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Resumo 

O presente documento busca trazer uma reflexão crítica a respeito de uma 
tecnologia que tem estado sob os holofotes da mídia e da comunidade 
científica: a ferramenta CRISPR-Cas9. Se trata de uma inovação científica na 
área da engenharia genética com potencial revolucionário, com efeitos que 
poderão ser notados nas mais diversas esferas, como na agricultura e na saúde. 
Desde que foi anunciada em 2012, um grande debate emergiu entre, de um 
lado, aqueles que buscam liberalizar sua aplicação e, do outro, os que 
defendem a necessidade de maior regulação. Ainda que ambos os lados 
tenham argumentos de extrema validez, uma postura cautelosa é de 
fundamental importância, na medida em que se desconhecem os efeitos a 
longo prazo da aplicação de uma tecnologia tão poderosa. Finalmente, é 
proposta a construção de um regime internacional capaz de encontrar um 
equilíbrio entre os dois lados dessa ferramenta, visando maximizar seus 
benefícios e reduzir o seu potencial negativo. 

 
Palavras Chave 
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1. Introdução 
 

Ao longo da história, uma ampla gama de inovações tecnológicas foi concebida como resposta aos 
obstáculos encontrados pelas sociedades. Nesse sentido, a engenhosidade humana permitiu mudanças 
profundas, com o aumento da expectativa de vida, maior rapidez nos deslocamentos e nas comunicações, 
geração de energia, além de outros incontáveis benefícios. Entretanto, permeando esse processo, há uma 
natureza dual intrínseca a cada nova ferramenta tecnológica revolucionária apresentada, uma vez que, ao 
mesmo tempo em que trazem promessas positivas, também vêm imbuídas de riscos e perigos. Dessa forma, 
possibilidades de utopia e distopia coexistem no desenvolvimento científico, na medida em que uma série de 
discursos competem a respeito de como essas novas tecnologias devem ser aplicadas e qual futuro 
possibilitado pelas mesmas deverá ser escolhido como aquele a ser perseguido (JASANOFF, 2015). 

Apesar das inúmeras evoluções e revoluções, até cerca de uma década atrás, havia um obstáculo que 
o ser humano não conseguia superar: aquele imposto pela genética, com todas suas implicações no campo da 
saúde, estética, meio ambiente, alimentação e outras esferas. Esse cenário foi modificado com o advento de 
uma inovação de grande peso: uma ferramenta que pode ser empregada para a edição genética de forma 
extremamente precisa e simples, reduzindo dramaticamente os custos envolvidos nesse processo. Trata-se do 
sistema CRISPR-Cas9 (acrônimo derivado do inglês, Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats-
CRISPR associated 9), que avançou o campo da tecnologia genética – aquela com objetivo de manipular e 
transformar os genes das espécies de quaisquer seres vivos (DOUDNA, 2014) – a níveis sem precedentes.  

Com essa ferramenta, ao ser identificada uma característica que se busca modificar no genoma do 
organismo-alvo, passa a ser possível remover o trecho desejado de forma precisa e substitui-lo por um novo, 
alterando o genótipo e fenótipo do indivíduo, isto é, suas características genéticas internas, assim como 
aquelas visíveis externas. Desde então, uma ampla gama de experimentos já foi realizada, desde a mudança 
da cor da pele de ratos para verde por meio da inserção de um gene próprio de águas-vivas (PICKERING, 
2017), até a controversa edição do genoma de seres humanos divulgada em 2018 (CYRANOSKI, 2019).  
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Indubitavelmente, as promessas são animadoras: por um lado, possibilitaria avanços na agricultura, 
com o desenvolvimento de sementes mais resistentes e sistemas agrícolas resilientes frente às mudanças 
climáticas, além da consequente redução da fome; por outro lado, permitiria a cura de doenças genéticas que 
afetam grandes parcelas da população mundial, assim como a erradicação de enfermidades características de 
países subdesenvolvidos, como a malária (ONU, 2019). Em outubro de 2020, as grandes responsáveis pelo 
desenvolvimento da técnica CRISPR-Cas9, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, receberam o 
Prêmio Nobel em Química, por seu papel revolucionário nas áreas da biologia e da química (PINHEIRO, 
2020). 

Entretanto, no contexto das inovações tecnológicas, estas nunca estão desconectadas da realidade e 
do imaginário social que regem uma sociedade. Ao mesmo tempo em que moldam o futuro desse grupo de 
pessoas, também são construídas pelo mesmo. Assim, as desigualdades socioeconômicas atuais, que são 
intrínsecas ao modelo de desenvolvimento capitalista, serão reproduzidas e até mesmo intensificadas com o 
uso indiscriminado do CRIPSR-Cas9 (JASANOFF, 2015). Nesse sentido, uma série de questionamentos são 
levantados sobre a viabilidade e a confiabilidade das promessas que são atribuídas à edição genética precisa, 
problematizando o acesso e o controle de uma ferramenta tão poderosa (INSTITUTO HUMANITAS 
UNISINOS, 2019).  

Simultaneamente, há preocupações acerca da rápida disseminação dessa tecnologia, principalmente 
após a divulgação, em 2018, dos resultados de um ambicioso experimento realizado na China, envolvendo a 
aplicação do sistema CRISPR-Cas9 em embriões humanos. Este teste ocorreu, em grande medida, de forma 
oculta e sem conhecimento da comunidade científica e das autoridades chinesas, gerando uma grande onda 
de perplexidade e um temor internacional com relação à falta de controle e da possibilidade de aplicações 
ainda mais arriscadas quando seus resultados foram tornados públicos (CYRANOSKI, 2019). 

Dessa forma, abordar esse tema no contexto emergencial de pandemia é de fundamental importância, 
uma vez que os quadros de fome foram exacerbados e a discussão em torno dessa temática retorna com 
força à agenda da cooperação internacional para o desenvolvimento. Com isso, surgem novas oportunidades 
e maior espaço para discursos que apoiam o emprego do CRISPR-Cas9 sem maiores testes, considerando 
que essa ferramenta pode ser vista como uma resposta promissora ao problema da fome e para prevenir 
eventuais pandemias (UN DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS, 2020).  

Finalmente, diante dessa realidade, é sugerida a construção de um regime internacional capaz de 
equilibrar, de um lado, o potencial positivo do CRISPR-Cas9 e, do outro, seus riscos intrínsecos. Por meio 
da cooperação internacional e tomando como inspiração outros regimes bem-sucedidos – como o da não-
proliferação nuclear –, se torna uma possibilidade palpável alcançar um ponto no qual os dilemas trazidos 
pela engenharia genética são solucionados. 
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2.  Um breve histórico da edição genética 
 
Em 1999, uma equipe de cientistas do J. Craig Venter Institute, entidade voltada para a pesquisa 

genética, iniciou um trabalho marco na área da biologia, denominado Minimal Genome Project. O grupo 
iniciou um experimento com a bactéria Mycoplasma genitalium, buscando sistematicamente eliminar seus 
genes, até que restassem somente aqueles essenciais para o sustento da vida da mesma. Com esse estudo, o 
objetivo da equipe era sintetizar sequências de DNA compostas por esses genes essenciais, os 
transplantando para uma célula da bactéria M. genitalium e originando um novo tipo de microrganismo, 
denominado Mycoplasma laboratorium, que deveria se replicar e transmitir seu DNA sintético criado pelo 
homem. Em 2007, o grupo anunciou o sucesso do experimento, avaliado como “um chassis no qual se pode 
construir quase qualquer coisa” pelo ETC Group, uma associação canadense de bioética (VASCONCELOS; 
FIGUEIREDO, 2015, p. 9-11). 

