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“No céu e na terra, em nosso coração e no coração de toda coisa viva, há 
um gigantesco sopro – um grande Grito – que chamamos Deus. A vida 

vegetal queria continuar seu sono imóvel ao lado da água estagnada, 
mas o Grito pulou dentro dela e balançou violentamente suas raízes: 

‘Vamos, desprenda-se da terra, ande!’ Se fosse capaz de pensar e julgar, 
a árvore teria gritado: ‘Eu não quero. O que está pedindo que eu faça! 
Você está exigindo o impossível!’ Mas o Grito, sem piedade, continuou 

balançando suas raízes e bradando: ‘Vamos, desprenda-se da terra, 
ande!’ 

Gritou dessa forma por milhares de eras; e, então, como resultado do 
desejo e empenho, a vida escapou das árvores imóveis e foi liberada. 
Os animais – vermes – apareceram, ficando à vontade na água e na 

lama. ‘Estamos bem aqui’, disseram. ‘Temos paz e segurança; não 
fazemos nenhum movimento!’ 

Mas o terrível Grito bateu-se sem piedade no lombo deles. ‘Deixem a 
lama, levantem-se, gerem seus superiores!’ 

‘Não queremos! Não podemos!’ 
E, então, depois de milhares de eras o homem surgiu, tremendo sobre as 

pernas ainda frágeis.  
O ser humano é um centauro; seus cascos eqüinos estão plantados no 

chão, mas seu corpo, do peito à cabeça, é trabalhado e atormentado pelo 
Grito impiedoso. Ele tem lutado, novamente, por milhares de eras, para 

arrancar-se, como a uma espada, de sua bainha animalesca. Também 
está lutando – é esta sua nova batalha – para arrancar-se de sua bainha 

humana. O homem clama em desespero: ‘Para onde posso ir? Atingi o 
ápice. Além disso está o abismo’. E o Grito responde: ‘Eu estou além. 

Levante-se!’.  
 

Todas as coisas são centauros. Não fosse esse o caso, o mundo 
apodreceria na inércia e na esterilidade”. 

 
Nikos Kazantzakis 
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SINOPSE 

Esta dissertação de mestrado busca pesquisar a relação estabelecida pelo teólogo 

Ronald Cole-Turner, entre a engenharia genética e o conceito de ‘co-criação’, 

desenvolvido como uma alternativa para que se pense o papel do ser humano frente 

aos desenvolvimentos tecnológicos atuais.  

Tendo em vista o conceito da evolução, da criação contínua e dos potenciais gerados 

pela engenharia genética, Cole-Turner defende que o ser humano pode participar das 

atividades criativas de Deus por meio desta tecnologia, desde que priorize os 

aspectos redentivos que podem ser extraídos de seu uso. Faz isto em demonstrar, por 

meio do relato Jawista da criação, como o agir criativo de Deus está relacionado ao 

agir humano, através de suas tecnologias, e em relacionar os milagres de cura 

operados por Jesus nos evangelhos, como explicitação epistêmica da vontade de 

Deus, que pode ser participada pelos seres humanos. 

O objetivo básico desta pesquisa será o de relatar, no primeiro capítulo, o aspecto 

teórico da engenharia genética, nas suas possibilidades positivas e negativas. Em 

seguida, no capítulo segundo, se fará uma exposição do pensamento de Cole-Turner, 

em diálogo com outros interlocutores do tema. Por fim, no último capítulo, se 

verificará as respostas oferecidas às várias observações críticas que seu pensamento 

recebe.  

A hipótese é a de que, se a criação é um projeto contínuo e inacabado, e o destino 

dos seres humanos se encontra inserido dentro desta continuidade, seria coerente 

afirmar que estes possam participar das atividades de Deus em tais projetos. Como a 

evolução biológica é uma dimensão da criação, que ocorre por meio de 

transformações no capital genético dos organismos vivos, os seres humanos, tendo 

conhecimento e habilidade para repetir os processos verificados nestas modificações, 

poderão empreender seus esforços, tanto na área da técnica, como na da ética, para 

participarem da consecução dos propósitos de Deus. 
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ABSTRACT 

This M. A. dissertation seeks to research the established relationship by theologian 

Ronald Cole-Turner, between the genetic engineering and the concept of ' co-

creation ', developed as an alternative to think the role of human beings in the current 

technological developments.    

Considering the concept of evolution of continuous creation and potentials generated 

by the genetic engineering Cole-Turner defends that human beings can participate of 

the creative activities of God through this technology. He does it to demonstrate, 

through the Yahwist report of creation, how the creative acting of God is related to 

human actions, through his technologies, and in relating the healing miracles 

performed by Jesus in the Gospels, as a clear epistemic demonstration of God’s will, 

that can be participated by human beings. 

In the first chapter, the basic purpose of this research will be to describe the 

theoretical aspect of genetic engineering, in its positive and negative possibilities; in 

the second chapter we will make an exhibition of Cole-Turner’s thoughts in dialogue 

with other speakers of the theme, to finally, in the last chapter, verify the answers 

offered to several critical observations that it receives.    

The hypothesis is that, if creation is a continuous and unfinished project, and human 

beings destiny is found inserted within the continuity of creation, it would be 

coherent to affirm that they can participate of the activities of God in these projects. 

As biological evolution is a dimension of creation that happens by means of 

transformations in the genetics of living organisms, human beings, having 

knowledge and ability to repeat the processes verified in these changes, will be able 

to undertake efforts in the technical as well as in the ethic areas, to participate in the 

achievement of God’s purposes. 
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INTRODUÇÃO 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Em fevereiro de 1975, cerca de 140 cientistas de todo o mundo se reuniram na cidade 

de Asilomar, na Califórnia, para decidir sobre os rumos de uma técnica 

revolucionária nas ciências da vida: a do DNA recombinante.1 A seriedade presente 

no ambiente estava a cargo dos significados desta nova tecnologia: ela transcenderia 

as técnicas de manipulação de organismos vivos na natureza, que vinham sendo 

usadas já há milênios pelos seres humanos, de uma maneira paradigmática – 

removendo as barreiras de tempo, intencionalidade e de limites de cruzamentos entre 

as espécies, situando a humanidade no limiar de um novo tempo. A impressão da 

falta de uma bússola para aqueles momentos pode ser captada nas palavras de um 

jovem pesquisador ao cientista Michael Rogers, que sumariou para a revista Science 

de junho daquele ano o relatório da conferência: “Aqui estamos nós”, disse o jovem, 

“... numa assembléia perto do mar, agrupados em torno de uma árvore proibida, 

tentando criar novos Mandamentos... e não há nem um miserável Moisés à vista!”. 2 

Decorridos 28 anos e meio da data desta conferência, a ausência das ‘tábuas de 

Moisés’ ainda se faz notar. Durante este ínterim, os mitos interpretativos ganharam 

forças, provocando divisões nas avaliações que se fazem desta tecnologia, que vão 

desde temores fantasmagóricos, que evocam imagens como a de Frankenstein, 

Pandora e Prometeu, até aprovações entusiásticas e acríticas. 

No que toca à teologia, surgiram tanto reelaborações dos discursos das interpretações 

que já existiam, bem como novas concepções interpretativas. Como observa Ivo 

Müller, “... a mundividência atual sofreu uma mudança de paradigmas. Do 

paradigma transcendental sobre a criação passou-se para o paradigma da autocriação, 

sobretudo com o Projeto Genoma e a reprodução em laboratório, inclusive a 

clonagem”. 3 Entre as interpretações até então vigentes, poderia se citar a promovida 

pela escola da ‘não-intervenção’, a da ‘dominação antropocêntrica’ e ainda a da 

                                                 
1 Cf. GOODFIELD, June. Brincando de Deus. Pg. 103. A técnica do DNA recombinante é a que 
possibilita alterar em laboratórios os genótipos de organismos vivos, também chamada de engenharia 
genética. 
2 Ibid. Pg. 103. 
3 MÜLLER, Ivo. OFM (org). Perspectivas Para Uma Nova Teologia da Criação . Pg. 07. 
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‘gerência do ser humano na criação’.4 Surgida recentemente, dado as incitações 

provocadas pelas biotecnologias, e ainda pelas conclusões a que se tem chegado as 

ciências biológicas, físicas e cosmológicas, está a escola da ‘parceria na criação’, ou 

da ‘co-criação’, como é mais conhecida. 5 

Na interpretação desta corrente, o ser humano é visto como portador de uma vocação 

distinta: a de ser ‘co-criador’ com Deus. Partindo do conceito da evolução e da 

criação contínua, defende um futuro aberto ao agir histórico do ser humano, onde 

Deus respeita a sua liberdade, mas o incentiva a construir projetos de amor. Uma vez 

que seu futuro não está determinado, o ser humano é considerado como ‘co-criador’ 

do destino da criação, ou do sentido da própria evolução. 

