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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Assunto: Manipulação Genética Humana 

   A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: Os 

benefícios da manipulação genética humana justificam seus riscos? Apresente 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 1 

   Editar o DNA tornou-se tão fácil para os geneticistas quanto editar um texto no Word. Isso graças à CRISPR, uma 

nova e revolucionária técnica que permitiu aos cientistas modificarem genomas com uma imensa precisão e 

possibilitou uma série de conquistas nos últimos anos, como a prevenção da infecção por HIV em células humanas. 

Este pode ser o lado bom, mas há também o lado terrível. Em 2015, cientistas chineses anunciaram a aplicação da 

CRISPR em embriões humanos. Eles editaram um gene específico para neutralizar – antes do nascimento – a ameaça 

de uma doença fatal. Só que, dos 86 embriões utilizados no experimento, apenas 28 tiveram seu DNA editado com 

sucesso. Em alguns embriões, a técnica errou o alvo e atingiu o DNA em outras partes – o que poderia causar novas 

doenças, em vez de evitá-las. Esse estudo chinês iniciou um debate em que cientistas advertiram que a alteração da 

linha germinal humana poderá ter consequências terríveis. 
(“A CRISPR revolucionou a edição do DNA – o problema é que não estamos preparados para as consequências”. 

www.ofuturodascoisas.com, 11.09.2015. Adaptado.) 

 

Texto 2 

“A hipótese de que a edição feita no embrião para eliminar uma doença seria passada para filhos, tornando alguns 

traços hereditários, é atraente. Mas, as questões éticas relativas a isso ainda não foram examinadas, a tecnologia não 

é segura o suficiente, seu impacto é desconhecido e consequências negativas e permanentes no DNA de gerações 

futuras são bastante prováveis, e muito preocupantes”, defende o biomédico americano Michael Werner. De acordo 

com Werner, os reais efeitos das modificações feitas no embrião só seriam conhecidos após o nascimento ou mesmo 

nas gerações que virão depois de surgirem os primeiros indivíduos modificados. “Além disso, a técnica pode ser usada 

para propósitos não-terapêuticos, abrindo portas para o melhoramento dos seres humanos e para a eugenia1”, diz o 

biomédico. Em outras palavras, há chance de o caro experimento ser utilizado apenas por quem tem dinheiro para 

pagar por ele. O que, em médio prazo, criaria uma casta privilegiada de humanos geneticamente modificados para 

serem melhores que os outros. Por considerar a CRISPR perigosa, o pesquisador americano Francis Collins declarou 

que esse tipo de pesquisa é vista como “uma linha que não deve ser cruzada”. 
(Rita Loiola. “A arte de desenhar pessoas (manipulando seu DNA)”. http://veja.abril.com.br, 15.05.2015. Adaptado.) 
1eugenia: teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseada em leis genéticas. 

 

Texto 3 

Após o Reino Unido autorizar modificação de genes em embriões humanos, o pesquisador americano George Daley 

anuncia que estudos vão abrir chances inéditas para a medicina, como o tratamento de células da retina para reverter 

a cegueira ou a criação de células sanguíneas resistentes ao vírus HIV, causador da aids. Segundo o pesquisador, 

edição genética é uma técnica muito poderosa que nos permite manipular genes, cortá-los e alterar suas sequências. 

E, fazendo isso no estágio inicial de embriões humanos, podem-se revelar muitas informações importantes sobre como 

eles se desenvolvem. É inegável que a edição genética é um assunto muito controverso, mas, para o pesquisador, os 

potenciais benefícios do que podemos aprender a partir dessa pesquisa compensam os temores existentes. 

(“Edição genética abre caminho para prevenção do HIV”. http://noticias.terra.com.br, 05.02.2016. Adaptado. 



Texto 4 

 

 
Texto 5 

Edição genética de embriões e as implicações éticas 

   O estudo que foi publicado na famosa Revista Nature no início deste mês (Agosto/2017), abriu as portas para uma 

ampla discussão ética que promete perdurar por muito tempo. Na pesquisa, cientistas dos Estados Unidos 

conseguiram, pela primeira vez, editar os genes de embriões humanos, reparando uma condição cardíaca hereditária. 

Isto quer dizer que todas as gerações seguintes carregariam esta correção, e que a doença seria eliminada da família. 

   Em fevereiro deste ano, a Academia Nacional de Ciências e a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos 

não proibiu a edição de genes humanos na linha germinal, mas ressaltou que elas deveriam ser realizadas de maneira 

segura. Entre alguns dos itens que foram discutidos pelas instituições, estava o de substituir o gene defeituoso 

somente por um comum na espécie humana.  

   Os debates éticos discutem principalmente um possível “design de bebês” no futuro, em que características físicas 

possam ser selecionadas e com isso surjam “super” seres humanos. O comitê de ética dos Estados Unidos foi 

totalmente contrário a utilizar o CRISPR para melhoramentos estéticos, argumentando que a edição de genes em 

humanos deve acontecer somente após uma grande discussão pública. 

   Frente a isso, os defensores da técnica informam que algumas 

características que os pais poderiam desejar em seus filhos – por exemplo, 

inteligência e tipo atlético –, são influenciados por diversos tipos de genes, o 

que não caberia à técnica em questão.  

   De acordo com os pesquisadores que realizaram o estudo, a intenção deles 

não é editar ou modificar o genoma dos embriões a níveis estéticos, mas 

continuar atuando e “corrigindo” genes que acarretam problemas ao 

funcionamento do organismo.  

   O aperfeiçoamento da técnica poderia representar uma solução para muitas 

das doenças que hoje são consideradas incuráveis. Inevitavelmente as 

implicações éticas deverão ser bem discutidas, já que envolvem mudanças 

irreversíveis às próximas gerações: a técnica deve ser liberada somente para 

fins de pesquisa ou também para modificações genéticas estéticas?               
  

 

 

 

As pesquisas recentes com a edição de embriões humanos  

                                                                                                      estariam abrindo portas para o mercado de  

                                                                                                           “design de bebês”? 

Diante de tanta discussão, o que é o certo na sua opinião?  
 
 
 
INSTRUÇÕES: 
 
 
• Seu texto deve ser escrito à tinta, na folha própria em até trinta linhas.  
• Desenvolva seu texto em prosa: não redija narração, nem poema.  
• Dê título à sua redação. 
• O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado “Insuficiente” e receberá nota zero.  
• A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero.  
• A redação que apresentar cópias dos textos da Proposta da redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  

 