Além disso, também no ano de 2007, os cientistas do Minimal Genome Project divulgaram que, com 
êxito, haviam realizado o transplante do DNA natural de um outro tipo de bactéria, conhecida como 
Mycoplasma mycoides, para uma célula da bactéria Mycoplasma capricolum, originando um microrganismo 
com as características da primeira, M. mycoides. O experimento resultou em um microrganismo sintético 
viável, ou seja, capaz de se replicar bilhões de vezes, transmitindo as características artificiais aos seus 
descendentes. Por conta desses avanços, esse projeto realizado pela equipe do J. Craig Venter Institute é 
considerado por muitos cientistas como um ponto de inflexão no campo da edição genética, sendo este um 
ramo da ciência que tem evoluído rapidamente nos últimos anos (VASCONCELOS; FIGUEIREDO, 2015, 
p. 9-11).  

Paralelamente, outros dois projetos, denominados Human Genome Project e Celera Genomics, 
anunciaram que haviam alcançado o sequenciamento do genoma humano em um mapa detalhado no qual 
identificaram seus 20.500 genes e armazenaram essa informação em uma grande base de dados. Se tratou de 
um passo fundamental na emergente área da engenharia genética, que logo se deparou com grandes questões 
éticas, legais e sociais (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2019).  

Cerca de uma década mais tarde, no ano de 2012, as cientistas Jennifer Doudna e Emmanuelle 
Charpentier, junto a outros pesquisadores da Universidade de Berkeley, divulgaram a descoberta de um 
experimento que avançou uma tecnologia que já vinha sendo alvo de pesquisa, trazendo uma nova revolução 
na biologia: o sistema CRISPR-Cas9 (acrônimo derivado do inglês, Clustered Regularly Interspaced 
Palindromic Repeats-CRISPR associated 9), que permite modificações direcionadas e precisas no DNA de 
qualquer ser vivo. A partir de então, os cientistas e pesquisadores, além de já serem capazes de mapear o 
genoma humano e dos demais animais com precisão extrema, passaram, também, a poder editar esse 
genoma (POWELL, 2018).  

O sistema CRISPR-Cas9 ocorre naturalmente em bactérias, conferindo ao sistema imunológico das 
mesmas a habilidade de “recortar e colar” trechos do DNA, em que fragmentos do material genético de vírus 
invasores são recortados e armazenados no genoma bacteriano. Ao ocorrer uma eventual invasão da bactéria 
por um organismo viral, a proteína Cas9 utiliza esses trechos guardados para reconhecer futuros invasores, 
recortando seu material genético, os matando e protegendo, assim, a bactéria. Como se torna parte do 
genoma bacteriano, essa imunidade adquirida é transmitida aos descendentes (POWELL, 2018).  
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Devido a essas propriedades naturais, o sistema CRISPR-Cas9 pode ser aplicado para gerar 

mudanças muito mais precisas no genoma de qualquer ser vivo. Isso porque essa ferramenta permite 
identificar a sequência dos genes que se deseja modificar e recortá-los nesse trecho específico, direcionando 
a célula a reparar o corte realizado e introduzindo uma nova sequência em seu lugar, o que acaba por gerar 
novas características no organismo em questão (POWELL, 2018).  

 
Figura 1: Entendendo o CRISPR 

Fonte: G1/Science, 20181 
 

Por conta da simplicidade do emprego desta ferramenta, o custo e o tempo para a realização de 
modificações genéticas direcionadas foram exponencialmente reduzidos, o que promoveu uma rápida 
disseminação da tecnologia. Frente a isso, Jennifer Doudna alegou ter sido surpreendida pela velocidade 
com que o sistema CRISPR-Cas9 foi adotado pelos seus colegas do campo científico, comprovando a 
relativa facilidade do emprego da mesma. Entretanto, ao mesmo tempo, ela também sinalizou sua grande 
preocupação de que as novas técnicas de edição genética poderiam se desenvolver mais rapidamente do que 
as restrições éticas para sua utilização (POWELL, 2018). 

No escopo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, se defende o 
potencial que o CRISPR-Cas9 tem para auxiliar a comunidade internacional a alcançar muitos dos objetivos 
da Agenda. No esquema abaixo, podemos ver quais seriam as principais aplicações para esse fim:  

 

Figura 2: Esquema das promessas do CRISPR-Cas9 aos ODS 

 
1 Acesso: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/11/27/entenda-o-crispr-a-tecnica-de-edicao-de-dna-que-
pode-ter-criado-bebes-resistentes-ao-hiv.ghtml 
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Fonte: Project Breakthrough, 20172 
 
 
 

 
2 Acesso: http://breakthrough.unglobalcompact.org/disruptive-technologies/gene-editing/ 
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No contexto de inovações tecnológicas revolucionárias, é importante pensar no conceito de 

imaginário social, isto é, “visões coletivas (...) de futuros desejáveis (ou de resistência contra os 
indesejáveis), motivados por entendimentos comuns sobre formas de vida e ordem sociais, alcançáveis por 
meio de avanços na ciência e tecnologia, servindo, simultaneamente, de base para esses avanços” 
(JASANOFF, 2015, p. 19, tradução nossa). Isso quer dizer que as duas faces das inovações tecnológicas 
frequentemente coexistem: de um lado, a utopia, com os desejos para um futuro melhor e os discursos que 
os sustentam; do outro, a distopia e os medos compartilhados dos riscos dessas invenções no sentido 
negativo. A imaginação após o surgimento de uma nova tecnologia une membros de uma comunidade social 
em uma percepção compartilhada sobre os futuros que devem, ou não, ser alcançados (JASANOFF, 2015, p. 
4-6). 

Assim, os discursos que servem de base e moldam esses imaginários são de fundamental 
importância, sendo influenciados por uma miríade de atores da sociedade civil, da mídia, da comunidade 
científica e políticos. O debate gerado entre esses grupos após o surgimento de uma tecnologia 
revolucionária define qual futuro imaginado será elevado e perseguido em detrimento de outros, delegando 
ao discurso “vencedor” uma posição dominante na formulação de políticas (JASANOFF, 2015, p. 4).  

Conforme os estudos na área da engenharia genética foram se desenvolvendo e se tornando cada vez 
mais complexos, muitas promessas foram feitas sobre o potencial positivo do emprego de tecnologias como 
o CRISPR-Cas9, que conduziria a humanidade a futuros utópicos de democratização da saúde, redução da 
incidência de uma ampla gama de doenças e, também, da fome. Entretanto, em paralelo, emergiram grandes 
debates em torno de questões éticas, de acesso e controle, além dos riscos implicados por essa tecnologia de 
vanguarda. É fundamental, portanto, analisar esses discursos de forma crítica, levantando suspeitas sobre 
promessas que podem servir, na realidade, como “cortina de fumaça” para levar a cabo outros interesses não 
tão desejáveis. 
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3. As promessas na agricultura 

 

O uso de ferramentas genéticas no campo da agricultura é algo comum para os seres humanos há 
milhares de anos – ainda que não tivessem conhecimento sobre os fundamentos científicos por trás –, com a 
aplicação de métodos como reprodução e cruzamento seletivos para estimular a disseminação de traços 
desejáveis em uma determinada população vegetal ou animal. Há cerca de 12.000 anos, alguns indivíduos 
começaram a produzir grãos de cereais silvestres, retendo sementes de colheitas mais abundantes, as 
replantando no ano seguinte, enquanto as demais plantas eram excluídas do processo (KWS, 2021). Essa 
prática selecionava os organismos com as características preferíveis, fazendo com que se tornassem mais 
comuns na população ao longo do tempo. Hoje, desde as variedades de milho até os morangos que 
encontramos disponíveis nos mercados, grande parte dos alimentos que consumimos são gerados por 
métodos tradicionais de cruzamento seletivo (U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2020). 

