultante podera iniciar a vida com as mesmas caracteristicas geneticas que
o doador, apesar disto, as diferen~s culturais poderao alterar o
desenvolvimento fisico e de personalidade do clone. Mas a clonagem tambem
pode criar complicac;oes nunca sonhadas para a especie. Tern urn certo
atrativo a ideia de urn legado de c6pias de Albert Einstein para a posteridade.
Mas se fosse Adolf Hitler? Devem existir leis para regular a clonagem? Quao
perto esta a clonagem? Ela ja foi realizada em anfibios e alguem pode estar
fazendo agora com mamiferos. Nao me surpreenderei se for feita em
qualquer dia a partir de agora. Quando alguem tera coragem de faze-la em
seres humanos, eu nao tenho a menor ideia. Mas colocando em uma escala
de tempo, pode ocorrer desde zero ate quinze anos a partir de agora. Em
quinze anos1.
Este texto parece desatualizado e quem sabe tendencioso se o estivessemos
lendo a urn ou dais anos, pareceria ridicule e ut6pico se o estivessemos lendo a 10
anos, mas o que pensariamos se o tivessemos lido em 1970, quando foi lanc;ado?
Vale esclarecer que Tofler nao foi nenhum profeta ou visionario, pais este assunto ja
despertava polemica nos meios cientificos, a tal. ponte que, em 1972, foi escrito urn
editorial em conceituada revista medica2 com o titulo: "Cionagem sera que e isto que
nos queremos?"

E incrivel como todos os "pedac;os" do quebra-cabec;a criado pela

clonagem humana estao

a nossa frente a tanto tempo e nos nao percebemos.

A

discussao deste tema ja deveria ter sido iniciada a mais de vinte anos e, no entanto,
agora somas surpreendidos como se os acontecimentos estivessem ocorrendo em
avalanche.
A clonagem jamais despertou controversia enquanto era realizada em animais
bern diferentes do ser humane, como anfibios. Na verdade o escandalo provocado
decorre quase que exclusivamente do anuncio de utilizac;So desta tecnica em
humanos. As acusac;Oes contra os cientistas a favor da clonagem reprodutiva
humana, taxando-os de pseudocientistas, remetem ao medo coletivo de que estes
queiram criar supersoldados ou monstros, como Frankenstein. Este medo e
reforc;ado pelas

lembran~s

dos pesadelos totalitarios recentemente vividos, como o

nazismo e as experiencias de Josef Mengele, representadas no filme "Os meninos
do Brasil''. Tambem remete a concretizac;ao do "Admiravel mundo novo" descrito por
VEIGA,M.L.
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Aldous Huxley ou da discrimina~o e perseguiyao, do filme Blade Runner, que
sugerem a criac;Bo de seres humanos nao tao humanos.
Por outro lado, pode-se facilmente verificar que a cada dia a fronteira entre a
ciencia e a humanidade esta mais tenue. Atraves dos meios de comunica~o,
qualquer adolescente pensa e compreende mais destes assuntos do que seus
antepassados e, isto promove uma participayao mais ativa nas discussoes
originadas pela ciencia. Esta participac;Bo assume importancia vital vista que a
ciencia nao e totalmente neutra, sempre inocente, exclusivamente benigna ou
naturalmente democratica. Portanto o imperative da ciencia de submeter seu
desenvolvimento

a vontade

popular nao e real, ao contrario tem-se vista que a

disponibilidade da tecnologia determina seu uso, mesmo que causando serios danos

a humanidade ou natureza.

lsto se agrava quando percebemos que, para alguns

individuos, em algumas situayaes, pode ser dificil desprezar a ideia de que em
algum Iugar ha pesquisadores capazes de clonar urn humane. A gravidade aumenta
ao percebermos que apesar de Deus ter dado a natureza para nos servir e
sustentar, o homem nao tern sido grato, ao contrario, tern se tornado cada vez mais
egoista e ambicioso. Em toda a histpria da humanidade, o paradigma adotado
sempre foi o da

espolia~o

e abuse. Assim como as sociedades feudais e o

capitalismo, a biotecnologia e o dominic da clonagem tambem pode seguir este fim.
A clonagem tern sido cercada pelo deslumbramento dirigido aos grandes
feitos da ciencia, recebendo ampla

divulga~o

pelos meios de comunicac;Bo. No

entanto, de modo ambivalente, vern tambem carregada de preocupac;Bo e temores,
levando a discussoes tendenciosas, cegas e ate fantasiosas, vista que as
informayaes

divulgadas

sao

muitas

vezes

distorcidas,

exageradas

e

preconceituosas. Desta maneira a midia cria uma sensac;ao de conhecimento dos
limites e possibilidades, causando efetivamente desinformac;ao, distorcendo a
capacidade de analise e a confiabilidade das conclusoes. Poucos individuos
realmente percebem a relevancia do tema ou a profundidade e natureza das
implica¢es que seu uso em seres humanos acarreta cientifica, social e
religiosamente.