Este termo está presente em outros debates dentro da teologia da criação. Já foi 

utilizado para se referir a várias tecnologias, mas tem sido utilizado com maior 

freqüência em relação aos avanços na biologia molecular, e mais especificamente, à 

capacidade humana de manipulação de genes, o que possibilita localizar, cortar e 

remendar genes. Neste sentido, J. Robert Nelson nota que, das muitas maneiras que 

existem para ilustrar a criatividade humana, “... nenhuma excita mais entusiasmo 

para a noção de co-criação do que a manipulação metódica de genes ou a conversa 

popular de criar a vida em tubos de testes”. 6  

Esta idéia, porém, nem sempre é recebida com conotação positiva. Existem os grupos 

que se aferram à idéia de um mundo estático, que não a aceitam. Para tantos, o 

mundo criado por Deus deve ser considerado como ‘perfeito’, como foi considerado 

pelo criador, e não deve sofrer interferências em sua ordem biomolecular, sendo que 

uma atitude nesta direção se constitui em desrespeito à perfeição divina e invasão aos 

seus domínios. É o que se quer dizer atualmente com o chavão “brincar de Deus”. 

Esta expressão não se restringe ao uso de uma escola específica, mas a uma gama de 

teóricos que não aceitam interferência humana na ordem dos organismos vivos. 

                                                 
4 Cf. CAMPBELL, Courtney, PhD. Protestant Thinking In Biotechnology Seeks a Balance Between 
Freedom And Responsibility. In: Health Progress - The Official Journal Of The Catholic Health 
Association Of The United States - January-February 2002: 
http://www.chausa.org/PUBS/PUBSART.ASP?ISSUE=HP0201&ARTICLE=J - 17/05/2003 
5 Ibid. 
6 On The New Frontiers of Genetics and Religion . Pg. 111. 
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Como defensor da última escola citada, o teólogo Ronald Cole-Turner7 estabeleceu a 

entusiástica relação citada por Nelson, entre a idéia de co-criação e a tecnologia da 

engenharia genética, insistindo em que, por meio desta, o ser humano pode participar 

dos projetos de criação contínua de Deus no mundo. Suas idéias podem ser 

verificadas em três textos que escreveu, mas principalmente em seu livro The New 

Gênesis – Theology And The Genetic Revolution,8 publicado em 1993. Os outros dois 

textos são “Is Genetic Engineering Co-Creation?”, 9 publicado na revista Theology 

Today, em 1987, e ainda “Biotechnology: A Pastoral Reflection”, 10 publicado pela 

mesma revista, no ano de 2002. Além destes textos, seu pensamento pode ser 

encontrado ainda em citações de diversos outros autores. 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo desta pesquisa é verificar a possibilidade da proposta de Cole-Turner, por 

meio de três análises específicas, que irão caracterizar cada capítulo. A primeira 

análise é acerca da correspondência entre a engenharia genética e o conceito do 

autor, nas suas possibilidades de incrementar à realidade humana novidades que 

possam ser chamadas de co-criação. Nesta análise, será descrita ainda uma relação 

das correntes interpretativas que trabalham teologicamente o lugar do ser humano na 

criação, frente às tecnologias de manipulação da vida. 

A segunda análise será feita a partir da correspondência entre as idéias de Cole-

Turner e a de outros teólogos que tenham trabalhado o conceito de co-criação. 

Dentre estes, destacam-se os teólogos Philip Hefner11 e Ted Peters,12 que foram os 

                                                 
7 Ronald Cole-Turner é Professor H. Parker de Teologia e Ética no Seminário Teológico em 
Pittsburgh. Trabalha nesta posição a relação entre teologia, ciências e tecnologias. Faz parte do 
Conselho da John Templeton Foundation e do Programa de Diálogo em Ciência, Éticas e Religião da 
Associação americana para o Avanço de Ciência. Possui outros livros relacionados à genética e 
teologia, mais especificamente à clonagem. 
8 Louisville: Westminster/John Knox Press, 1993. 
9 Nº 44 (1987): 339-349. 
10 Nº 59 (2002): 39-54. 
11 Philip Hefner é professor de Teologia Sistemática na Escola de Teologia Luterana em Chicago, 
diretor do Centro Para Religião e Ciência de Chicago, e ainda editor chefe da Zygon: Revista de 
Religião e Ciência. Escreveu o livro The Human Factor – Evolution, Culture, And Religion, 
considerado como básico para a reflexão do conceito da co-criação. 
12 Ted Peters é professor de Teologia Sistemática no Seminário Teológico Luterano do Pacífico. 
Escreveu o livro Playing God? Genetic Determinism And Human Freedom, que se utilizará de 
maneira primordial nesta pesquisa. 
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que mais se aproximaram das idéias de Cole-Turner. Em segundo plano, destacam-se 

ainda outros expoentes do conceito, como Juan Luis Segundo, Andrés Torres 

Queiruga, Dominique Lambert, Juan Luis Ruiz de La Peña e Luis F. Ladaria. Digno 

de nota ainda é Hubert Lepargneur, do Instituto São Camilo de São Paulo, que 

levanta intuições próximas às idéias de Cole-Turner, adicionando ao diálogo o 

ingrediente da evolução, de uma forma mais interligada. Neste capítulo, serão 

pontuados os pressupostos básicos desta escola, como o conceito da criação contínua, 

a metáfora da ‘co-criação’, o papel humano dentro desta visão, a relação entre este 

conceito e a engenharia genética, e a relação que pode ser estabelecida ainda 

envolvendo a evolução. 

A última análise visará verificar as críticas e respostas que se tem feito aos 

fundamentos desta visão. Tratará dos limites que foram firmados quanto à aplicação 

do termo em relação às iniciativas da biotecnologia; do seu conceito de Deus; da 

acusação de excesso de otimismo, frente às ambigüidades desta; da relação entre 

arrogância e manipulação biomolecular da vida; e por fim, da acusação de presunção 

e arrogância na afirmação de que a evolução careceria de uma ajuda em seus 

direcionamentos.  

A hipótese que percorre a pesquisa se resume em três afirmações. A compreensão da 

continuidade da evolução e da criação evoca uma imagem mais participativa do ser 

humano nestes processos, uma vez que é seu destino que vai sendo definido por estas 

transformações. Embora não se possa localizar o momento inicial da criação divina, 

acaso e liberdade (humana e da natureza) são constitutivos neste processo criativo. A 

hipótese desta pesquisa se completa concluindo que não há porque desvincular a 

tecnologia da engenharia genética, como aspecto cultural humano, da possibilidade 

de ser um instrumento de co-criação, uma vez que esta capacita o ser humano a 

repetir os processos verificados na evolução biológica. 
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NOTAS SOBRE A METODOLOGIA 

Dentre as escolas que trabalham o tema, a que se sujeita aqui à pesquisa é a mais 

recente. Não se nota em lugar específico uma sistematização clara de seus conteúdos, 

senão no livro de Hefner The Human Factor – Evolution, Culture, And Religion, que, 

no entanto, não corresponde inteiramente com os pressupostos dos vários expoentes 

do conceito. A pesquisa tentou verificar as matizes entre os principais interlocutores 

do tema. 

Para a apreensão do pensamento de alguns autores, tornou-se necessária a pesquisa e 

a citação de vários artigos que estão disponíveis apenas em bibliotecas eletrônicas, 

como a Meta Library Counterbalance (http://www.meta-library.net ou 

http://www.counterbalance.org) e o acervo do Zygon Center For Religion and 

Science (http://www.zygoncenter.org), que se dedicam a trabalhar questões 

específicas entre “Ciência e Fé”. Outros sítios ainda foram pesquisados, tendo em 

vista a autoridade dos autores pesquisados. Cita-se por exemplo o sítio da Associação 

Católica de Saúde (http://www.chausa.org) e do Conselho Nacional de Bioética dos 

Estados Unidos (http://www.georgetown.edu/research/nrcbl/nbac/), que hospedam 

alguns artigos do Dr. Courtney Campbell, entre outras páginas de igual ou menor 

importância. 