Buscando combinar diversas propriedades desejadas em uma única variedade de planta, as plantas-
mãe detentoras, cada uma, de alguma dessas características, são cruzadas, gerando descendentes que 
poderão incluir seres individuais com ambas as propriedades positivas dos pais. Em uma próxima etapa, essa 
prole será cruzada com outras plantas que possuem novas características que se deseja somar ao descendente 
final e criar uma nova linha combinando uma série de propriedades benéficas, com o objetivo de gerar 
colheitas mais abundantes e nutritivas, ademais de uma agricultura mais resistente a pragas e ao clima 
(REFERENCIA). 

 

Figura 3: Esquema de cruzamento seletivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: KWS, 2021
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Entretanto, tais modificações surgem ao acaso, após uma série de cruzamentos dirigidos e estudo dos 
resultados obtidos, o que demanda tempo para observar as mudanças em gerações futuras e analisar se foi 
alcançado o resultado desejado, sendo necessário reiniciar todo o processo no caso de fracasso. Com o 
avanço das tecnologias de edição genética e, principalmente, após a aplicação de técnicas envolvendo o 
CRISPR-Cas9, esse cenário foi radicalmente modificado, surgindo oportunidades para a realização de uma 
engenharia muito mais precisa e direcionada dos genes dos organismos vivos (KWS, 2021). 

Nesse sentido, os benefícios para a agricultura seriam avassaladores, especialmente porque o 
CRISPR permite uma significativa redução dos custos e do tempo necessários para a aplicação de técnicas 
de edição genética, possibilitando a criação de sementes mais nutritivas, resistentes e baratas. A grande 
promessa, portanto, é como a aplicação dessa tecnologia de vanguarda permitiria a redução da fome e 
aumentaria a segurança alimentar dos países, auxiliando no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas (HLPE, 2020, p. 27). 

O combate à fome segue sendo um dos maiores desafios enfrentados pelo ser humano, especialmente 
frente à grande demanda por alimentos de uma população mundial crescente. Até o ano de 2050, as 
projeções indicam que a população humana mundial alcançará o número de 10 bilhões, fazendo com que a 
produção global de alimentos tenha de crescer entre 60 a 100% para acompanhar o aumento de demanda. 
Além disso, desafios climáticos e a redução da disponibilidade de terras agricultáveis são outros fatores que 
podem afetar a produção de alimentos e a segurança alimentar dos países (ZAIDI et al., 2020).  

 
Figura 4 

 
Fonte: Big Facts, 20213 

 
Diante disso, as promessas apresentadas pelos defensores da aplicação do CRISPR-Cas9, além de 

outras técnicas de engenharia genética na agricultura, parecem realmente tentadoras. Um exemplo do uso 
dessas tecnologias para a redução da desnutrição seria o chamado golden rice, criado por pesquisadores na 
Alemanha e na Suíça, em que foram introduzidos três novos genes – dois oriundos da flor narciso, e outro de  
 

 
3 Acesso: https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#about=true 
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uma bactéria – nas sementes de arroz que estimulavam a produção de vitamina A. Isso criou um novo tipo 
de alimento, sendo importante uma vez que cerca de 140 milhões de crianças nos grupos de baixa renda de 
118 países, principalmente nos continentes africano e asiático, enfrentam o problema de deficiência desta 
vitamina (JAMIL, 2009, p. 71).  

Quanto à utilização do CRSIPR-Cas9, inúmeros experimentos tiveram êxito na introdução de traços 
como resistência ao calor, ao frio, a herbicidas, vírus, fungos e bactérias, além de maior tamanho e peso de 
grãos de importantes alimentos como arroz, trigo, tomate, batata, algodão, dentre outros (ZAIDI, et al., 
2020). Isso resultaria no aumento da produtividade, do bem-estar animal e da qualidade dos produtos, com 
comidas mais duráveis e colheitas menos demoradas (BELLO apud ARAÚJO, 2020). Essas qualidades 
poderiam contribuir para uma possível redução da fome global, tornando as soluções genéticas uma 
alternativa para esse antigo problema enfrentado pela humanidade. O esquema abaixo resume os benefícios 
prometidos da biotecnologia: 

 
Figura 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pioneer Sementes4 
 

 
4 Acesso: http://www.pioneersementes.com.br/biotecnologia/sustentabilidade 
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Entretanto, há inúmeros impactos do uso de tecnologias de edição genética com fins agrícolas, como 

efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente, uma vez que a geração de alterações hereditárias e 
irreversíveis em organismos sempre confere riscos e resultados imprevisíveis no longo prazo. Sementes 
geneticamente modificadas podem não germinar, além de existir a possibilidade de que matem outros 
organismos que são benéficos para as plantas, não somente eliminando pragas. Ademais, podem reduzir a 
fertilidade do solo e transferir elementos dos inseticidas a outras espécies silvestres nas proximidades, as 
prejudicando (JAMIL, 2012, p. 71).  

Nesse contexto de elevado grau de imprevisibilidade, é apontado que o poder de tecnologias de 
edição genética (como o CRISPR-Cas9) ultrapassa a capacidade de utilizá-las com segurança, pois, nem a 
natureza, nem as instituições sociais, conferem proteção efetiva contra os impactos imprevisíveis desse ramo 
da biologia (SHIVA apud KLOPPENBURG, 2002, p. 122). Ou seja, “Produtos e processos químicos 
perigosos têm sido criados mais rapidamente do que as estruturas de regulamentação e controle público” 
(SHIVA, 2002, p. 130).  

No caso das tecnologias de edição genética, ainda não há mecanismos ou protocolos consolidados 
para assegurar a segurança na aplicação das mesmas, uma vez que se trata de um campo ainda inexplorado, 
em grande medida (SHIVA, 2002, p. 130). As tentativas de regulação ainda são muito incipientes, e 
desenvolvimentos dessas ferramentas de vanguarda acabam por surpreender e deixar a comunidade 
internacional atônita, tendo esta assumido uma postura de caráter mais reativo, criando mecanismos de 
resposta somente após a ocorrência do fato.  

Para os países em desenvolvimento, há, ainda, o problema de que acabam se tornando campos de 
teste para a maioria dos experimentos científicos no campo da biotecnologia, tendo de arcar com as 
possíveis consequências que surjam. Isso porque as regulações nos países desenvolvidos tendem a ser mais 
rígidas, assim como a consciência da população sobre os riscos e problemas de uma aplicação apressada de 
tecnologias como o CRISPR-Cas9 também costuma ser maior. Isso faz com que as empresas responsáveis 
por desenvolver e testar biotecnologias de vanguarda migrem seus testes para os países em 
desenvolvimento, se aproveitando das legislações mais flexíveis e do fato de que estes Estados buscam, 
também, uma forma de garantir que tenham acesso a essas tecnologias (SHIVA, 2002, p. 131).  