E certo

que diversos conceitos sociais basicos estao

a beira

de

sofrer mutayao e necessitam de urn ample debate. As respostas que dermos a estas
questoes devem ser formuladas de acordo com nossa visao de individuo/pessoa,
identidade, unicidade, liberdade, heran98 biol6gica, sexo, fecundidade,
VEIGA,M.L.
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doayao de 6rgaos, ontologie, vida e morte. Alem destas alteracaes de ordem
pessoal e social, teremos ainda que responder a outras questoes tais como o
controle e imposi9So de limites para a ciencia, bern como limites na manipulayao e
dominic na natureza.
Nossos conceitos estao vinculados aos costumes da sociedade, aos modes,
as tradiyoes e as instituiyaes, todos contribuindo na estrutura e maneira pelas quais
lidamos com o mundo. 4 Com base neste pensamento, deveriamos perguntar qual o
direito de realizar experimentos com clonagem humana e porque deveriamos
discutir este assunto sob uma abordagem adventists. CADWALLADER5 comentando
os escritos de Ellen G. White ressalta a

impo~ancia

de se possuir uma religiao

ativamente comprometida com a cidadania e a responsabilidade de denunciar todo
ato que possa fazer dane ao proximo. ARRAIS 6 menciona a importancia de se
discutir a clonagem em sala da aula, JAVOR7, ZUCCARELLI e WINSLOW
escreveram sobre nossa responsabilidade de, como igreja, discutir os aspectos
eticos da clonagem. BIETZ9 afirma que a engenharia genetica, a clonagem e varias
outras formas criativas de "fazer bebes" foram inventadas para nos dar urn poder
sem precedentes sabre o nosso destine e, a igreja necessita ter respostas que
cresyam dos principios biblicos. Final mente, WALTERS 10 na revista Sinais dos
Tempos, leva este debate ate os membros da igreja. Associando estas afirmayaes a
nossa missao como educadores, fica 6bvia a urgencia de promovermos discussoes
sabre este tema em nossas salas de aulas e em nossas disciplinas, sejam alas de
qualquer nivel.
Nessa responsabilidade como adventistas e maier, pois alguns textos tern
sido escritos e divulgados utilizando citayoes da Biblia e de Ellen G. White, de
maneira erronea e distorcida. lsto obscurece a visao de religiosos e cria preconceito
nos de outras crenyas. Neste sentido transcrevo a declarayao de urn pastor
adventista: "a clonagem e urn plano idealizado nos laboratories de Satanas, pois
Deus deseja que os homens sejam diferentes". Afirma ainda que a clonagem
humana e, e sera, impossivel, e que e pecado per nao vir de Deus.
Em contrapartida temos o extremismo de defensores tal como o cientista
Zavos que declarou: "nossa meta e dar as pessoas o dom da vida" (no case de
casais inferteis). "Etica e uma palavra maravilhosa, mas precisamos ir alem de
questoes eticas nesse case. lsso nao e uma questao etica, e uma questao medica.
VEIG~M.L.
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Temos urn dever a cumprir. Ha quem precise disso para fechar o ciclo da vida, para
se reproduzir''. Sera que realmente temos questoes medicas que podem se colocar
acima da etica. Os cientistas sempre gozaram de liberdade para trabalhar sabre
suas pressuposi9()es, mas tambem deve promover o progresso cientifico para
beneficiar a humanidade12. Esta liberdade pede ser ameayada pela imposiyao de
limites eticos, mas sera que podemos continuar independentes destes? Com certeza
nao, porem dentro destes limites etico-cristaos qualquer tentativa de conhecer
melhor o corpo humane deve ser apoiada 13. Outros defensores afirmam que, com o
tempo a reac;ao de rejeic;:ao mudara, como aconteceu

a utiliza~o de transplantes ou

a fertiliza~o in vitro.
Como resultado, estas discussoes devem chegar a todo lar, tribunal e pulpito.
Neste contexte como nos podemos conciliar nossas crenyas religiosas sabre Deus e
a santidade da vida humana com a capacidade dos cientistas modemos? Para tanto
propomos uma discussao abrangendo ciencia, sociedade e etica adventists, vista a
existencia de uma relac;Bo direta entre a filosofia Adventists do Setimo Dia, nosso
estilo de vida e o os valores marais agregados. Neste trabalho buscamos considerar
as possibilidades de utilizac;ao das tecnicas de clonagem, abordar suas implicac;:oes
biol6gicas e etico-religiosas; perseguindo como padrao bioetico, principios biblicos e
dos escritos de Ellen G. White.

TECNICA DE CLONAGEM
Para compreendermos de forma adequada este assunto a primeira coisa a
ser dita e que existem diversas tecnicas de clonagem, cada uma envolvendo urn
numero de procedimentos distintos e consequentemente resultando em uma
aplicac;:Bo diferente. Dentre as inumeras tecnicas e aplica9()es, as mais promissoras
e utilizadas sao a clonagem do embriao; a clonagem com DNA de organismo adulto
e a clonagem terapeutica.
Clonagem do embriao - Esta tecnica resulta na gerac;So de gemeos identicos
ou monozig6ticos.