As traduções de textos e artigos de língua inglesa foram feitas de acordo com a 

necessidade da pesquisa. Uma ou outra frase pode ferir a objetividade que uma 

tradução literal iria requerer, mas com certeza, não o sentido a que estava destinada. 

Finalmente, outra nota se faz necessária à esta introdução. Fala sobre as pesquisas e 

aplicações que se referem às manipulações dos genomas humanos em nível 

germinativo. Neste aspecto, percebe-se uma concordância geral entre a comunidade 

teológica de que ainda não é o momento para serem viabilizadas ou aprovadas. 

Portanto, esta pesquisa não levará em conta esta possibilidade, senão como projeto 

para ser pensado no futuro. 
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Capítulo I 

 

 

 

 

 

 

TEOLOGIA DA CRIAÇÃO NO HORIZONTE DA ENGENHARIA 

GENÉTICA 

 

 

“O mundo não é um fato consumado; é um devir cuja iniciativa compete 
a Deus, mas cuja gestão concerne ao homem, imagem de Deus. Da 

resignação estática diante do imutável passa-se à exploração dinâmica 
de uma realidade em processo, cujas possibilidades é preciso extrair 

para se cumprir o encargo divino de levar o mundo ao grande sábado 
da salvação escatológica (Gn 1,28ss)”. 

Juan L. Ruiz de La Peña 

 

“Em respeito a toda tecnologia, a questão urgente é se usaremos 
nosso poder como co-criadores. A engenharia genética coloca a 

questão de uma maneira única, porque através desta tecnologia nós 
temos o poder de afetar a direção da vida na terra de modo sutil, não 

meramente alterando o meio ambiente ou selecionando grãos, mas 
criando novas combinações genéticas. Diferentemente do poder bruto 
para destruir (como por exemplo, as armas nucleares), a engenharia 

genética nos oferece o poder para criar”. 
Ronald Cole-Turner 
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INTRODUÇÃO 

 

Perspectivas Para Uma Nova Teologia da Criação: Assim se intitula um recente 

trabalho organizado por Ivo Müller, 13 como tentativa de dialogar, a partir da teologia 

da criação, com algumas das mais prementes questões pendentes na agenda mundial. 

Sua preocupação, compartilhada por seus colaboradores, focaliza desde os relatos 

criacionistas bíblicos, como norteadores de um relacionamento ético com a criação, 

até os problemas ecológicos e biotecnológicos, levantados ultimamente, sobretudo 

pelas técnicas de manipulação (in vitro) dos organismos vivos. Sua intuição 

primordial é a de que o cenário humano enfrenta nestes dias problemas 

completamente inéditos na sua história, caso este das possibilidades ambivalentes 

geradas pelas biotecnologias. A proposta do texto é que é tempo de repensar alguns 

conceitos tangentes à teologia da criação, que se encontram vigentes de maneira 

hegemônica nos arraiais onde se gestam as mais implicantes decisões quanto ao 

planeta. 

A preocupação (ética) de Müller se encontra presente ainda em uma gama de 

escritores, tanto na área de Teologia, quanto na de Ética, Sociologia, Filosofia e do 

Direito, refletida em uma crescente produção de títulos relacionados à bioética, que 

procuram tratar com mais afinco os conflitos originados pelas tecnologias ligadas à 

vida. Digno de nota está a pluralidade com que o assunto tem sido tratado, variando 

desde uma tecnofobia, até uma expectativa messiânica. 

O foco de atenção deste trabalho está relacionado a uma área específica da teologia 

da criação, a saber, do lugar do ser humano na natureza frente à engenharia genética. 

Dentro desta área, será importante elencar algumas questões que têm sido levantadas 

desde há muito, sobre as implicações que esta impõe sobre a teologia. São elas: 

Quais são as mudanças conceituais que se oferecem ao pensamento teológico, a 

partir da tecnologia da engenharia genética? O que se quer dizer quando se relaciona 

o termo ‘brincar de Deus’ a esta tecnologia? Será que o DNA é alguma espécie de 

reduto do sagrado, onde o ser humano não deveria interferir? Estariam os seres 

                                                 
13 Perspectivas Para Uma Nova Teologia da Criação. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. 
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humanos ultrapassando os limites que lhes foram impostos pelo Criador? Como se 

poderia interpretar o papel humano, frente a esta tecnologia tão associada ao trabalho 

de Deus (manipular organismos em nível molecular), na criação? Como se definiria o 

papel humano, frente à noção de criação contínua (um legado tanto de Darwin, 

através da sua teoria da evolução, quanto da teologia da criação, em especial a de 

Moltmann, de que Deus continua a criar, mesmo depois de instaurada a criação 

original), no contexto das biotecnologias? Como seria possível interpretar o lugar da 

liberdade humana, frente a criação, neste contexto? Poderia o ser humano conceber 

uma parcela da evolução biológica, que fosse planejada tecnologicamente? Se é 

possível admitir que a evolução biológica é criação divina, continuaria sendo, se 

fosse assumida pelos seres humanos? Finalmente, seria possível conceber que a 

criação divina passe pela criatividade humana, também frente à tecnologia da 

engenharia genética? 

Estas são algumas das questões levantadas, quando se empreende uma relação 

teológica com a tecnologia do DNA recombinante. Nem todas elas poderão ser 

respondidas neste trabalho. Algumas serão apenas tocadas, enquanto que outras 

receberão respostas abertas, a partir dos autores a que se propõe pesquisar. Trata-se, 

portanto, de uma pesquisa tangente à teologia da criação, que procurará levar em 

conta não somente as mudanças de paradigmas quanto ao movimento da criação 

(estático ou dinâmico), como também das transformações ocorridas na própria 

maneira do ser humano se ver, dentro deste contexto marcado pela biotecnologia. 

Nesta pesquisa, não se reservará tanta preocupação às diferentes respostas que têm 

sido oferecidas a estas questões. Antes, partir-se-á de uma corrente interpretativa 

específica, dentro de pelo menos outras três, que estão expostas no final deste 

capítulo. Trata-se da escola que defende que o ser humano deve ser visto como ‘co-

criador criado’, e que a engenharia genética pode e deve estar em completa 

consonância com a interpretação deste termo. A hipótese que se pretende pesquisar 

poderia ser resumida da seguinte maneira: 

A obra da criação se desdobra por meio de três estágios: a criação 
original, a criação contínua e a nova criação, alvo final de Deus; 
No espaço da criação contínua, Deus almeja a correspondência do ser 
humano, tanto na produção de novas realidades, quanto na restauração 
das realidades incompletas; 
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Esta correspondência pode se dar através das iniciativas humanas que 
colaborem com estes alvos, bem como, de uma maneira específica, 
por meio de suas tecnologias; 
A tecnologia da engenharia genética se insere como um instrumental 
para esta tarefa, pela razão de que possibilita ao ser humano repetir os 
mesmos processos utilizados pela evolução biológica, que é o da 
mutação gênica, método usado por Deus para desenvolver a criação 
tal qual se encontra nos dias atuais.14 

Em contrapartida, utilizar-se-á nesta pesquisa uma expressão que se oferece como 

antítese da idéia principal da escola adotada, para confrontar algumas de suas idéias 

fundamentais, e considerar quais são as respostas que têm se dado às críticas que 

recebe. Trata-se do termo ‘brincar de Deus’. Esse movimento vai percorrer os três 

capítulos deste texto. 