Do ponto de vista ambiental, são muitas as implicações possíveis ao se utilizar uma técnica tão 
pioneira – e, portanto, arriscada -, como as trazidas pela engenharia genética. A possibilidade de introduzir 
modificações no código genético das espécies, as quais serão transmitidas aos seus descendentes de forma 
irreversível, inclusive com o objetivo de extinguir algumas daquelas consideradas nocivas aos seres 
humanos, tudo isso pode trazer desequilíbrios inimagináveis nos ecossistemas. Isso porque, ao alterar ou 
retirar uma espécie que ocupa determinada função na cadeia alimentar, poderá afetar todos os demais 
organismos envolvidos na mesma (SCUDELLARI, 2019). 

Finalmente, uma outra reflexão importante ao considerar a promessa da utopia alimentar 
proporcionada pelo CRISPR-Cas9, com a redução da fome e aumento da segurança alimentar, é como, na 
verdade, a fome é uma questão de distribuição, e não de produção. Atualmente, cerca de um terço da produção de 
alimentos global (aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas por ano) é perdida ou desperdiçada. Perdas de 
comida correspondem aos prejuízos durante o processo produtivo de alimentos, sendo mais comum nos países em 
desenvolvimento, devido à menor infraestrutura e tecnologias menos robustas; já o desperdício corresponde aos 
alimentos descartados pelo consumidor, sendo mais expressivo nos países desenvolvidos (HIÇ, PRADHAN; 
RYBSKI; KROPP, 2016, p. 1-3).  
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Essa realidade reflete as marcadas disparidades socioeconômicas e de níveis de desenvolvimento entre o 

Norte e o Sul globais, em um mundo em que, de um lado, cerca de 800 milhões de pessoas sofrem com a fome e 2 
bilhões com a desnutrição e, do outro, mais de um terço da população adulta enfrenta a obesidade e um terço da 
produção de alimentos é perdida ou desperdiçada. No geral, grupos de baixa renda são aqueles que sofrem com a 
fome, estejam eles localizados em países subdesenvolvidos ou em áreas marginalizadas em grandes cidades dos 
países do Norte (HOSSAIN, 2017, p. 1). 

 

Figura 6: 

 
Fonte: FAO5 

Portanto, como se pode observar no gráfico acima, a fome seria causada pela desigualdade, e não pela 
escassez, na medida em que os níveis de produção global de alimentos cresceram mais rapidamente que o 
aumento populacional. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), a produção global de alimentos é suficiente para alimentar a todos no planeta cerca de uma vez e meia, 
alcançando os 10 bilhões de indivíduos que são estimados para o pico populacional do ano de 2050. O grande 
problema é que, aquelas pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia, não são capazes de ter acesso a essa 
produção de alimentos, enquanto aqueles mais ricos compram muito mais do que podem consumir, gerando um 
grande desperdício de comida (HOLT-GIMÉNE et al., 2012, p. 595).  

É importante, então, considerar que um advento tecnológico nunca está desconectado da realidade e do 
imaginário social que regem uma sociedade, com uma imensa gama de arranjos sociais necessários para sustentá-
lo. A indústria automobilística, por exemplo, e as inovações que surgem a cada ano, não seriam possíveis sem os 
atores, instituições e práticas permitidos pela modernidade: engenheiros, cientistas, patentes, grandes corporações,  

 
 

 
5 https://www.proenem.com.br/enem/geografia/populacao-teorias-demograficas/ 
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empresas de marketing, além de muitos outros, que, em última instância, dão significado e definem o conceito de  
“automóvel” como conhecemos (JASANOFF, 2015, p. 2).  

Dessa forma, “objetos tecnológicos estão profundamente enraizados na sociedade, como componentes 
integrais da ordem social (...) não é possível existir máquinas sem os humanos que as criam e poderosas 
instituições que decidem quais tecnologias merecem investimento” (JASANOFF apud WINNER, 2015, p. 2). Ao 
mesmo tempo em que um advento tecnológico molda o futuro do grupo de pessoas que compõem uma sociedade, 
também é construído pelo mesmo.  

Uma conclusão importante a que podemos chegar é que as desigualdades econômicas atuais, que são 
intrínsecas ao modelo de desenvolvimento capitalista serão reproduzidas e até mesmo intensificadas com um 
possível uso indiscriminado do CRISPR-Cas9.  Isso se deve justamente a esse caráter de imbricação que há entre 
os arranjos sociais de uma sociedade e as inovações tecnológicas, uma vez que estas são criadas por pessoas que 
estão mergulhadas em uma realidade social marcada pela desigualdade (JASANOFF, 2015, p. 95). Portanto, 
suspeitas devem ser levantadas frente a discursos que prometem futuros exageradamente utópicos – ainda que 
desejáveis – e desconectados da realidade que enxergamos no presente.  

Toda essa discussão sobre os riscos e suspeitas acerca do CRISPR-Cas9 assume fundamental 
importância no contexto emergencial que vivemos da pandemia do Covid-19, tendo em vista que o quadro 
de fome global foi acentuado. Isso pode ser explicado, em grande medida, pela crise econômica e o 
crescimento do desemprego, as já existentes desigualdades e vulnerabilidades enfrentadas pelas populações 
de baixa renda foram exacerbados (OXFAM, 2021). 

A piora no problema da fome abre espaço para que os discursos em apoio do emprego da tecnologia 
CRISPR-Cas9 sem maiores testes ganhem força. Assim, um futuro pós-pandemia em que se defende maior 
liberalização do uso de técnicas de edição genética para reduzir a fome e aumentar a segurança alimentar dos 
países torna-se uma possibilidade, o que é muito perigoso, considerando os supramencionados riscos de se 
empregar uma tecnologia de tamanho poder, porém com efeitos tão imprevisíveis no médio e longo prazo. 
Por esse motivo, o momento atual é fundamental para se discutir e debater essa questão, já que a 
humanidade se encontra em um momento de inflexão na história, em que nossas ações repercutirão nas 
gerações futuras. 
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4. As promessas na saúde 
 

Grande parte das doenças que hoje afetam os seres humanos são de origem genética, como a 
cardiomiopatia hipertrófica, uma doença no músculo cardíaco na qual uma porção do miocárdio se encontra 
hipertrofiada (mais grossa) devido a mutações em certos genes dominantes, o que acaba por causar uma 
deficiência funcional do músculo cardíaco. Trata-se de uma doença que afeta 1 a cada 500 pessoas no 
mundo, com sintomas dolorosos e, muitas vezes, fatais. Entretanto, graças aos avanços médicos, a 
expectativa de vida média de um indivíduo portador dessa doença se aproximou à da população em geral, 
mas, ainda assim, pode levar a situações perigosas, caso não seja tratada (ROBINSON, 2017).  

Em 2017, cientistas da Oregon Health and Science University utilizaram o sistema CRISPR-Cas9 
para deletar um dos genes defeituosos em embriões humanos viáveis. Os resultados foram promissores, uma 
vez que 36 dos 54 embriões que tiveram uma injeção de CRISPR-Cas9, após 18 horas, já não mostravam 
quaisquer sinais da mutação no gene, praticamente inibindo a chance do desenvolvimento da doença. Outros 
13 embriões se encontraram parcialmente livres de mutações, ou seja, com 50% de chance de desenvolver a 
cardiomiopatia. De acordo com Mitalipov (2017, tradução nossa), líder do estudo, “Ao aplicar essa técnica, 
torna-se possível reduzir o fardo dessa doença hereditária na família e, eventualmente, na população 
humana” (ROBINSON, 2017).  