E uma

forma laboratorial de se realizar a mesma tarefa da

natureza (1 em cada 75 nascimentos), ou seja, uma ou mais celulas sao removidas
do embriao fertilizado e estimuladas a formar urn novo embriao. Esta tecnica

e

extremamente simples e barata e tern sido utilizada ha varies anos em diferentes
especies vegetais e animais, sendo limitada somente em humanos. Vale ressaltar
VEIG~M.L.
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que neste caso o embriao ja tinha sido constituido por material genetico de ambos
os progenitores.
Clonagem com DNA de organismo adulto - Esta tecnica, ja bastante
conhecida, foi utilizada no experimento com a Dolly, e consiste na retirada do nucleo
de urn 6vulo viavel ou zigoto (6vulo fertilizado) e implantayao do nucleo de uma
celula de organismo adulto permitindo seu desenvolvimento. Neste caso o
organismo formado foi constituido apenas com material genetico de urn unico
organismo progenitor.
Clonagem terapeutica - A clonagem terapeutica visa utilizar as celulas troncoembrionarias na

substitui~o

de celulas lesadas, auxiliando o tratamento das

doenyas que envolvam perda de tecidos normais, tais como Alzheimer, diabetes,
infarto, esclerose, traumas e queimaduras, ou ainda na produyao de urn tecido ou
6rgao para transplante na pessoa que fomeceu o DNA. lsto eliminaria as filas de
espera por doadores e principalmente a

rejei~o

apresentada por diferenyas de

compatibilidade (geneticas). As celulas tronco-embrionarias podem se dividir por
periodos indefinidos e originar milhares de outras celulas especializadas, talvez
qualquer tipo especializado

d~

celula do corpo.

CLONAGEM DE HUMANOS

Apesar de varios cientistas ja terem iniciado experimentos com clonagem
humana, em suas diferentes t~cnicas, muitos cientistas se opc)em a esta ideia. 0 Dr.
lan Wilmut, criador da Dolly, afirmou que a tecnica de substituiyao nuclear nao e
segura, vista que a imensa maioria dos clones morre ou nasce com anormalidades,
e classificou sua aplicayao em humanos como irresponsavel. 0 Dr. Lawrence Smith,
criador do bezerro Starbuck II, argumentou que pelo excesso de falhas esta tecnica
nao esta pronta para ser utilizada em seres humanos. 0 Dr. Santiago Grisolia, expresidente do Comite da ONU/UNESCO relacionado ao projeto Genoma Humane,
afirmou ser urn disparate e sensacionalismo dizendo ser eticamente uma barbarie.
Alem destes muitos outros cientistas e grupos religiosos se manifestaram contra.
Neste momenta a sociedade se encontra ingenuamente pensando absurdos
tais como clonar pessoas mortas (inviavel pois

e necessaria

uma celula doadora

viva), ou que o clone seria urn subumano. Urn pensamento interessante

e que sem

depender da clonagem esta mesma sociedade ja trata seres humanos como
VEIGA,M.L.
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subumanos, basta observarmos a exclusao social promovida a individuos, grupos,
classes, regioes, paises ou ate continentes inteiros, atestando que nao existe valor
humane em todos os homens.
A questao e que estamos naqueles mementos da hist6ria cientifica onde uma
ruptura de conceito cria uma confusao geral na sociedade. Basta lembrar de fates
recentes, como a diticuldade na implantayao das campanhas de vacinacao, a
relutancia no estabelecimento de metodos anticoncepcionais ou a grande comocao
como bebe de proveta. Na verdade desde a idade media, onde se queimaram livros
e pessoas, o medo do desconhecido na ciencia redunda em proibic8o e ato cientitico
em ameaca. Porem, a falta de esclarecimento e a negativacao generalizada acabam
por retardar beneficios importantes oriundos do desenvolvimento.
Vista que este conhecimento tecnico nao pede ser apagado ou proibido com
sucesso, a tim de ser solucionar adequadamente esta situacao devemos
urgentemente desenvolver urn c6digo de etica clare e que preveja futuras
possibilidades. A tim de regular as pesquisas com seres humanos o Brasil mantem
uma das legislacoes mais completas do mundo, e a explosividade do tema
"clonagem" foi abordada pela Comissao Nacional Tecnica de Biosseguranca, do
Ministerio da Ciencia e Tecnologia, que julgou estar este assunto suficientemente
legislado na chama de Lei de Biosseguranca (n. 8974/95, decreta n. 1752/95). Ali se
contemplam aspectos de tecnologia aplicada

a genetica e reproduyao humanas e se

condenam como crime a manipulacao genetica de celulas germinais humanas, a
intervencao em material genetico humane in vivo (excetuando terapia genica) e a
produyao, armazenamento ou manipulayao de embriees humanos. Para infratores
estao previstas multas e penas de tres meses a vinte anos de prisao.
Do ponte de vista tecnico, boa parte dos problemas, ainda sao de causa
desconhecida, sendo eles: o grande numero de embrioes destruidos (menos de 1%
chegam

a fase adulta), a alta frequencia de anomalias congenitas, o peso do feto e

placenta maier do que o normal e a morte prematura de boa parte dos clones
nascidos por disfuncoes anatomo-fisiol6gicas. Alem destes se percebe tambem que
as celulas tronco-embrionarias utilizadas apresentam desregulacao da atividade
genica, que a heterozigose genetica possui papel decisivo para a viabilidade do
clone e que talvez o fator mais importante seja a reprogramacao do genoma,
mecanisme altamente desconhecido. Desta forma, atualmente os riscos nao

VEIGA,M.L.

Uma abordagem adventista a clonagem.