 

I - MUDANÇAS AMBIENTAIS E CONCEITUAIS 

Como percebido acima, as principais questões relacionadas à engenharia genética e a 

teologia da criação, referem-se ao lugar e ao papel do ser humano na natureza. Se até 

então havia quem acreditasse que este papel estava claramente delimitado, 15 três 

fatores ocorridos no século passado devem incentivar uma reconsideração desta 

questão, de forma inevitável: a descoberta dos fatores da hereditariedade, pelo monge 

austríaco Gregor Mendel, em 1865; sua redescoberta em 1953 (juntamente com a 

estrutura helicoidal do DNA), por James Watson e Francis Crick; e, finalmente, o 

experimento de Paul Berg em 1972, de cortar e ligar partes da cadeia do DNA, que 

marcou o início do que hoje é chamado de engenharia genética, assinalando dessa 

maneira, o início de uma nova fase de relação do ser humano com a natureza.16 

Teologicamente, este assunto tem sido trabalhado por pelo menos quatro tendências 

interpretativas diferentes. Mas não é somente a teologia que tem divergido no 

tratamento que faz desta tecnologia, e nem a única a fazer uso de discursos de cunho 

religioso, como auxiliar na justificação de suas iniciativas. Os termos ‘brincar de 
                                                 
14 Esta nota se faz necessária, como apresentação de um pequeno resumo da idéia principal a ser 
pesquisada.  
15 Na verdade, reconhecemos que esta discussão, mesmo antes do advento da tecnologia do DNA 
recombinante, sempre foi tema de debates. 
16 A cronologia entre a descoberta dos fatores da hereditariedade até Paul Berg, que realizou o 
primeiro experimento de engenharia genética, é recheada de pontuações. No entanto, ao nosso ver, são 
estes os três adventos que marcaram de maneira mais profunda o histórico desta tecnologia. 
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Deus’ e ‘co-criar com Deus’, por exemplo, embora não sejam exclusivamente 

teológicos, carregam um alto grau de simbolismo religioso, que são utilizados para 

legitimar determinadas práticas. O primeiro termo tem sido utilizado na maior parte 

das vezes por críticos seculares do tema, 17 para expressar a impropriedade que seria 

a tentativa humana de manipular organismos vivos em nível molecular. Como afirma 

o teólogo Roger Lincoln Shinn, referindo-se à engenharia genética, “... a nova 

ciência evoca linguagem com tonalidades marcadamente místicas”.18 Obviamente, 

mesmo em uma sociedade secularizada, tais afirmações tendem a ressonâncias 

dramáticas. 

Observa-se, por exemplo, algumas expressões utilizadas pela escritora June 

Goodfield, em seu livro Brincando de Deus – A Engenharia Genética e a 

Manipulação da Vida, 19 texto este que contem um relatório acerca das decisões da 

comunidade científica sobre a tecnologia do DNA recombinante, na Conferência de 

Asilomar, em 1975. A começar pelo título do livro, que já é sugestivo acerca da 

posição que procurará passar acerca do assunto, o uso de alguns termos pontuam 

diferentes páginas de seu discurso com teor religioso.20  

“Esses cientistas estão não somente prontos para se transformarem em 
Deus, mas impacientes para que isso aconteça, encarando os próximos 
passos a serem dados no campo da pesquisa e da prática como um 
legado que lhes pertence por direito”. 21 

“As novas e prementes questões estão criando graves cismas no seio 
da profissão, pois os cientistas, assim como a sociedade, possuem uma 
extensa gama de opiniões sobre problemas como, por exemplo: Terão 
os cientistas o direito divino de buscar a verdade? (...) Terão as 
pessoas o direito divino de buscar a verdade onde quer que ela 
esteja?”. 22 

Além destas intuições particulares, Goodfield revela ainda como o imaginário 

religioso tem perpassado o discurso até mesmo de cientistas, quando se pensa em 

                                                 
17 Cf. CHAPMAN, Audrey. R. “The Contributions And Limitations Of Christian Ethics On The 
Genetics Revolution”. In: Kalãm Islam and Science - http://www.kalam.org/papers/audrey.htm - 
22/05/2003. 
18 SHINN, Roger Lincoln. The New Genetics. Pg. 15. 
19 São Paulo: Editora Itatiaia, 1981.  
20 A nota sobre Goodfield é apenas elucidativa de como o imaginário religioso tem permeado os 
argumentos dos críticos seculares da engenharia genética. Não se trata, portanto, de um juízo de valor 
sobre o trabalho da escritora, que é excelente, por sinal,  nos seus apontamentos de cunho ético. 
21 GOODFIELD, op. cit. Pg. 19. 
22 Ibid. Pg. 23. 
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engenharia genética. “A natureza não precisa de legislação”, afirmou um 

microbiologista a Michael Rogers, em Asilomar. “... mas quem pretende bancar Deus 

precisa”, conclui.23 

Por outro lado, se alguns recebem a engenharia genética e as novas descobertas da 

biologia molecular com muita cautela, outros há que a recebem com grande 

entusiasmo. É o caso, por exemplo, do ex-presidente norte americano Bill Clinton, 

em seu discurso por ocasião do anúncio do seqüênciamento de 99% da seqüência do 

genoma humano, em 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca. “Hoje estamos 

aprendendo a língua em que Deus criou a vida”, disse Clinton. “Estamos cada vez 

mais admirados diante da complexidade, beleza e maravilha do dom mais divino e 

sagrado de Deus”, concluiu.24 Poder-se-ia multiplicar a lista de exemplos da presença 

de linguagem religiosa em discursos associados à nova genética, mas fugiria do 

interesse imediato da pesquisa uma apresentação maior do que a necessária para 

ressaltar a presença do imaginário religioso no discurso sobre a engenharia genética. 

 

Desde as experiências de Berg em 1972, a técnica de isolar, identificar e recombinar 

genes, tem provocado uma volumosa concentração de cientistas no mundo todo, não 

somente da área de Biologia, como também de Química, Física e Informática. Por 

causa disto, o reservatório de genes da criação inteira tem sido visado como matéria 

prima básica para os grandes empreendimentos técnico-cientificos em nível mundial. 

Aliadas a esta técnica, a concessão de patentes de genes, de processos e de produtos 

desenvolvidos pela biotecnologia está proporcionando ao mercado um incentivo sem 

igual para a exploração e o desenvolvimento desta área. Percebe-se nisso uma grande 

convergência de cenário, que possibilita ver a engenharia genética como o grande 

epicentro dos séculos vindouros. A globalização (que incentiva um verdadeiro 

recenseamento da biosfera da Terra), a informática, as técnicas de mapeamento de 

genomas, o recenseamento do genoma humano, e, principalmente, o 

                                                 
23 ROGERS, Michael. In: GOODFIELD, op. cit. Pg. 149. 
24 CLINTON, Bill. In: DAVIES, Kevin. Decifrando o Genoma . Pg. 361. 



21  
 

desenvolvimento de uma explicação evolucionista do mundo, favorecem 

completamente na projeção de uma possível reconstrução do mundo.25 

Combinados a este cenário, presencia-se vários outros aspectos que ilustram a 

relevância que a genética desempenhará nos anos vindouros. Decolando na década 

passada, verifica-se um grande crescimento nas pesquisas de reconhecimento de 

diversas doenças genéticas que até então não possuíam explicações. Percebe-se ainda 

uma extinção em massa de diversas espécies de seres vivos na natureza26, o que 

requererá pesquisas ligadas a este problema. Para finalizar, nota-se um alarme quanto 

a demografia mundial, e um provável colapso de fome que poderia ser gerado, caso 

não fossem tomadas providências objetivas para equacionar o problema. A 

engenharia genética apresenta as suas propostas. 