Segundo Jennifer Doudna, o CRISPR-Cas9 seria fundamental para alcançar os objetivos de 
desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, e dentre os motivos está a propriedade de que acelera as 
pesquisas em prol do desenvolvimento de terapias individuais de vanguarda e de baixo custo para doenças 
graves. Essa tecnologia também tem o potencial de detectar e curar mais de 5.000 doenças de origem 
genética, e até mesmo câncer. Tudo isso permitiria tratamentos mais robustos e baratos, democratizando o 
acesso aos mesmos (DOUDNA, 2019).  

 
Figura 7: benefícios potenciais do CRISPR-Cas9, muitos deles na área da saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DIAS; DIAS, 2018, p. 156 

 
6 Acesso: https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/revista-ambiente-academico-v04-n01-completa.pdf 
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Além disso, uma outra possível aplicação da técnica CRISPR-Cas9 na área da saúde estaria em sua 
capacidade de controlar doenças endêmicas causadas por espécies consideradas danosas aos seres humanos, 
como a malária e a dengue, que afetam, principalmente, populações do mundo subdesenvolvido e ceifam 
mais de meio milhão de vidas todos os anos. Para tal, a tecnologia CRISPR-Cas9 poderia ser aplicada para 
transmitir genes específicos ao longo de toda a população de uma linhagem por meio da reprodução, técnica 
conhecida como gene drive. Esta foi introduzida em 2003, em um estudo de Austin Burt, professor no 
Imperial College of London, que buscava compreender os chamados “genes egoístas”, aqueles que poderiam 
ser aplicados para fazer com que grande parte dos descendentes herdem um gene específico. No caso da 
dengue e da malária, o gene drive foi aplicado na tentativa de dizimar a população dos mosquitos vetores 
dessas enfermidades, ao fazer com que a maior parte dos descendentes sejam do sexo masculino. Como 
somente as fêmeas transmitem as doenças, a técnica poderia reduzir a incidência das mesmas (ALBERT, 
2020). 
 Ainda que o conceito de gene drive fosse baseado em processos naturais que ocorrem em organismos 
como fungos, e já tivesse sido descoberto quase uma década antes, somente em 2012, com a revolução 
trazida pelo CRISPR-Cas9, pôde ser aplicado artificialmente de forma concreta. Isso porque o processo se 
tornou mais simplificado por meio do emprego da nova tecnologia, que permite edições genéticas precisas e 
controladas, possibilitando a introdução de genes específicos em partes determinadas do material genético 
(ALBERT, 2020).  
 
 

Figura 8: 

 
Fonte: Corporate Europe Observatory, 20177 

 
 
 
 

 
7 Acesso: https://corporateeurope.org/en/food-and-agriculture/2017/12/gene-drive-files-reveal-covert-lobbying-tactics-
influence-un-expert 
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Para além da cura de doenças, o CRISPR-Cas9 abre um novo horizonte com oportunidades para o 
melhoramento de características humanas. Ao longo da história, a humanidade tem buscado formas de 
incrementar suas capacidades físicas e mentais, porém, até o momento, a maior parte das intervenções 
biomédicas foram aplicadas no sentido de recuperar algo considerado deficiente, como problemas de visão, 
audição ou mobilidade. No entanto, devido aos progressos recentes na área da biotecnologia, os seres 
humanos estão presenciando o nascimento de uma era em que poderá existir a possibilidade de modificar 
características específicas de si mesmos ou de seus descendentes (MASCI, 2020, p. 1-3).  

Muitos defendem que será um futuro marcado pela incorporação de traços robóticos ao organismo 
humano, e os primeiros passos nesse sentido já foram dados com esforços para corrigir deficiências e curar 
doenças. Estamos tratando, aqui, de desenvolvimentos em tecnologias de restauração, como implantação de 
retinas artificias que garantiram visão parcial a indivíduos cegos, ou então a conexão feita entre um chip e o 
cérebro de um homem que sofria de paralisia, que restaurou parcialmente a resposta de alguns de seus 
membros. Todas essas inovações científicas estão no limite entre a cura e o melhoramento (MASCI, 2020, p. 
5-6).  
 Com o advento do CRISPR-Cas9 e a possibilidade de realizar alterações precisas e direcionadas, este 
futuro, que parece vir de um conto de ficção científica, se torna ainda mais palpável. Aqueles que defendem 
o melhoramento humano argumentam que, em vez de relegar o bem-estar físico e mental de um indivíduo à 
aleatoriedade da natureza, a ciência nos permitirá assumir o controle da evolução da espécie humana, 
“tornando a nós mesmos e a futuras gerações mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes” (MASCI, 2020, 
p. 8, tradução nossa).  
 Porém, assim como foi discutido na seção sobre agricultura, a aplicação de uma tecnologia com 
potencial tão revolucionário e de efeitos imprevisíveis, também traz riscos para a humanidade no âmbito da 
saúde. Como mencionado, o comportamento majoritariamente reativo que a comunidade internacional tem 
tomado frente aos desenvolvimentos surpreendentes proporcionados pela aplicação do CRISPR-Cas9 mostra 
como a disseminação dessa tecnologia já é uma realidade e o quanto se encontra fora do controle das 
autoridades.  
 Em 2018, tivemos um retrato desse problema, quando o pesquisador chinês He Jiankui anunciou o 
nascimento de duas irmãs gêmeas com seus genomas editados por meio de CRISPR-Cas9. Tratou-se de uma 
revelação chocante e que provocou grande rechaço por parte da comunidade internacional, tendo em vista 
que, até então, a postura adotada com relação à aplicação dessa ferramenta para edições do genoma de 
descendentes humanos era bastante reticente, devido a possíveis implicações éticas e à saúde desses 
indivíduos. É importante lembrar que, por serem mudanças aplicadas ao código genético dessas duas irmãs, 
estas transmitirão os mesmos aos seus descendentes (CYRANOSKI, 2019).  

Esse experimento foi, em grande medida, ocultado da comunidade científica e das autoridades 
chinesas, ainda que He tenha recebido ajuda de inúmeros outros cientistas, inclusive estrangeiros. Além 
disso, o pesquisador foi criticado não apenas por ter realizado engenharia genética em embriões humanos de 
forma irresponsável, mas, também, por não ter seguido os procedimentos considerados padrões para se 
encontrar e tratar os voluntários da pesquisa. Apesar de ter alegado que o experimento foi exitoso, não há 
provas concretas para tal e, principalmente, não se conhecem os efeitos que a edição genética terão nas duas 
crianças a longo prazo. Eventualmente, o cientista foi condenado a 3 anos de prisão pelas autoridades 
chinesas, as quais declararam que He cometeu “prática médica ilegal” (CYRANOSKI, 2020).  
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 Ainda que com muitos potenciais, o uso de engenharia genética na reprodução humana ainda é 
considerado muito perigoso para testes práticos, já que se trata de uma tecnologia prematura e incipiente. 
Mutações acidentais podem trazer implicações que não haviam sido previstas, sendo transmitidas às 
gerações seguintes. Mesmo no futuro, há questionamentos éticos sobre se a aplicação de engenharia genética 
na reprodução humana seria aceitável, uma vez que permitiria usos questionáveis (KOPLIN; GYNGELL; 
SAVULESCU, 2019, p. 2). 