396
29° Seminario lntemacional de lntegraoao Fee Ensino
s
compensam os beneficios, mas e 6bvio que em algum momenta a clonagem de
seres humanos, vai ser tecnicamente possivel.
Uma analise etica interessante sabre a abordagem ao progresso cientifico foi
proposta pelos fil6sofos Hans Jonas e Martin Heidegger que afirmaram:
"Continuamos a discutir a tecnica do ponto de vista da verdade antropol6gica, quer
no sentido de ela realizar o verdadeiro sentido do humane, quer, opostamente, no
sentido de ela constituir a propria negayao do ser humano ou da natureza. A tecnica
nao pede ser nem eticamente submissa, nem histericamente dominadora". Tentando
proper uma analise etica a estas questoas Hans Jonas apresentou, algumas
afirmac;oes, tais como: "todo semelhante dave ser tratado como urn tim em si e nao
como urn maio"; "os efeitos da aoao devem ser compativeis com a permanencia da
vida humana genuina" e "uma vez que e nada menos que a propria natureza que
esta em causa, a prudencia se toma, par si s6, nosso primeiro dever etico". Outre
pensador falou: "aquila que devemos evitar a todo custo dave ser determinado par
aquila que devemos preservar a qualquer prec;o".
A Comissao Nacional de Etica em Reproduc;Bo, dos Estados Unidos, em
1994, escreveu urn relat6rio14 onde, por consulta a literature cientifica da epoca,
reunia motives ou finalidades para a donagem de seres humanos. Neste relat6rio o
enfoque principal era a clonagem par partiyao do zigoto e o apoio as tecnicas de
reproduyao assistida. Facilmente se percebe a gravidade e quantidade dos
problemas eticos envolvidos nestas propostas, par isto, vale a pena a sua
enumeraoao. "Segundo esta comissao a clonagem humana sera util para: a)
aumentar as chances da fertilizac;ao in vitro resultar em gravidez, em pessoas que
produzem pequeno numero de embrioes para transferencia e implantac;ao; b)
minimizar o numero de procedimentos de busca de ov6citos, em pessoas
submetidas

a fertilizac;ao in vitro, aumentando o numero de embrioes congelados e,

eventualmente, transplantados no case de falha no ciclo inicial de transferencia; c)
permitir procedimentos de diagn6stico pre-implantat6rio em urn dos embrioes
obtidos; d) originar gemeos identicos com intervale de tempo; e) permitir a urn adulto
ter urn gemeo identico crescenta como seu proprio filho/a; f) manter urn embriao
identico, como potencial substitute de uma crianc;a que venha a morrer; g) manter
urn embriao identico a ser transferido e desenvolvido quando urn gemeo ja nascido

VEIG~M.L.
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tivesse necessidade de 6rgao ou tecidos para transplante; h) produzir embrioes a
serem doados a outras pessoas; i) produzir embrioes para a venda

11
•

A estes usos podemos acrescentar outros, advindos da tecnica de
substituioao nuclear, e que tern side divulgados pela imprensa: a) prevenoao de
doenyas geneticas (como hemofilia ou sindrome do cromossomo fragil) per analise
de fragmentos do embriao; b) selecionar as caracteristicas fisicas do bebe ou alguns
talentos geneticamente influenciados; c) aumento de conhecimento cientifico, a tim
de evitar abortos espontaneos e criar novas contraceptives; d) compreender melhor
o desenvolvimento embrionario; e) estudar mais eficientemente a . formaoao de
canceres, visto que a velocidade de crescimento do embriao nos estagios iniciais e
similar ao dos tumores, e urn metoda de bloqueio das divisoes embrionarias pede
tambem bloquear o crescimento neoplasico; f) otimizar a gesta9Ao, ou seja, a mulher
teria gemeos identicos de uma s6 vez, e nao 2 filhos em gesta9oes separadas, o
que diminuiria o risco, o desconforto, as alterayees a vida cotidiana; g) gerar filhos
de casais homossexuais; h) promover eugenia, reduzindo/aumentando a frequencia
de determinados genes, favorecendo a evolu~o humana.
Cada uma destas utilizayees traz consigo diferentes aspectos ou conceitos
que interferem na etica e ou religiosidade do individuo. Com base nisto podemos
pensar urn pouco sobre suas implicayoes.

IMPLICACCES ETICO-RELIGIOSAS DA CLONAGEM DE HUMANOS

Como organizaoao, a lgreja Adventists do Setimo Dia tern tradicionalmente
mantido a opiniao de que a vida humana deve ser tratada com respeito em qualquer
estagio de desenvolvimento 15• No entanto, evita dogmatizar esta questaa, vista que
"a igreja nao deve servir como consciencia des individuos, mas deve prover
orienta9Ao moral. A vida humana pre-natal e urn Dom magnifico de Deus. 0 ideal de
Deus para os seres humanos atesta a santidade da vida humana,

a imagem de

Deus, e exige o respeito da vida pre-natal. ... assim a vida pre-natal nunca deve ser
irrefletidamente destruida. 16 Com esta projeyao vern a responsabilidade Crista de
aprofundar as questoes eticas associadas

a clonagem humana. Como Cristaos, com

crenya firme nas foryas criativa e redentiva de Deus, os Adventistas do Setimo-dia
aceitam a responsabilidade de enunciar principios eticos que emergem de seus
compromissos de fe.
VEIG~M.L.
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Mesmo sem conhecer adequadamente as implicaooes da clonagem a

sociedade ja se posicionou a respeito deste assunto. Uma pesquisa promovida pela
revista Time/CNN 17, com 1.005 adultos americanos, verificou sabre clonagem
humana que 93% consideravam uma rna ideia, 69% sentiam medo, 74%
acreditavam ser contra

a vontade de Deus e apenas 19% diziam nao ser contra a

vontade de Deus. Uma pesquisa subsequente promovida em 2001 18 verificou que
90% consideravam ser rna ideia, 45% acreditavam ser realizavel em dez, 69%

acreditavam ser contra a vontade de Deus; 23% diziam nao ser contra a vontade de
Deus. A evoluc;ao destes resultados parece indicar maier conformidade como uso
desta tecnica.