É neste contexto que se presencia a capacitação científica para inserir, 

assincronicamente, novas espécies ou até mesmo resgatar outras já extintas. Ainda 

nesta direção, espera-se a criação de plantas transgênicas com valores nutritivos 

multiplicados, ou que possam ser plantados em climas diversificados e colhidos em 

prazos menores do que o normal, e animais que se desenvolvam para o abate em 

tempo reduzido. Isto para citar apenas algumas das expectativas que envolvem esta 

tecnologia, na tentativa de encontrar respostas a partir desta, para a problemática da 

demografia e fome mundial em um futuro próximo. 27 

No entanto, as possibilidades originadas pela tecnologia da engenharia genética não 

estão livres de ambigüidades. Ao contrário, como assinala Federico Mayor, “... em 

nenhum campo da ciência as questões são mais complexas do que na genética, nem 

há outra área da ciência em que o uso discriminatório da informação seja mais 

escandaloso”. 28 Como se poderá notar, a exemplo de outras criações humanas, esta é 

uma tecnologia marcada pela ambigüidade. Além de sua ambivalência, se percebe a 

seriedade de cada uma de suas possibilidades: podem criar tratamentos terapêuticos 

                                                 
25 Cf. RIFKIN, Jeremy. O Século da Biotecnologia. Pg. 09. 
26 Cf. Ibid. Pg. 08.Isto pode se tornar preocupante, quando consideramos que nos primeiros estágios 
da idade industrial, as espécies morriam a uma média de uma por década. Hoje perdemos três espécies 
por hora.  
27 Embora se saiba que o maior problema dos seres humanos hoje não seja a carestia de alimentos, 
propriamente dita, mas uma distribuição desigual de recursos e rendas, a engenharia genética já faz 
previsões sobre o que poderia ser feito para amenizar o problema da fome no mundo. 
28 MAYOR, Federico. “Ciência e Poder Hoje e Amanhã”. In: MAYOR, Federico & FORTI, Augusto. 
Ciência e Poder. Pg. 143. 
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para problemas que marcam a humanidade há milênios, mas também podem 

provocar um desequilíbrio ecológico sem precedentes sobre a biosfera. 

 

II - O PARADIGMA DA ENGENHARIA GENÉTICA 

Sendo assim, será importante ter em vista uma lista das justificativas pelas quais a 

engenharia genética tem sido considerada com tal seriedade. Logo depois, será 

importante relacionar algumas das interpretações que têm sido imprimidas a ela, de 

maneira positiva e negativa. Antes, todavia, deve-se analisar o seu grau de 

singularidade, dentro da gama de fenômenos da natureza e da cultura humana. 

 

II. A - A ATIVIDADE HUMANA DE SELEÇÃO GENÉTICA 

A engenharia genética, como atividade humana, não é uma evidência inusitada, 

como poderia parecer, dado as sugestões de muitos críticos na atualidade. Como 

afirma o físico Michio Kaku, “... os seres humanos brincam com os genes de outras 

espécies há mais de 10 mil anos, criando muitas das plantas e animais conhecidos 

que vemos à nossa volta”.29 

Foi esta observação que proveu a Charles Darwin um suporte adicional para a sua 

teoria da evolução, quando ele observava como agricultores e criadores de gado 

alcançavam, por meio de cruzas entre espécies semelhantes, características 

especificas nas progênies de suas criações. Ao longo de um tempo, traços 

selecionados iam sendo fortalecidos e refinados, desembocando no que se percebe 

hoje como variações e multiplicidades de raças de animais e tipos de plantas. 

Este fato pode ser bem exemplificado na atual multiplicidade de raças de cães. 

Originalmente, todos eram uma espécie de lobo (Canis lupus), que foram sendo 

domesticados há pelo menos 100 mil anos atrás.30 Tornou-se, por meio dos 

cruzamentos intensivos, no cão doméstico (Canis familiaris), desde o chihuahua até 

o rottweiler, o poodle, o fila brasileiro, o doberman e o sharpei, para mencionar 

                                                 
29 Visões do Futuro . Pg. 259. 
30 Cf. ROSE, Michael. O Espectro de Darwin. Pg. 120. 
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apenas algumas das 136 raças restantes, catalogadas pelo American Kennel Club. 

Esta mesma multiplicidade também se deu com a agricultura, embora seja difícil de 

se precisar até que ponto as manipulações genéticas ou seleção de determinadas 

plantas (e animais) se deram devidas ao fator de intencionalidade humana.31 A 

presença dos sacrifícios de animais e das ofertas das colheitas dentro das religiões 

mais primitivas, pode oferecer uma resposta de como os animais e plantas foram 

selecionados e domesticados, produzindo raças com características desejáveis para o  

os ritos religiosos.32 Os resultados podem ter sido alcançados sem fins antecipados, 

mas o que se verifica após os processos voluntários ou involuntários de seleções e 

cruzamentos, operados pelas comunidades primitivas são bem divergentes do que o 

que era encontrado antes dessas alterações.  

A partir de Darwin, isto se tornou ainda mais praticado. Uma vez abandonado o 

conceito de que o sucesso das colheitas e da criação de animais estava relacionado 

aos humores divinos, a preocupação em descobrir os princípios para uma boa 

produção, tanto na pecuária quanto na agricultura, se incentivou e cresceu. 33 Ainda 

em nível rudimentar, até a chegada da tecnologia in vitro da engenharia genética, o 

que antes era apenas uma prerrogativa da natureza, se tornou uma prática aplicada 

amplamente de acordo com as necessidades e desejos humanos. 

 

II. B - O CARÁTER DISTINTIVO DA ENGENHARIA GENÉTICA (in vitro) 

No entanto, ainda que a engenharia genética não seja tão nova quanto parecia ser, 

poder-se-ia ressaltar algumas distinções gritantes, que a diferenciam grandemente da 

manipulação genética operada pela natureza: O fator da intenc ionalidade, a 

velocidade das mudanças e os limites das combinações.34 

 

                                                 
31 O milho, por exemplo, é um organismo híbrido composto por pelo menos três tipos de plantas 
diferentes. Fora este fator, poderia ser notado também que se tornou em um organismo completamente 
dependente da ação humana para sua reprodução. 
32 Cf. COLE-TURNER, Ronald. The New Gênesis. Pg. 118. 
33 Cf. ROSE,  op. cit. Pg. 118. 
34 Estas três distinções entre engenharia genética a partir da natureza e a partir da tecnologia foram 
elencadas por June Goodfield e por Ronald Cole -Turner, de uma maneira sistemática, como é 
apresentada aqui.  
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II. B. 1 - O FATOR DA INTENCIONALIDADE 

Como já notado, os processos físico-químicos da engenharia genética se fazem 

presentes desde os tempos primordiais. Estiveram sempre em operação os agentes 

naturais (enzimas de restrição, plasmídios, vírus, etc.), responsáveis por toda a 

variedade genética na biosfera. No entanto, enquanto nos processos naturais, as 

mudanças alcançadas são aleatórias e extremamente lentas, a partir da engenharia 

genética como técnica refinada, a manipulação dos organismos vivos ganha um 

diferencial sem igual na natureza – a capacidade de alterá-los intencionalmente, de 

acordo com fins específicos.35 Até então, era o acaso e a necessidade quem 

selecionava os organismos que deveriam sobreviver.36 O máximo que os seres 

humanos conseguiam fazer eram alterações no meio ambiente. Agora, no entanto, 

podem cultivar organismos ou provocar mudanças, através de transformações em 

níveis moleculares, podendo escolhê- las, patenteá- las e até comercializá- las, como 

produtos biotecnológicos. Esta capacidade vem assentar novamente o ser humano em 

uma condição onde mais do que nunca é defrontado entre seus valores e desejos, 

diante da necessidade de tomar decisões acerca do que criar, o que alterar e o que 

soltar na natureza. Terá que decidir que sentido dará à sua ação, uma vez que, na 

maior parte das vezes, tais alterações afetarão irreversivelmente os descendentes dos 

organismos alterados. 

 

II. B. 2 - A VELOCIDADE DA MUDANÇA 

Enquanto na natureza, mudanças moleculares significativas requerem pelo menos 

centenas de milhares de anos (o tempo normal para a produção de uma nova espécie 

está computado em milhões de anos), a partir da tecnologia do DNA recombinante, 

estas modificações podem ser operadas sob uma mera fração de tempo. Sendo assim, 

esta realidade lança sobre a pesquisa pelo menos duas implicações importantes. A 

primeira é a de que algumas mudanças que eram desejáveis até então, mas não eram 

possíveis economicamente, dado o grande dispêndio de tempo e de recursos 

financeiros, agora podem ser empreendidas, pelo menos como tentativas, sob um 

custo muito menor. No entanto, ainda que se possa comemorar por este fator, a 

                                                 
35 Cf. COLE-TURNER,  op. cit. Pg. 42. 
36 Cf. GOODFIELD, op. cit. Pg. 83. 



25  
 

segunda implicação torna consciente o grau de ambigüidade que este aspecto 

apresenta: a velocidade se processa em um tempo muito menor do que o tempo 

requerido para a reflexão coletiva em relação aos efeitos gerados sobre o cenário 

humano.37 Justamente nesta disciplina tão caracterizada por polaridades.  