Um deles seria, por exemplo, a criação dos chamados “bebês sob encomenda”, em que seria possível 
selecionar as características físicas e até mesmo mentais de futuros descendentes: cor dos olhos, do cabelo, 
inteligência, todas estas são características que poderiam vir a ser passíveis de escolha. Entretanto, as 
implicações éticas são muitas, uma vez que existem padrões de beleza na sociedade, muitos dos quais 
priorizam traços de determinadas raças, enquanto rechaçam os das demais. Permitir as escolhas das 
características dos descendentes possivelmente reforçaria o racismo na sociedade, uma vez que aquelas 
consideradas “desejáveis” seriam as principais escolhas (KOKIC, 2017).  

Com relação à promessa da cura de doenças genéticas, é importante levantar questionamentos sobre 
o acesso à essas novas terapêuticas, considerando o passado e o presente da medicina. Nesse sentido, o que 
observamos é que, alguns pacientes, com base em sua raça, gênero, situação financeira, além de outros 
fatores, enfrentam acesso mais difícil aos sistemas de saúde. Portanto, se deve perguntar se os novos 
tratamentos realmente irão democratizar o acesso à saúde, ou se somente acentuarão essas já consolidadas 
desigualdades (KMIEC; MARRON, 2020, p. 3). Novamente, essa reflexão deve ser realizada tomando em 
conta a inseparável conexão entre tecnologia e a realidade social (JASANOFF, 2015), em que, se 
presenciamos uma situação na qual há profundas desigualdades no acesso à saúde e aos tratamentos 
existentes, elas muito provavelmente serão mantidas ou acentuadas com inovações que, afinal, nasceram 
enredadas nesse sistema. 

De acordo com o doutor em medicina Josep. L Barona, “Os benefícios da biotecnologia não serão 
universais, mas sim elitistas, e isso poderá promover a divisão entre humanos com condições de disfrutar a 
eugenia seletiva, e aqueles excluídos” (INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2019). Segundo o doutor, 
as elites tradicionais baseavam seus privilégios na ordem religiosa, social e econômica, sendo estes 
elementos externos à genética humana. Já no presente, assim como no futuro próximo, diante dos altos 
preços das terapêuticas de engenharia genética, setores minoritários da sociedade terão acesso a essas 
tecnologias, lhes oferecendo “a superioridade biológica através da eugenia” (INSTITUTO HUMANITAS 
UNISINOS, 2019). Isso se daria devido ao fato de que somente uma parcela da população teria capacidade 
de pagar por terapêuticas genéticas avançadas e eventuais melhoramentos físicos e mentais, gerando uma 
elite cada vez mais distante das demais camadas sociais, possuindo, a partir de então, uma superioridade 
genética sobre os demais grupos.  
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Além disso, também se deve lançar um olhar crítico sobre o discurso de que a engenharia genética 

levará à redução de doenças típicas de países subdesenvolvidos. Novamente, ao analisar a situação no 
presente, vemos que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas 10% dos 70 bilhões 
de dólares investidos em pesquisas na área da saúde são voltados para as necessidades de 90% da população 
mundial. Ou seja, os outros 90% desse dinheiro investido seguem o interesse de apenas 10% dos habitantes, 
demonstrando uma clara desigualdade. De acordo com o relatório da ONU sobre tecnologias de vanguarda, 
as “grandes empresas farmacêuticas focam, prioritariamente, seus esforços em mercados rentáveis e, como 
resultado, apenas 13 dos 1123 novos tratamentos introduzidos entre 1975 e 1996 foram direcionados às 
doenças tropicais” (ONU, 2019, p. 3). 

Frente a todos os seus riscos e promessas duvidosas, tanto no tema da saúde, como também na 
agriculta, cautela e precaução são elementos fundamentais quando tratamos de tecnologias revolucionárias. 
Nesse contexto, é importante considerar o chamado princípio da precaução, que busca influenciar os 
tomadores de decisões nos casos em que alguma nova invenção tem potencial positivo, porém incerto e, 
possivelmente, ameaçador e perigoso. Trata-se de um princípio desenvolvido no escopo do regime ambiental 
e de mudanças climáticas (MONTEIRO; VASQUES, 2014), mas que, no caso do CRISPR-Cas9, pode ser 
pensado no sentido de prevenir não somente danos ao meio ambiente, com alterações nos ecossistemas e 
extinção de espécies, mas também ao próprio futuro da humanidade.  
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Durante a pandemia de Covid-19, estudos recentes mostram que alguns indivíduos podem ter menos 

chance de desenvolver a forma grave da COVID-19 por razões genéticas. Isso motivou alguns cientistas e 
pesquisadores a defenderem o uso de engenharia genética para desenvolver métodos que fortaleçam o 
sistema imunológico dos seres humanos, e o principal candidato seria a técnica CRISPR-Cas9 (GERMANI; 
WASCHER; BILLER-ANDORNO, 2021, p. 3) Isso torna a área da saúde um campo fértil para as 
promessas de como o CRISPR-Cas9 pode ajudar na luta contra futuras pandemias, sendo, portanto, 
fundamental o debate sobre os riscos da engenharia genética nesse contexto. Assim como discutido na seção 
sobre agricultura, também é importante refletir sobre como o momento de urgência que a humanidade está 
presenciando pode oferecer oportunidades para os discursos que defendem a aplicação de técnicas de edição 
genética de forma mais intensa, atropelando a cautela e o princípio de precaução (GERMANI; WASCHER; 
BILLER-ANDORNO, 2021).  
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5. Desenvolvimentos nacionais, internacionais e 
iniciativas para a regulação 

 
 

Conforme o campo da engenharia genética foi se desenvolvendo e novas tecnologias foram sendo 
apresentadas, surgiram, em paralelo, grandes debates que resultaram em uma série de medidas e tentativas 
de regulação nos níveis nacional e internacional. Em resumo, o objetivo seria fazer uso dessas inovações, 
maximizando o potencial positivo das mesmas, ao mesmo tempo em que se tenta minimizar os seus riscos e 
a possibilidade de um uso mal direcionado (ONU, 2019).  
 No âmbito da agricultura, a respeito dos alimentos geneticamente modificados, desde os primeiros 
desenvolvimentos no início da década de 1990, cada país criou, modificou e evoluiu suas próprias regras e 
leis a respeito desse tema, baseados em suas realidades econômicas, políticas e sociais (WANG, 2016). 

Alguns governos apresentaram posturas mais restritivas, como a União Europeia, que busca um alto 
nível de regulamentação, onde empresas que desejam comercializar esse tipo de produto, primeiro têm de 
obter aprovação a nível nacional no país-alvo e, em seguida, notificar outros países membros da Comissão 
Europeia. No nível europeu, a rotulação dos produtos indicando caso contenha manipulação genética é 
obrigatória. Por outro lado, os Estados Unidos, grande exportador global de alimentos frutos da engenharia 
genética, tradicionalmente adotaram uma postura menos conservadora com relação a esses produtos, sendo a 
rotulação voluntária e relegando a maior parte das decisões ao nível dos estados, e não nacional (WANG, 
2016, p. 2-6). 

Com relação ao Brasil, de acordo com um estudo publicado por Pizella e Souza (2016), o país não 
adota uma postura rígida em respeito à regulação e liberalização dos OGMs. Ao comparar o processo de 
aceitação e regulação de uma variedade de algodão geneticamente modificada liberada no Brasil com dois 
modelos – um mais liberal adotado nos Estados Unidos, e outro mais rígido na União Europeia –, concluiu-
se que “não obstante os questionamentos levantados por alguns de seus membros e na audiência pública 
realizada para a variedade de algodoeiro, a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) 
aprovou a utilização do OGM sem solicitar maiores esclarecimentos” (PIZELLA; DE SOUZA, 2016). Isso 
aproximaria a postura brasileira daquela adotada pelos Estados Unidos (PIZELLA; SOUZA, 2016, p. 1).  