Alem

destas,

outras

pesquisas

apontam

concordancia

do

prosseguimento de pesquisas com usa de. embrioes humanos para a clonagem
terapeutica, especialmente para a produc;ao de tecidos. Contudo a imensa maioria
ainda se posiciona contra a clonagem reprodutiva.

E quase (notem o quase) urn consenso

16gico que a menos que urn humane

possa ser clonado e seu clone nascer a termo com saude plena, seria imoral faze-lo.
Porem como ter certeza de que isto realmente vai acontecer? Nao ha garantias de
que as primeiros fetes clonados de humanos nao sofram de qualquer tipo de
desordem nao detectavel per tecnicas de ultra-sam ou outras, quem sabe ate
alguma anomalia que s6 se manifeste no organismo adulto. S6 porque nao acontece
em alguns animais nao quer dizer que nao possa acontecer com humanos.
A fim de fazermos urn juizo moral etico, precisamos considerar o objeto da
ac;ao moral, a intenc;ao do agente moral e as consequencias do ate. Nesta
abordagem temos a clonagem e seu significado como objeto da ayao moral. As
intenyaes do agente moral sao apenas duas: donagem terapeutica e reprodutiva,
ambas em si mesmas boas. As consequencias, porem, e que devem determinar o
juizo emitido. Podemos considerar que na clonagem terapeutica o embriao tern
existencia restrita ao laborat6rio, enquanto na clonagem reprodutiva o embriao e
implantado e levado a termo. Esta diferenya e fundamental na discussao.
Clonagem terapeutica
Quanta

a clonagem

terapeutica, 0 principal aspecto

e

a destruiyao dos

embrioes utilizados para se retirar as celulas tronco-embrionarias. Muitos grupos
(govemos, religiosos, grupos pro-vida, etc.) tern atuado contra, protestando pais os
VEIG~M.L.
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embrioes ja se encontram nas primeiras fases de. desenvolvimento. 0 govemo
americana manifestou apoio as pesquisas com celulas tronco-embrionarias nao
embrionarias, atraves da criayao de uma verba para financiamento de pesquisas,
porem limitou 0 uso de celulas tronco-embrionarias embrionarias a urn maximo de 60
linhagens. 0 proprio papa Joao Paulo II condenou o uso de fetes, porem incentivou
as pesquisas que obtenham estas celulas de placenta, cordao umbilical, fetes,
bebes, criancas ou adultos, que nao seriam destruidos por esta retirada tal como
acontece com os embrioes. Colocou ainda a disposiyao dos cientistas urn banco de
celulas tronco-embrionarias obtidos de placentas e cordoes umbilicais a fim de
apoiar estas pesquisas. Alguns cientistas porem, afirmarn que estas celulas nao tern
a mesma capacidade de diferenciayao e divisao como as obtidas nos estagios
iniciais da embriogenese e sugerem a retirada destas dos embrioes excedentes das
tecnicas de fecundayao in vitro e implantayao artificial. Diversos paises, como
Franca e Alemanha, perrnitem seu uso.
Neste caso o grande principia norteador para a atribuiyao de juizo deve sera
proteyao da vida humana vulneravel, segundo imposiyao biblica 19. Qualquer pratica
e eticamente inaceitavel se coloca urn risco .rnu.ito alto de dano

a vida hurnana.

0

embri.ao se enquadraria neste caso? Sera que eom esta atitude estamos buscando
cura as custas de vidas indefesas? Neste sentido e necessaria refletir sobre
algumas outras questoes.
0 embriao nao possui consciencia, racionalidade ou liberdade, porern e uma
entidade que tern a potencialidade para todos estes atributos hurnanos. Temos
direito de destruir esta potencialidade pelo uso de clonagem? Para respondermos
primeiro temos de considerar que, normalmente, 90% dos embrioes implantados nao
continuam seu desenvolvimento. Em segundo Iugar, devemos pensar sobre as
implica96es que esta resposta possa acarretar sobre outre aspecto controverso:
alguns casas de eutanasia. Com esta ultima tentamos controlar a rnorte e com a
clonagem a vida, sendo que em nenhurn dos cases a "vitima" pode protestar.
A ayao moral afeta a dignidade do objeto, ou seja, do embriao? Se o embriao
e pessoa, entao exige tratamento de pessoa e nao pode ser dominic de outre
individuo, sendo urn bern universal e individual simultaneamente. 0 ernbriao humane
e urn ser humane, simplesmente por seus atributos biol6gicos? Ou seja, sua
ontologia e dada apenas por sua
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combate ao aborto assumem que a pessoa tern alma desde a

concep~o

12
e,

portanto, direito natural ao seu desenvolvimento. Sobre esta questao outros
argumentam que se a alma entra no corpo no momenta da

concep~o,

Deus

tambem divide 6vulos fertilizados (gemeos identicos), nao ha nenhum problema em
fazer mecanicamente aquilo que a natureza de Deus faz naturalmente.
Urn outre aspecto a ser considerado e: qual o momenta em que urn ernbriao
humane "vira" humano? Alguns afirmam que ate o 14° dia o embriao nao seria urn
ser individual e, portanto nao tern direitos, sendo passive! seu usa. A resposta passa
pela determinayao do memento ultimo para a

