
 

 
Proposta de Redação  

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo                             
de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da                       
língua portuguesa sobre o tema “Desafios para a conciliação da Biotecnologia e a Ética”,                           
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e                       
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.   
 
TEXTO I 
 
O avanço da biotecnologia levou ao Judiciário questões como reprodução artificial, uso de células-tronco, produção de alimentos                 
geneticamente modificados e clonagem. Existe um crescente debate em relação aos alimentos transgênicos, um dos usos mais                 
conhecidos no campo da biotecnologia. Com a descoberta da lei da hereditariedade e a natureza química do material genético surgiu a                     
biotecnologia moderna, que por meio de métodos de desenvolvimento da biologia molecular permitiram a manipulação do material                 
genético, buscando os caracteres almejados e retirando os indesejados, o chamado melhoramento genético. 
Em sua definição, os alimentos transgênicos são criados para formarem plantas mais resistentes, com crescimento mais rápido e maior                   
produtividade, diminuindo custos e aumentando o rendimento da produção, o que traria benefícios tanto para produtores quanto para                  
consumidores. Contudo, se por um lado existem esses ganhos através de uma colheita abundante e mais resistente aos agentes                   
externos, por outro podem trazer consequências devastadoras ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Um dos casos mais polêmicos é                     
o da soja transgênica, que foi criada para aumentar sua resistência ao herbicida Glifosato, uma substância com sérios prejuízos à saúde                     
humana, aumentando o risco de câncer e desregulando sistemas endócrinos. Outro grande dilema ético é o seu uso direto na espécie                     
humana. Segundo a advogada Renata da Rocha, doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC-SP, O uso de fertilização in vitro por                     
casais que não teriam qualquer problema em ter filhos, apenas para escolher a cor dos olhos do filho e tentar garantir a ele uma vida                         
saudável, é um tipo de tecnologia que ultrapassa os limites da ética. É preciso, antes de tudo, reafirmar os valores sociais para que a                        
ciência se desenvolva, sempre dentro de seus limites. Apesar dos dilemas éticos, não se pode negar que a biotecnologia é a grande                      
responsável pelo crescimento de diversos setores, especialmente o do campo da saúde. 
Os maiores e mais impactantes avanços na medicina, como a produção de vacinas, antibióticos e os mais variados medicamentos, só                    
foram possíveis através dela. Promessas futuras, como a cura e tratamento de doenças extremamente complexas e sem prognóstico nos                   
dias de hoje também contam com a biotecnologia para sua resolução. É o caso da Fibrose Cística, uma doença em que o gene                       
responsável pela produção de certa proteína está ausente, trazendo grandes comorbidades a seus portadores, com expectativa de vida                  
de 30 a 40 anos e sem possibilidade de tratamento. Doenças como essa têm na biotecnologia sua grande esperança, já que através da                       
reinserção do gene defeituoso/faltante o indivíduo poderia restabelecer sua função e ter uma vida normal. A grande questão está em                    
saber estabelecer os limites do uso dessa biotecnologia, quando está sendo utilizada para questões realmente válidas, e se os benefícios                    
são maiores que os riscos. Utilizar-se da manipulação genética por simples preferências ou para obtenção de lucro às custas de                    
prejuízo alheio vai contra qualquer princípio ético e moral, estabelecido ou não por conselhos de cada área. Uma sociedade livre, justa                     
e solidária se faz, antes de tudo, com base na ética. 
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TEXTO III 
 