 

II. B. 3 - OS LIMITES DAS COMBINAÇÕES 

A médica Fátima de Oliveira, em seu livro Engenharia Genética – O Oitavo Dia da 

Criação, destaca que sempre foi sonho (e pesadelo) da humanidade a troca de 

características entre as espécies.38 Seres híbridos, como os unicórnios alados (cavalos 

com chifres e asas), grifos (metade leão e metade águia), basiliscos (serpentes 

nascidas de ovos de galo, chocadas por sapos) e outros, estão presentes no fantástico 

mundo mítico dos povos mais antigos, mas, até então, tais figuras estavam 

confinadas apenas aos sonhos ou pesadelos dos povos. A partir da engenharia 

genética, entretanto, o que era apenas ficção se aproxima da esfera da realidade. Uma 

vez que limite dos cruzamentos entre as espécies esteja rompido,39 qualquer gene 

específico de um organismo vivo pode ser selecionado e inserido em outro 

organismo, a fim de que sintetize neste novo hospedeiro a substância e a função que 

exercia no primeiro. Isso significa dizer que se torna possível trocar características 

moleculares entre qualquer espécie de ser vivo. Além disso, pode se ir além, 

permutando características até mesmo entre animais e vegetais. Não há limites para o 

imaginário na era da engenharia genética. 

O significado maior destas distinções, como já se pode afirmar, é o de autonomia na 

direção do destino biológico da natureza. Goodfield expressou este sentido, da 

seguinte maneira: 

“E tudo indica que, quando pudermos modificar a matéria viva à 
nossa vontade, o homem passará a ser o único animal capaz de dirigir 
a sua evolução conforme o seu desejo. Enquanto que outras espécies 
têm de confiar em mutações aleatórias e condições fortuitas para a sua 
evolução, a espécie humana, ao manipular as primeiras e eliminar 

                                                 
37 Cf. GOODFIELD, op. cit. Pg. 83. 
38 Cf. OLIVEIRA, Fátima de. Engenharia Genética. Pg. 16. 
39 Cf. GOODFIELD, op. cit. Pg. 84. 
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deliberadamente a última, irá tornar-se capaz de dirigir seu próprio 
destino”. 40 

 

III - OS PROCESSOS DA ENGENHARIA GENÉTICA 

A engenharia genética (ou tecnologia da engenharia genética) é, na verdade, um 

termo usado para descrever algumas técnicas na área da microbiologia, que permite a 

manipulação de genomas, desde as bases moleculares, e que possibilita aplicações 

em nível industrial. 41 É uma das tecnologias englobadas pela moderna biotecnologia 

(que envolve toda a gama de técnicas de manipulação dos processos biológicos 

naturais de microorganismos, plantas e animais).  

O segredo está em que todos os organismos vivos são definidos a partir do código 

genético presente no núcleo de cada célula. Estendido sob a forma de cromossomos, 

o DNA (ácido desoxirribonucléico) contém os genes, longas cadeias de pares de base 

(quatro tipo de moléculas, chamadas de adenina, citosina, guanina e timina), 

responsáveis pelas sínteses de proteínas específicas que, conforme a disposição da 

ordem dos pares de base na cadeia de DNA, irão provocar as diferentes 

características de cada organismo. 

A engenharia genética permite a identificação de genes ou seqüências específicas, o 

seu isolamento do genoma de um organismo, a sua clonagem de forma a obter um 

grande número de cópias, a análise e modificação desta, e a sua reinserção no 

genoma do organismo de origem ou em um diferente. Essa reinserção, por sua vez, 

ocasionará características diferentes no organismo onde forem inseridas, através de 

sínteses de novas proteínas, produzindo o que chamamos hoje de organismos 

transgênicos (ou OGM - organismos modificados geneticamente). 

                                                 
40 Cf. GOODFIELD, op. cit. Pg. 19. 
41 Esta síntese pode ser encontrada com mais clareza em vários dos textos que temos trabalhado. Ver 
uma exposição sintética, oferecida por Tom Wilkie, em seu livro O Projeto Genoma Humano, nas 
páginas 71 a 74. 
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Para tanto, necessita-se decifrar o código genético dos organismos visados, além de 

descobrir as funções das proteínas sintetizadas por genes específicos.42 O código 

genético está constituído em uma longa molécula formada por uma dupla fita em 

espiral, que forma uma hélice. Os genes são segmentos dentro desta fita, que 

transcrevem ou decodificam determinadas proteínas, que por sua vez, promovem 

diferenciações celulares que irão expressar distinções no organismo onde se 

encontra. Existem genes responsáveis pela coloração de plantas, animais e seres 

humanos, pelas substâncias que produzem, pelo crescimento, pela estrutura, pelas 

características determinantes, entre uma infinidade de outras funções que se fazem 

presentes em qualquer organismo vivo. Na verdade, a maior parte das características 

destes, se deve a fatores poligênicos (mais que um gene), explicando assim como as 

cadeias de DNA dos diferentes organismos são as responsáveis pelas distinções entre 

eles. 

Identificar um gene específico, no entanto, é apenas uma parte do processo. O 

segundo passo consiste em copiar este gene e inserí- lo em outras células. Isto pode se 

dar através de bactérias ou por meio de outros microorganismos. Para tanto, é 

necessário recortá- lo de seu local de origem. Isto é feito através de enzimas que 

quebram a fita de DNA em pontos específicos. Tendo isolado-o, é possível inserí- lo 

em outros microorganismos, que tenham também sofrido a quebra de seu DNA, e 

cloná-los indefinidamente. Depois desta etapa, é possível inserir estes pequenos 

pedaços de genes, através de plasmídios bacterianos (pequenos círculos de DNA que 

são menores que o cromossomo bacteriano), nas células de outros organismos. Estes 

plasmídios poderão, já dentro das células hospedeiras, sintetizar a proteína desejada, 

como a da insulina, por exemplo, mediante a inserção de uma seqüência específica 

de DNA. Está completo o processo. 

Esta tecnologia poderia enganar quanto às suas possibilidades, dado a simplicidade 

da descrição de seu funcionamento. No entanto, o que se considera paradigmático 

nesta tecnologia é exatamente o fato de que, a partir de então, qualquer organismo 

vivo poderia sofrer alterações, e outros poderiam ser completamente criados a partir 

de combinações inéditas. Desde que se localize os genes de uma característica 

                                                 
42 Esta é a filosofia dos projetos de seqüênciamento de genomas. Com o Projeto Genoma Humano, 
espera se conseguir decifrar agora as funções dos genes, uma vez que o seqüênciamento das bases 
moleculares já está completo, iniciando o que é chamado ‘fase pós-genoma ou Proteoma’. 
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desejada, tanto nas plantas, quanto em animais e seres humanos, pode-se (pelo menos 

em teoria), adicionar aquela característica em qualquer outro organismo com 

estrutura que permita aquela expressão. Em outras palavras, é possível conceber 

transgênicos dos mais diversos tipos, como, por exemplo, um milho que sintetize 

proteínas da carne bovina, ou um peixe que sintetize insulina humana. 

Destas possibilidades é que nascem os medos fantasmagóricos, as imagens de 

Frankensteins, de Prometeus modernos, e semelhantes. Torna-se compreensível o 

termo ‘brincar de Deus’, utilizado para interpretar essa tecnologia. Por outro lado, 

compreende-se também porque alguns teólogos a relacionem ao termo ‘co-criadores 

criados’ com Deus.43 Trata-se, como visto, de interpretações polarizadas, que serão 

influenciadas ou determinadas pelos pressupostos teológicos de cada uma.  

 

IV - DESENVOLVIMENTOS EMERGENTES 

Afora uma lista de invenções esdrúxulas que se tornariam viáveis através da 

engenharia genética, uma lista de possibilidades mais concretas permitiria visualizar 

novamente tanto os seus aspectos paradigmáticos quanto os ambíguos. Na medida 

em que estabelece expectativas de usos benéficos, abre espaço também para desvios 

e desequilíbrios, alguns imprevistos e outros inevitáveis. E embora a natureza tenha 

operado de forma semelhante na evolução biológica, quando é o ser humano que 

assume esta iniciativa, não poderia deixar de considerar o componente moral para as 

suas ações. Por isso, se faz necessário que estas ações estejam pautadas em rigorosos 

exames, da forma mais precisa possível, acerca das ambivalências que surgem a 

partir de suas realizações. Sem prender-se completamente ao conteúdo ético que tais 

possibilidades suscitam, elencar uma pequena relação destas expectativas, seguida de 

um balanço das incertezas que suscitam, esclarece melhor o que se quer demonstrar. 