retirad~

de celulas tronco-

embrionarias. Tal resposta afetara outre assunto polemico: o aborto. Uma sociedade
que permite metodos contraceptives que destroem o 6vulo fecundado em seus
primeiros dias, nao pode, ao mesmo tempo, coibir a manipula98o de celulas
embrionarias neste mesmo estagio. Visto que tanto a ciencia quanto

a igreja tern tido

dificuldade em determinar o memento onde a vida comec;a, uma postura ponderada
e: devemos proteger seriamente cad a estagio da vida pre-natal, desde que
estabelecida uma gravidez.
0 que e mais etico? Deixar que embrioes sejam destruidos sem utilidade ou
permitir a doayao espontanea de embriaes excedentes das tecnicas de fertilizayao in
vitro e prornover pesquisas que podem salvar milhares de vidas? Para os
defensores da clonagem terapeutica os embrioes nao sao seres humanos, e sirn urn
aglomerado de celulas e os beneficios advindos de sua utilizayao em pesquisas
superam as implica¢es eticas da sua destruiyao. Este argumento assume
importancia quando enfocamos que estas pesquisas poderiam contribuir para
minimizar ou eliminar o sofrimento de 3% dos conceptos, que sofrem de doenc;as
geneticas desde o nascimento e, de 10% dos adultos, que manifestam doenc;as com
componentes geneticos. Esta resposta possui, porem, duas decorrentes negativas: o
comercio de embrioes, altamente questionavel quanto

a

etica e

0

raciocinio

desenvolvido pelo nazismo: ja que esta rac;a inferior ira morrer, porque nao utiliza-la
para beneficiar a rac;a superior? Em diversos paises do mundo ja se permite que
sejam retiradas celulas tronco-embrionarias dos embrioes excedentes das tecnicas
de reprodu~o assistida, visto que estes embrioes permanecem congelados e jamais
terao outra finalidade.
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----~--------------------~~-------------------------------Cionagem reprodutiva
Quante a clonagem reprodutiva, urn des primeiros aspectos discutidos e se

0

clone, geneticamente identico a outre ser, seria igual em todos os aspectos. Tal
pergunta despreza a singularidade de cada individuo, reportando uma imagem
biologizante da identidade. Segundo Jose Ortega y Gasset, fil6sofo espanhol (em
seu livre "Eu sou eu e minhas circunstancias") e WHITE 20 urn individuo possui sua
personalidade e identidade associadas a outros fatores, como educayao e
influencias, que o tomariam diferente do individuo clonado. Este fenomeno seria
ainda mais forte do que ocorre com gemeos monozig6ticos devido as diferenc;as de
epoca e contexte vividas pela matriz e pelo clone. Ate as caracteristicas fisicas
podem ser diferentes do doador nuclear, ja que pela ••norma da reayao" o meio
permite ou nao manifestayao aparente de genes. Desta maneira o clone de urn
eminente cientista pode se tomar urn marginal, o de urn belicoso terrorista pode se
tornar urn pacifista extremado e ate o de urn atleta campeao ser urn pacato
sedentario.
Arthur Caplan (Universidade da Pensilvania) argumenta que a clonagem "nao
toma ninguem imortal, pois o clone e nitidamente uma outra pessoa. Se pegarmos
gemeos e atirarmos num deles, nao sera console nenhum para o falecido saber que
o outre continue vivo, ainda qu~ sejam geneticamente identicos. Logo, o caminho da
imortalidade riao e a clonagem".
Derivando deste conceito,

alguns religiosos menos esclarecidos tern

perguntado se urn clone teria alma. Segundo a Biblia, se voce estiver vivo voce tern
urn espirito, uma alma21 . Declarando de outra maneira, a celula ou o organismo nao
ganha uma alma para estar vivo. Ele esta vivo, portanto e uma alma, o que inutiliza
esta discussao e suscita a transferencia da discussao para o memento do

come~

da individualidade.
Alem de pensarmos sabre a individualidade do clone, devemos ponderer
tambem sua integridade ou comprometimento psicol6gico. Como sera viver a
sombra de urn individuo rna is velho e geneticamente igual (ou quase) a voce? A
sociedade sabera compreender sua individualidade? Normal mente ja e dificil crescer
e desenvolver identidade propria, essa situayao parece tornar o processo ainda mais
complexo. No entanto, podemos lembrar do assombro desencadeado sobre os
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primeiros bebes de proveta. Porem, hoje ninguem nega que ales levam uma vida
normal.
Por outre lado e se a matriz ja tiver morrido e o clone seja criado para
responder as expectativas de uma familia enlutada? Sando seu comportamento
diferente, nao se sentira oprimido ou subjugado pelas circunstancias? Parece que
neste uso, o problema criado certamente devera afetar o estado psicof6gico do
individuo clone.
Uma situa~o etica e religiosamente absurda, e a de individuos egoistas ou
narcisistas que poderiam usar esta tecnologia para duplicarem a si mesmos. 22 Este
parece nao ser problema, vista que ficariam surpresos ao perceberem que o clone
nao seria ele, mas sim outra pessoa.
Outra duvida e: sera que os pais tern direito de escolher caracteristicas, tao
variadas quanta os genes, de maneira tao especifica? Podemos como sociedade
permitir que estas escolhas arbitrarias sirvam para criar "padroes geneticos"
previamente selecionados? Considero que esta liberdade de escolha possui urn
peso de responsabilidade maier do que os pais devem suportar.