 
Tecnologia muda nossas vidas. A descoberta da possibilidade de plantar sementes ao invés de simplesmente colher frutos fez com que 
nossos ancestrais distantes tivessem sua sociedade profundamente transformada, o que propiciou mudanças como desenvolvimento de 
uma tecnologia armamentista, trabalhando ferro e bronze ao invés de pedras. 
Outra revolução armamentista deu origem à Primeira Guerra mundial, que nos deixou em seu legado a eletricidade. Na Segunda 
Guerra, o extenso uso da penicilina como antibiótico revolucionou a saúde, assim como as vacinas, que tinham sido desenvolvidas 
pouco tempo antes. E todas essas tecnologias podem avançar ainda mais com a biotecnologia. 
Desde a produção de energia e de água até novas formas de fazer guerra, a biotecnologia já se faz amplamente presente nas nossas 
vidas. A forma como vemos e lidamos com nossa saúde está novamente mudando com as pesquisas de cunho biotecnológico. Até 
mesmo a microbiota em nossos corpos tem sido objeto de estudos relacionados não somente à saúde física, mas também mental. 
Novos horizontes estão sendo criados a todo momento. 
Falando em novos horizontes, por décadas muitas pessoas ficaram extasiadas com a ideia da colonização espacial. Depois das grandes 
navegações e, séculos depois, o fenômeno que chamamos de globalização, nosso desejo de explorar novas terras foi limitado pelo 
tamanho do nosso planeta. O espaço, então, seria a nova abordagem. 
Quando falamos de exploração espacial, é mais comum nos depararmos com os problemas voltados à mecânica envolvida, para que a 
viagem seja viável economicamente. Mas as limitações da nossa fisiologia também são problemas reais a serem enfrentados, tanto 
pela prolongada exposição ao espaço quanto pela nossa presença em outro planeta. Há uma grande possibilidade de, ao lidar com isso, 
enfrentarmos diretamente o transumanismo. 
O transumanismo, atualmente, já é bastante abordado em séries de ficção científica como Orphan Black, Black Mirror e Altered 
Carbon.  
A filosofia transumanista visa a analisar e melhorar a condição humana a partir do uso de ciência e tecnologia. A discussão ética em 
cima disso é bastante complexa. Experimentação intensa com humanos tem sido vista com maus olhos desde a Segunda Guerra 
Mundial, devido aos feitos dos países do Eixo. Por mais que, nesse caso, as pessoas possam ter suas escolhas respeitadas, a 
possibilidade de criar uma casta biológica pela separação de seres humanos mais ou menos “evoluídos” é preocupante. Os limites do 
que é ser humano serão colocados em evidência, assim como nossa própria percepção das nossas fronteiras. 
 
Apesar de lidarmos com continentes e planeta, nosso maior nível de organização social ainda é um país. Considerando que podemos 
colonizar Marte, como ficaria essa organização? Outros planetas terão que responder à Terra? Essas questões serão um problema do 
futuro, mas isso não quer dizer que não possam ser relevantes agora. 
Bastante relevante para os dias atuais, entretanto, é a forma como guerras podem ser travadas. O uso de mecanismos biológicos na 
guerra não é desconhecido à nossa espécie: desde os atentados com Antraz nos EUA, ao envenenamento de águas por Vlad Tepes 
(sim, o próprio Drácula) na guerra contra os Otomanos, desenvolvemos algumas táticas de usar nossos inimigos naturais a nosso 
favor, mas isso pode ser trazido a um novo nível com a edição de patógenos para ampliar sua letalidade e especificidade. 
Guerras podem ser travadas pela biotecnologia, mas também podem ser evitadas. Com a crise crescente nos recursos hídricos e 
energéticos, a possibilidade de enfrentarmos conflitos está se tornando cada vez mais real. É necessária a produção de energia limpa e 
tratamento de efluentes da água, gerando recursos com maior renovabilidade. 
O avanço nas telecomunicações, que começou por causa de conflitos originados na Europa, foram essenciais para que vivêssemos no 
mundo globalizado de hoje, onde as relações funcionam de forma bem mais dinâmica, mas a pressão que existe em relação à 
produtividade e trabalho aumentou. As decisões tomadas a respeito do uso da tecnologia são o que definem o futuro e é necessário 
conhecê-las para entender seus prós e contras. Em qual futuro você quer estar? 
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