 

 

                                                 
43 Este é, na verdade, o termo que é se faz central à nossa pesquisa. Por ora, estamos apenas 
apresentando um embasamento para a confecção deste termo, como também de seu oposto, qual seja, 
o de ‘brincar de Deus’. 
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IV. A – EXPECTATIVAS BENÉFICAS DA ENGENHARIA GENÉTICA 

IV. A. 1 - APLICAÇÕES DA ENGENHARIA GENÉTICA EM ANIMAIS 

O uso da engenharia genética em animais (Zootecnia) tem sido um dos grandes focos 

da biotecnologia. Uma vez que os limites de cruzamentos entre as espécies tenham 

sido superados, cada vez mais se tem produzido44 animais transgênicos, tendo em 

vistas finalidades humanas. Exemplo destas aplicações são os animais manipulados 

para o consumo e o abate, em prazos bem menores do que o normal. Na 

Universidade de Adelaide, na Austrália, por exemplo, desenvolveram um porco que 

pode ser levado ao mercado em sete semanas antes do prazo normal. Aliás, em 1995 

já se sabia de doze tipos destes porcos alterados geneticamente.45 Outro exemplo, 

acontecido em 1987, na China, é o caso de um peixe (um dos alimentos mais 

importantes da Ásia) em que foi introduzido um gene sintetizador de um hormônio 

de crescimento humano, provocando um aceleramento no seu desenvolvimento 

quatro vezes mais rápido do que o normal.46 Além de características que visam o 

consumo alimentício, a bioengenharia se concentra também no uso de animais para a 

fabricação de drogas e remédios. Esta possibilidade será detalhada em parágrafo 

posterior. 

 

IV. A. 2 - APLICAÇÕES DA ENGENHARIA GENÉTICA NA AGRICULTURA 

Na agricultura, a engenharia genética tem possibilitado a economia de tempo e 

recursos, que até então eram impensáveis aos agrônomos e agricultores. A idéia é a 

de desenvolver plantas com maiores quantidades de algumas substâncias 

específicas47, que sejam autofertilizantes, altamente resistentes a herbicidas, capazes 

de superar as vicissitudes climáticas e que possam se adaptar aos diversos terrenos 

                                                 
44 O tipo de criação destes animais pode ser comparado à metáfora da produção . Um exemplo é o 
caso de ratos alterados geneticamente, para servirem de experimentos em laboratórios, e que são 
comercializados em larga escala. 
45 Cf. OLIVEIRA, op. cit. Pg. 16.  
46 Cf. NAISBITT, John & ABURDENE, Patricia. Megatrends 2000 . Pg. 299. 
47 Objetiva-se, por exemplo, aumentar o teor de nutrientes básicos em alimentos que são consumidos 
em larga escala, como é o caso do arroz e de outros cereais, consumido por mais da metade da 
população mundial. Cf. COLE-TURNER, op. cit. Pg. 18. 
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existentes. Espera-se, desta forma, um aumento significativo da quantidade de 

alimentos até então produzidos.48 

Exemplo desta tecnologia aplicada pode ser visto em lavouras de algodão 

transgênicas, capazes de eliminar insetos.49 Já existem também tomates com 

resistências a parasitas, viroses e herbicidas, 50 e ainda um tipo de trigo que mantém a 

fertilidade, 51 ambos desenvolvidos pela empresa biotecnológica Monsanto. Essa 

conquista pode ainda ser estendida para batatas, beterrabas e diversas outras plantas. 

 

IV. A. 3 - APLICAÇÕES FARMACÊUTICAS DA ENGENHARIA GENÉTICA 

A farmacogenômica (área farmacêutica ligada à genômica) é uma das promessas 

mais promissoras da engenharia genética. Espera-se o desenvolvimento de terapias, 

que irão desde a produção de remédios a base de proteínas específicas até 

transplantes de genes, viabilizando muito mais alguns processos de cura. Aliás, 

medicamentos como estes já sofrem ampla comercialização no mercado mundial.52  

Além da produção de drogas em laboratórios, a bioengenharia tem possibilitado 

transformar plantas e animais em biofábricas para produzirem produtos 

farmacêuticos, medicamentos, nutrientes, e até mesmo em bancos de órgãos para 

seres humanos.53 Existem casos, por exemplo, de ovelhas e ratos que receberam 

genes humanos, por meio de transplante genético, e passaram a produzir no leite um 

remédio para infarto54. Outro exemplo é o de uma cabra transgênica, manipulada 

pela empresa Genzyme Transgenics (abril de 1996), que é capaz de produzir um 

anticorpo contra o câncer.55 Quanto às plantas, existe o caso de um tipo de feijão, que 

foi desenvolvido para produzir doses de vacinas para febre aftosa, a um nível maior 

mesmo do que o industrial (uma só folha deste feijão serviria para produzir duzentas 

                                                 
48 Cf. COLE-TURNER, op. cit. Pg. 19. 
49 Cf. RIFKIN, op. cit. 18. 
50 Cf. NAISBITT, op. cit. Pg. 291. 
51 Cf. OLIVEIRA, op. cit. Pg. 17 
52 Cf. Ibid. Pg. 12. A eritropoietina recombinante (substituta das transfusões de sangue), as 
interleucinas, os interferons, os fatores de crescimento de glóbulos brancos, o hormônio de 
crescimento e o TPA (dissolvente de coágulos sangüíneos, para infartos) são alguns exemplos destas 
drogas, cujo número é cada vez mais crescente. 
53 Reconhecemos dentro deste assunto a grande gama de discussão ética. No entanto, neste estágio do 
trabalho, foge de nosso objetivo principal esta discussão. 
54 Cf. OLIVEIRA, op. cit. Pg. 11 
55 Cf. RIFKIN, op. cit. Pg. 21. 
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doses desta vacina). Ainda se verifica nesta área o caso do fumo híbrido da empresa 

Scripp Researchs, que contém em si  o transplante de um gene de rato, que sintetiza 

uma substancia utilizada em diagnósticos da medicina (o grama desse produto custa 

cem vezes mais caro do que o grama do ouro56). Os exemplos nestas áreas se 

estendem indefinidamente. 

 

IV. A. 4 - DIAGNÓSTICOS GENÉTICOS 

Outro desenvolvimento possibilitado pela engenharia genética, e mais propriamente 

pelo seqüênciamento do genoma humano, está relacionado a diagnósticos genéticos. 

Embora ainda não seja possível a cura de doenças genéticas, já é possível identificar, 

por testes de DNA, mais de 800 doenças causadas por defeitos nos genes, com 

completa precisão, uma vez que se baseie nas causas e não nos sintomas. Embora 

esta possib ilidade carregue um alto grau de ambigüidade, ela antecipa medidas 

capazes de controlar ou contornar sintomas antes de aparecerem.57  Sendo assim, é 

provável que no futuro, indivíduos venham possuir cartões magnéticos 

personalizados, de pontos que sinalizam os riscos de doenças comuns, como 

cardíaca, diabetes e doenças mentais.58 

 

IV. A. 5 - TERAPIAS GENÉTICAS EM CÉLULAS SOMÁTICAS 

Cole-Turner já previa, em 1993, que, além da produção de diagnósticos para doenças 

de origem genética, a tecnologia do DNA recombinante possibilitaria, em um futuro 

próximo, as terapias genéticas em células somáticas.59 Uma das aplicações desta 

técnica consiste em inserir nas células de um paciente um vírus inócuo, desenvolvido 

em laboratório, que leva em si uma versão boa do gene do qual o paciente é 

defeituoso. O vírus entra nas células e as dota do gene necessário. Toda vez que essas 

células se dividem, dão origem a novas células com a versão correta do gene. Por 

enquanto, esta tecnologia ainda se encontra em fase experimental. Algumas 

                                                 
56 Cf. OLIVEIRA, op. cit. Pg. 12. 
57 Vale notar os desenvolvimentos na área do seqüênciamentos de genomas humanos. Enquanto o 
projeto inicial gastou cerca de treze anos para realizar o primeiro seqüênciamento, já foi anunciado de 
que já é possível seqüenciar no prazo de uma semana, e até em 24 horas. In: JORNAL ESTADAO 
2002/09/24. http://www.jt.estadao.com.br/editorias/2002/09/24/ger006.html  - 22/03/2003. 
58 Cf. DAVIES, op. cit. Pg.22. 
59 Cf. COLE-TURNER, op. cit. Pg. 22. 
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experiências nesta área apresentaram problemas, mas outras já obtiveram resultados 

positivos, constituindo-se assim em uma grande promessa de tratamento, uma vez 

que a lista de doenças genéticas já ultrapassa quatro mil. Os testes mais promissores 

são para com as doenças monogênicas (causadas por mutações em um só gene). 