E diferente os pais

desejarem ter filhos mais saudaveis e para isto, fazer urn rastreamento genetico, de
permitirmos que escolham as caracteristicas que consideram melhores, iniciando urn
movimento de eugenia progressive.
diretamente a exacerbayao da

E razoavel

discrimina~o

pensar que tal pratica favorece

e intolerancia ja tao manifesta. A Iongo

prazo, podemos pensar na fragmentalizayao das relayaes interpessoais e na divisao
da sociedade nos geneticamente privilegiados ou nao, o que contraria claramente o
principia de amor ao proximo sem distinyao. 23
De maneira oposta, o beneficia advindo da analise e "conserto" no DNA do
embriao, antes do seu desenvolvimento deve ser considerado. Neste caso seria
necessaria aliar tecnicas de transgenese, clonagem por substituiyao de nucleo e
transferencia para

0

utero.

Ligado a estes pontes, e interessante realizar uma
do clone. Para este, a

preserva~o

argumenta~o

sob a visao

da liberdade vern com "o direito a ignorancia."

Discutido por JONAS24, este eo direito de seguir seu proprio caminho e de ser·uma
surpresa para si mesmo. lsto

e, ignorar possiveis doenyas, descobrir paulatinamente

diferentes capacidades, escolher as habilidades a desenvolver e as tendencias a
manifestar. Esta
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capacidade de autodescobrimento, ao contrario do fardo de viver sempre com urn
padrao esperado ou sob constante comparayao da sua individualidade.
Alguns argumentam que a clonagem destr6i a funyao da relayao sexual como
responsavel pela reproduyao. A capacidade reprodutiva e urn dam especial dado por
25

Deus

e, neste sentido, a clonagem concede esta capacidade a portadores de

infertilidade grave, onde outros meios de reproduyao assistida nao permitem
resultados positives. De igual modo, as tecnicas de reproduyao assistida nao
destruiram a funyao do sexo. Deus nos confere a 11 faculdade de pensar e agir"26 e
juntamente com esta advem responsabilidade3 com humildade. Alem disto, o sexo
nao se limita a reproduyao, portanto a clonagem nao elimjnaria a sua pratica.
Outra questao aborda a perda da dignidade humana, direito atribuido
simplesmente pela existencia. 0 individuo clone pede nao ser considerado urn fim
em si mesmo, mas urn meio, consequentemente sendo tratado como urn objeto de
apenas fundamento utilitario. Esta pratica seria uma repetiyao do que ocorreu aos
povos escravizados, que eram considerados inferiores e tidos como instrumentos.
Dentro desta visao ·esta o desenvolvimento especifico para doayao de tecidos ou
6rgaos, que respondem ao mesmo objetivo, servir a urn fim determinado. Tal pratica
violaria definitivamente a autonomia do individuo clonado. Os seres humanos foram
criados a imagem de Deus, sendo dotado de dignidade pessoal e merecendo,
portanto respeito e protec;So27.
Se por urn lade a pratica da clonagem pede criar problemas familiares, por
outre pede resolver

OS

problem~s advindos da reproduyao assistida, especialmente

a barriga de aluguel onde, pela introduyao de uma terceira pessoa geradora, criamse problemas de relacionamento e responsabilidade. Neste ponto a clonagem seria
util a fim de cumprir o plano de Deus para as crianyas, que
presenya

e bastante clare:

sua

e uma benyao e devem ser protegidas e assistidas no contexte de uma

familia amorosa e estabilizada28 .
Devemos ainda ponderar sabre os gastos envolvidos neste processo. Tanto
para o casal que o utiliza, quanta para o cientista que aloca urn volume de recursos
nestas pesquisas, em detrimento de outras, talvez mais coerentes com a urgente
necessidade de soluyao a problemas humanos29 .
lnfelizmente devemos considerar tambem aspectos marais da pratica medicocientifica. 0 primeiro
VEIGA,M.L.
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em nossa sociedade, muitas vezes uma tecnologia enche-se de pressoes dos
projetos economicos para o ganho sem uma avaliayao completa dos riscos. Como
podemos submeter a clonagem a etica acima das leis de mercado?

E 6bvio

que

alguns individuos serao atraidos par esta fonte de riqueza, mesmo que contra a lei.
0 segundo diz respeito a possibilidade de uma pessoa ser clonada sem saber, ja
que grande parte de nossos exames e ate mesmo em consultas medicas ou
odontol6gicas de retina, perdemos celulas vivas e com todo o genoma.
Par ultimo, existe o risco de termos urn crescenta no usa e permissividade as
tecnicas de clonagem, iniciando com a clonagem terapeutica, passando depois a
clonagem reprodutiva e num estagio seguinte a clonagem livre.