Já em escala global, o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, baseado no princípio da 
precaução, foi um dos primeiros acordos legalmente vinculantes a regular processos transfronteiriços de 
OGMs. Cartagena foi assinado em 2000, no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica (de 1992), no 
regime ambiental, com o objetivo de garantir um nível de proteção suficiente de proteção no tema da 
transferência e utilização segura dos OGMs que possam ter efeitos adversos para a diversidade biológica e 
para a saúde humana (NILSSON, 2020).  

Entretanto, grande parte dos esforços de regulação da engenharia genética tem sido voltado para a 
área da medicina e da edição do genoma humano. No ano de 1964, foi assinada a Declaração de Helsinki 
sobre os princípios éticos para pesquisas médicas envolvendo testes em humanos, servindo como o novo 
padrão para a ética nos experimentos medicinais. Apesar de não se tratar de um mecanismo legalmente 
vinculante, Helsinki influenciou a elaboração de leis internas de diversos países do mundo, além de servir 
como base para outras linhas de conduta internacionais (DIK; DOENGES, 2014).  

Um outro desenvolvimento correlato se deu entre 1996 e 1998, em que os líderes do international 
Human Genome Project (HGP) elaboraram os Princípios Bermudas. O objetivo era coordenar o projeto em 
curso e o compartilhamento rápido e eletrônico de dados para o benefício conjunto da comunidade científica 
e da sociedade. Um dos principais pontos dos Princípios foi o estabelecimento de que as informações do  



CRISPR: utopia ou distopia? 
 

24 

 

 

 
 

sequenciamento do DNA humano têm de ser tornados públicos nas 24 horas seguintes à sua geração. Desde 
então, os Princípios Bermudas se tornaram paradigma para as políticas promovendo a rápida distribuição de 
dados em diversos campos de pesquisa, especialmente na genética (DUKE UNIVERSITY CENTER FOR 
PUBLIC GEOMICS, 2013).  

Em 1993, criou-se dentro do âmbito da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO), o Comitê Internacional de Bioética (CIB), reunindo 36 especialistas independentes de 
diferentes áreas (como medicina, direito, filosofia, dentre outras). O objetivo é elaborar pareceres e 
recomendações para garantir o respeito à dignidade e aos direitos da pessoa humana durante o progresso 
científico (NETHIS, 2012).  

Alguns anos mais tarde, em 1997, foi elaborada a Declaração Universal do Genoma Humano e dos 
Direitos Humanos. Desde 1993, com a criação da CIB, já haviam pedidos para a construção de um 
instrumento internacional mais específico que pudesse oferecer proteção ao genoma humano frente aos 
desenvolvimentos na área da engenharia genética. A UNESCO entende que o genoma humano é um 
“patrimônio da humanidade”, devendo ser protegido e transmitido às futuras gerações, considerando, assim, 
que os avanços científicos têm de estar submetidos aos direitos humanos. Devido aos efeitos incertos da 
edição genética do genoma humano ao introduzir modificações hereditárias que poderão ser passadas aos 
descendentes, o temor é que surjam efeitos colaterais não imaginados capazes de afetar gerações futuras. 
Para estabelecer parâmetros para a regulação dessa tecnologia, um documento como a supramencionada 
Declaração é de fundamental importância (UNESCO, 2021).  

Em 2012, após a divulgação do sucesso dos experimentos com CRISPR-Cas9 e das promessas que 
sinalizavam, os debates nesse campo se tornaram ainda mais intensos, multiplicando os pedidos por maior 
regulação. Em 2015, foi celebrado o primeiro International Summit on Human Gene Editing para abordar os 
desenvolvimentos científicos na área da edição genética humana e a gama de questões éticas e de 
governança relacionadas com esses avanços. Durante o encontro, foram trava dosdebates sobre os benefícios 
e riscos potenciais inerentes à condução desse tipo de pesquisa, além de possíveis princípios regulatórios e 
linhas de conduta (THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES; NATIONAL ACADEMY OF 
MEDICINE, 2015).  

Ademais, a respeito da geração de descendentes geneticamente modificadas, se chegou à conclusão 
de que “seria irresponsável proceder com qualquer uso clínico (...) a menos e até que (i) as questões 
relevantes de segurança e eficácia tenham sido solucionadas (...) e (ii) haja amplo consenso a respeito da 
adequação de tal aplicação” (THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES; NATIONAL ACADEMY OF 
MEDICINE, 2015, tradução nossa). Isso significava que os usos clínicos de edição de células germinativas 
não deveriam ser levados a cabo em nenhum lugar do planeta (LANDER et al., 2019).  

Entretanto, após ocorrências como a geração das irmãs gêmeas no experimento de He Jiankui, que 
realizou seus testes majoritariamente em segredo, indo contra o consenso que havia se estabelecido, a 
comunidade científica novamente buscou se mobilizar. Assim, em 2019, um grupo de 18 cientistas – 
composto, inclusive, por Emmanuelle Charpentier, uma das responsáveis pelos avanços na tecnologia 
CRISPR-Cas9 – apelou por uma moratória de 5 anos ao uso de qualquer tipo, incluindo o clínico, de edição 
de células germinativas humanas, ou seja, aquelas que envolvem modificações hereditárias no DNA nos 
espermatozoides, óvulos ou embriões para gerar descendentes geneticamente modificados (LANDER et al., 
2019).  

Não se trataria, contudo, de uma proibição permanente, mas sim o estabelecimento de um framework 
internacional “em que as nações, ainda que retendo o direito de tomar suas próprias decisões, 
voluntariamente se comprometem a não aprovar o uso clínico de edição de células germinativas, a não ser 
que sejam cumpridas certas condições” (LANDER et al., 2019, tradução nossa). Tal moratória seria 
essencial para permitir que haja tempo necessário para que esse framework seja elaborado e que as  



CRISPR: utopia ou distopia? 
 

25 

 

 

 
 

implicações técnicas, científicas, médicas, sociais, éticas e morais desse tipo de engenharia genética sejam 
discutidas (LANDER et al., 2019).  

Também em 2019, o Diretor Geral da OMS estabeleceu uma nova comissão consultiva a respeito da 
edição do genoma humano, com o objetivo de desenvolver padrões internacionais que contribuam para a 
governança e vigilância de técnicas nessa área, como o CRISPR-Cas9. O Comitê é composto por membros 
de representantes de todas as 6 regiões da OMS e é responsável pela revisão de literatura relevante, 
consideração de propostas de governança sugeridas ou já existentes, pela busca por metodologias que 
garantam práticas transparentes e confiáveis, dentre outras competências (HAMBURG, 2019, p. 3). 

A Academia Nacional de Medicina e de Ciências dos Estados Unidos, junto à Sociedade Real do 
Reino Unido, em consulta com especialistas e médicos ao redor do planeta, formaram a Comissão 
Internacional para o Uso Clínico de Edição Genética em Células Germinativas Humanas. Em setembro de 
2020, foi publicado seu primeiro relatório, dessa vez tentando deixar as questões sobre os possíveis impactos 
éticos, sociais e até mesmo religiosos desse tipo de tecnologia de lado, pois serão abordados por um futuro 
relatório da OMS (CALLENDER, 2020, p. 3). 