CONCLUSAO
Depois de abordar todos estes aspectos e considerando que a lgreja
Adventists do Setimo Dia nao assume posiyao doutrinaria sabre estas questoes (e
nem deve), devemos individualmente decidir de maneira coerente e consciente,
sobre a liberayao ou proibiyao do uso destas tecnicas, dos limites a serem
respeitados e da fiscalizaoao a estas normas. Para tanto, necessitamos passar
muito tempo orando para que Deus nos ilumine com ponderayao, sabedoria e
prudencia para nossa tomada de decisao30.
· A tecnica em si, nao e boa au ruim, mas sim o uso que fizermos dela. A
clonagem pede assumir papel importante na promoyao de alivio ao sofrimento e na
preservayao da qualidade de vida humana, devendo portanto, ser estimulada e
pesquisada, ainda que com limites31 .
Finalmente vale a pena relembrar do principia basico de justiya social que
determina igual acesso de todos os individuos a qualquer tecnologia que auxilie a
humanidade.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1- TOFLER, A. Future shock. New York: Bantam, 197-198, 1970.
2 - Editorial JAMA, 1972.

VEIG~M.L.

Uma abordagem adventista aclonagem.

'

405
29° Seminario lnternacional de lntegrac;ao Fe e Ensino
3 - Genesis 1:28.
4 -WHERE, E.

17

c: Ethics comes from and what do about it. Hastings Center Report;

22(4) : 28-35, 1992.
5- CADWALLADER, E.M. Filosofia basica de Ia educaci6n adventista. Torno 1,
Entre Rios, Argentina : Centro de lnvestigaci6n White, 21 0, 1993.
6 - ARRAIS, ln. Cristo nas salas de aula. p. 134. Org. Renata Gross, Engenheiro
Coelho, SP : lmprensa Universitaria Adventists, 295, 1997.
7- JAVOR, G.T. Cloning and the christian. Adventist Review, 174, Jun./5, 8-11,
1997.
8- ZUCCARELLI, A.J. & WINSLOW,. G.R.

Anossa propria imagem? A etica e a

clonagem humana. Dialogo, 11 (1 ), 05- 09, 1999.
9- BIETZ, G. Adventist Review Special issue, 2000.
10- WALTERS, J. Clonar ou nao clonar? Sinais dos Tempos, jan/fev. 2002.
11- WHITE, E.G. The Spirit of Prophecy. v.1, 69-72 e Mateus 24:37.
12- WHITE, E.G. Conselhos aos pais professores e estudantes, 38.
13 -WHITE, E. G. Conselhos sobre saude, 504; Mateus 6:26-29; Salmos 8:3-9 e
139:13-16; 139:1-6; 13-16.
14- NABER - National Advisory Board on Ethics in Reproduction, "Report on human
cloning through embrvo splitting: an amber light." Kennedy Institute of Ethics
Journal, 4(3): 254, 1994.
15 -WHITE, E. G. Fundamentos da educacao crista, 281; Educacao, 240; Jeremias
1:5 e Salmos 139:13-16.
16 - Seventh-Day Adventist Church - Orientac;Oes Sabre 0 Aborto e Clonagem
Humana - Website oficial.
17 - TIME/CNN, Poll: Most Americans say cloning is wrong: Seven % would clone
themselves." CNN, 1997-MAR-1, at: vvwvv.cnn.com/TECH/9703/01/clone.poll.
18- TIME/CNN poll: "Cloning," 2001-MAY-8, fev. 2001. at:
www.time.com/time/health/printout/0,8816,99005,00.html.

VEIGA,M.L.

Uma aborda~em adventista a clona~em.

406
29° Seminario lntemacional de lntegrayao Fee Ensino
19- WHITE, E.G. Fundamentos da educacao crista, 281; Educacao, 240;

18

Deuteronomio 10:17-19; Isaias 1:16-17 e Mateus 25:31-46.
20- WHITE, E.G.Conselhos sobre o regime alimentar, 56; Testemunhos seletos II,
314.
21- WHITE, E.G. Desejado de todas as nacOes, 488; Beneficencia social, 144~
Tiago 2:26 e Eclesiastes 12:7.
22- WHITE, E.G. Mente canflter e personalidade, 727; Testemunhos Seletos Ill,
183-184 e Mateus 9:12.
23- WHITE, E.G. Parabolas de Jesus, 386; Testimonies IX, 223; Review and
Herald, 21 de janeiro de 1896; Review and Herald, 17 de dezembro de 1895;
The Southern Work, 8 (escrito em 20 de mar~ de 1891); Romanos 13:10-8 e
Atos 10:34.
24 - JONAS, H. Etica. medicina e tecnica. Lisboa: Passagens, 1994.
25- Genesis 2:15.
26 -WHITE, E. G. Education. Nampa, Idaho: Pacific Press, 17, 1952.
27- WHITE, E.G. Testemunhos seletos I, 71 e Genesis 1:26-27, 9:6.
28- WHITE, E.G. Ciencia do born viver, 361; A Ciencia do Born Viver, 356-357;
Evangelismo, 343; Proverbios 22:6; Salmos 127:3-5, 128:1-3; Efesios 6:1-4 e
1Tim6teo 5:8.
29- WHITE, E.G. Fee obras, 22; Lucas 14:28 e Proverbios 3:9.
30- WHITE, E.G. Fundamento da educacao crista, 436-437; Joao 14:15-17 e
Proverbios 14:15, 22:3.
31- WHITE, E.G. Patriarcas e profetas, 248; Atos 10:38 e Lucas 9:2.
CBS: Todas as cita~es de WHITE, E.G. foram retiradas do CD-ROM dos Escritos de Ellen White,
produzido pela Casa Publicadora Brasileira e utilizam a referencia completa, inclusive o numero de
pagina, fomecido pelo mesmo.

VEIGA,M.L.

Uma abordagem adventista aclonagem.