Em vez disso, a contribuição mais fundamental do relatório se concentrou no delineamento de um 
caminho seguro, dividido por etapas – desde a pesquisa até a aplicação clínica – para os casos em que os 
países decidam por buscar a edição de células germinativas humanas. A conclusão final a qual chega o 
relatório reitera o consenso científico, em que “A ciência ainda não está pronta para se envolver nem mesmo 
no primeiro estágio de aplicação da edição do genoma humano” (CALLENDER, 2020, tradução nossa). 
Seguindo essa linha, Jennifer Doudna adiciona: “O relatório do HHGE ressalta o que a maioria dos 
pesquisadores neste campo está ciente e concorda: Não deve existir qualquer uso de edição de células 
germinativas para finalidades clínicas neste momento” (DOUDNA, 2020, tradução nossa).  
 

                                                                    Figura 9: 
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6. Construção de um regime internacional 
voltado à engenharia genética 

 
 

“Os países precisarão encontrar o equilíbrio apropriado entre incentivar avanços nas tecnologias 
genéticas e administrar seus benefícios almejados e as consequências não desejadas” (ONU, 2019, p. 5, 
tradução nossa). Para alcançar esse objetivo, as instituições têm um importante papel, na medida em que 
serão elas as responsáveis finais por elevar e priorizar certos futuros imaginados em detrimento de outros. 
Em outras palavras, serão as instituições, em última instância, que irão criar as políticas que permitem, 
proíbem e regulam o emprego de determinada tecnologia (JASANOFF, 2015, p. 4). 
 Dessa forma, no contexto do CRISPR-Cas9, essa busca por equilíbrio é fundamental, uma vez que se 
trata de uma ferramenta com um grande potencial positivo, podendo salvar vidas, melhorar o bem-estar de 
seres humanos e de outros animais, diminuir os níveis de fome, dentre uma série de outros benefícios. No 
entanto, ao mesmo tempo, são igualmente válidas as preocupações acerca do desconhecimento sobre os 
efeitos colaterais da aplicação de uma tecnologia tão poderosa e inédita, além de possíveis usos mal-
intencionados. Por esse motivo, um objetivo a ser buscado poderia ser a construção de um regime 
internacional capaz de alcançar o nível ideal de liberalização do emprego dessas tecnologias de forma que 
maximize seus benefícios, ao mesmo tempo em que regula e minimiza seus possíveis danos, sem afetar o 
progresso científico.  

É possível realizar um paralelo com o regime de não proliferação nuclear, uma vez que também se 
tratou de uma tecnologia de vanguarda para sua época, com promessas tentadoras, mas, ao mesmo tempo, 
apresentando riscos assustadores. De um lado, a energia nuclear poderia ser uma forma de tornar a fonte 
energética de um país mais limpa e menos dependente de combustíveis fósseis e finitos, poupando o uso 
destes últimos (RAMEY, 1973). Por outro lado, contudo, trouxe grandes ameaças à própria sobrevivência da 
humanidade, uma vez que o conhecimento nuclear permitiu o desenvolvimento de bombas atômicas com 
imenso potencial de destruição, além da possibilidade de acidentes desastrosos, em que pode haver 
vazamento de gases radioativos e letais das usinas (WILKERSON, 2016).  

Frente a isso, a comunidade internacional se mobilizou no sentido justamente de equilibrar esses dois 
lados, construindo um regime que buscou desenvolver aplicações nas áreas da energia limpa, meio ambiente 
e saúde, ao mesmo tempo em que impôs uma série de medidas de cautela e rígidas regulações, 
principalmente ao seu uso militar. Após mais de meio século desde sua criação, os resultados do regime são 
avaliados como majoritariamente positivos, em que “Ainda existem mais de 10.000 armas nucleares na 
Terra. Mas, eu acredito que o Tratado de Não Proliferação Nuclear, no geral, teve grande sucesso. Os 
arsenais atuais são grandes, mas são apenas cerca de um quinto do tamanho que eram há meio século” 
(O`HANLON et al., 2020, tradução nossa).  

Para construir um regime semelhante no âmbito da engenharia genética, o relatório da ONU sobre 
tecnologia de 2019 defende que o caminho a ser buscado envolve alguns dilemas que devem ser abordados: 
aquele entre consentimento/privacidade, compartilhamento de informação e direitos de propriedade 
intelectual, além de debates sobre as eventuais fronteiras éticas do campo (ONU, 2019, p. 5). 
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Com relação ao tema do consentimento e privacidade, estes são dois requisitos fundamentais para as 

pesquisas genéticas envolvendo humanos, uma vez que a privacidade daqueles que se voluntariam para um 
teste ou que buscam se beneficiar de eventuais tratamentos é um elemento primordial. Um exemplo prático 
dessa questão é o caso de Henrietta Lacks, paciente que morreu de câncer em 1951, mas que teve suas 
células guardadas para pesquisas desde então. O grande problema é que tais estudos ocorreram sem o 
consentimento de Henrietta ou de seus familiares e, em 2013, um grupo de cientistas tornou seu genoma 
público, provocando uma forte reação pública zelando pela privacidade de Henrietta. Prezar pelo 
consentimento e a privacidade dos pacientes é de extrema importância, sendo necessário encontrar um meio 
termo entre tais direitos e o compartilhamento de informações entre os membros da comunidade científica 
para permitir e facilitar desenvolvimentos na área da engenharia genética (ONU, 2019, p. 5). 

A discussão supracitada nos leva, também, a questões relativas à propriedade intelectual, que 
geralmente vêm associadas às inovações tecnológicas. Ao mesmo tempo em que patentes incentivam o 
desenvolvimento científico e promovem investimentos em pesquisa, também podem limitá-los, na medida 
em que restringe o acesso a informações essenciais para avanços na engenharia genética. Em 2013, nos 
Estados Unidos, a Corte Suprema de Justiça decidiu que o DNA, em sua forma natural, não é passível de ser 
patenteado, mas sim intervenções e tratamentos genéticos, o que aumenta o preço dos mesmos (ONU, 2019, 
p. 5). Novamente, tratar desse dilema e encontrar um equilíbrio é fundamental para manter os incentivos ao 
investimento privado em inovação, ao mesmo tempo em que garante o acesso e compartilhamento de 
informações, além de manter os preços de eventuais tratamentos genéticos a preços acessíveis. 

Finalmente, o debate acerca dos limites éticos da engenharia genética é fundamental para o 
desenvolvimento de qualquer regime que busque traçar linhas de conduta nessa área. Apesar de que a 
pesquisa genética está se tornando cada vez mais disseminada, a maior parte dos testes e pesquisas não são 
regulados, além do fato de que os resultados alcançados muitas vezes não são verificados e são suscetíveis a 
fraudes. Questões sobre acesso, controle, intensificação de desigualdades, tudo isso tem de ser trazido à 
arena internacional para que se tomem decisões cautelosas e informadas (ONU, 2019, p. 5-6). 

Portanto, a cooperação internacional no campo da engenharia genética é fundamental frente à 
ampliação do uso de tecnologias revolucionárias, como o CRISPR-Cas9. Este é apenas uma dentre as 
inúmeras inovações trazidas por esse ramo da biologia, mas que tornou clara, mais do que nunca, a urgência 
e necessidade da atenção da comunidade internacional para construir um regime capaz de dar conta de suas 
promessas e riscos. Os efeitos que terá sobre o desenvolvimento humano, seja no tema da saúde, da fome, ou 
inúmeros outros, não podem ser menosprezados, e cautela tem de ser o elemento norteador de qualquer 
discussão a respeito desse campo.  
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