Doenças poligênicas (causadas pela influência de mais de um gene), como câncer e 

diabetes, são os alvos mais difíceis para a terapia genética. 

 

IV. A. 6 - TERAPIAS GENÉTICAS EM CÉLULAS GERMINATIVAS 

Intimamente relacionada à possibilidade citada acima, está a terapia genética em 

células germinativas. Na verdade, esta é a ponta mais polêmica desta tecnologia.60 A 

partir da manipulação em nível germinativo (óvulos, espermatozóides ou zigotos), a 

mudança efetuada é repassada à descendência daquele organismo ou indivíduo. Isso 

significa que se o processo terapêutico de uma doença específica for bem sucedido, 

então aquela mutação será para sempre erradicada de sua descendência. Por outro 

lado, se ocorrer imprevistos, desajustes ou acidentes, tais problemas também serão 

repassados. Pode-se também, a partir do conhecimento dos processos genéticos (é 

provável que no futuro, tal conhecimento seja amplamente difundido e utilizado), 

selecionar características, como altura, cor da pele e dos olhos, predisposições 

emocionais, nível de inteligência, etc., que deverão fazer parte ou não do genótipo do 

embrião. Embora isto pareça ficção, não são poucos os cientistas que advogam que 

no futuro esta prática será amplamente aceita pela sociedade.61 

 

IV. A. 7 - PESQUISAS EM SOCIOBIOLOGIA 

Em correspondência à direção destas pesquisas e aplicações, nota-se ainda as 

iniciativas de alguns expoentes da Sociobiologia, disciplina que se embasa no 

pressuposto de que o comportamento humano é, em grande parte, influenciado (ou 

determinado) pelos genes. A visão desta disciplina pode ser vista na publicação de 

uma pesquisa, realizada pelo Centro de Pesquisa de Gêmeos e Adoções, de 

Minnesota, sobre a influência dos genes sobre o comportamento humano. A 

conclusão a que se chegou é que cerca de 55% das causas de tendência à ansiedade 

                                                 
60 Cf. COLE-TURNER, op. cit. Pg. 23. 
61 Como os cientis tas Lee Silver, James Watson, Freeman Dyson e Stephen Hawlking. 
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se devem a fatores genéticos. Ainda, 55% da criatividade, 60% do conformismo, 

48% da agressividade e 61% da extroversão se dão por estes fatores.62 Uma vez 

confirmados estes dados, terapias poderão ser elaboradas com o fito de ajudar no 

tratamento do que poderia ser considerado apenas um problema de comportamento. 

Por outro lado, os mesmos dados poderiam explicar algumas tendências humanas, 

que estejam associadas mais intimamente à sua constituição biológica. Ainda que se 

possa ver esta pesquisa desta maneira, nota-se também a presença de grandes 

complexidades, que serão destacadas logo abaixo. 

 

IV. B - ASPECTOS REVERSOS DA ENGENHARIA GENÉTICA 

Como já afirmado anteriormente, a engenharia genética é uma das tecnologias atuais 

com maior predominância de ambigüidades. Embora já tenha sido ressaltado o 

caráter difuso de suas aplicações, na leitura desta pequena lista, relaciona-se aqui 

pelo menos cinco áreas em que são explicitas as suas ambivalências. 

 

IV. B. 1 - APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS DITADAS PELO MERCADO 

As possibilidades operadas pela engenharia genética listadas acima são 

extremamente promissoras, no entender de seus defensores. Se de fato se concluir 

que os transgênicos não operam os problemas de saúde que os críticos estão 

acostumados a afirmar que geram, 63 então muitos benefícios poderão ser originados 

desta iniciativa. No entanto, a história humana já revelou que não se pode esperar 

muito dos que detêm o poder (as indústrias biotecnológicas), em que apliquem suas 

produções para o benefício da sociedade em geral, e em especial, para aqueles que 

mais se fazem necessitados. Ao contrário, teme-se que as aplicações (e pesquisas64) 

da engenharia genética se voltem apenas àquelas áreas que fomentem lucros 

financeiros, esquecendo dos problemas que foram usados para legitimar sua prática, 

                                                 
62 Cf. RIFKIN, op. cit. Pg. 156. 
63 E mesmo que gerem atualmente, a expectativa é que se desenvolva a tendência de aperfeiçoar as 
técnicas de maneira a superar este problema. 
64 Essa afirmação pode ser verificada nas palavras de Fátima de Oliveira. “O vínculo das empresas de 
engenharia genética com as estrelas das universidades, em especial biólogos moleculares, tornou-se 
patente e indissolúvel, incluindo cérebros pesquisadores, acionistas, dirigentes e proprietários”. In: 
OLIVEIRA, op. cit Pg. 72. 
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caso de algumas doenças genéticas que estão mais presentes em populações pobres, 

que não possuem recursos para patrocinar ou sustentar pesquisas e produções 

específicas.65 Sendo assim, as motivações iniciais da tecnologia podem depender 

mais de interesses econômicos do que de populares.  

IV. B. 2 - REDUCIONISMOS 

A iniciativa de tentar delimitar o grau de influência dos genes sobre o 

comportamento humano tem levado a algumas declarações extremas. Características 

complexas, como a inteligência, a violência, a homossexualismo, a bigamia e até 

mesmo a religião, tem sido vistas por alguns, como que determinadas pelo código 

genético dos indivíduos portadores destas características. Nesta visão, a cadeia de 

DNA tem sido comparada a um tipo de software genético determinante, 66 ao invés 

de influenciadora de ações e escolhas específicas. A proximidade desta linha de 

pensamento com aquelas que favoreceram o darwinismo social está bem explícita, 

podendo servir de pano de fundo para uma nova ideologia com a roupagem de 

determinismos genéticos, uma vez que ignora as múltiplas dimensões de que o ser 

humano se faz constituído. Não bastasse esse fa to, ainda se observa o alto grau de 

coisificação da vida, uma vez que tem se patenteado não somente organismos 

modificados geneticamente, como também, pelo menos no início da corrida 

genômica, muitos genes do genoma humano, quebrando os critérios até então 

observados pela lei de patentes67. Transferiu-se, desta forma, algo que pertence a 

humanidade em geral, às mãos de particulares, e transformou simbolicamente genes 

humanos em coisas, produtos comercializáveis. 68 

 

                                                 
65 Naisbitt faz referência ao fato de que o seqüênciamento do genoma humano ofereceria aos EUA um 
potencial para o desenvolvimento comercial sem igual. A previsão feita na época (1999) é a de que as 
vendas de produtos biotecnológicos excederiam 20 bilhões de dólares por voltas do ano 2000”. In: 
NAISBITT,  High Tech High Touch. Pg. 149. 
66 Como exemplo, citamos o caso de Alex Mauron, Ph.D. em biologia molecular, que levanta a 
hipótese: Seria o Genoma o equivalente secular para a Alma? Nesta idéia está implícito o conceito de 
que a essência da natureza humana está contida no genoma, que determina completamente a 
individualidade e especificidade da espécie. In: MAURON, Alex. “Is The Genome The Secular 
Equivalent Of The Soul?” Science. Vol. 291. Nº 5505. Pags. 831. 02/02/2001. 
67 Cf. Ibid. Pg. 81. Os genes não são produtos humanos. São apenas localizados. No patenteamento de 
genes observou-se um atropelamento das leis de patentes, quando os critérios universais a serem 
observados deveriam ser o de invenção, de novidade, e de interesse industrial.  
68 Cf. OLIVEIRA, op. cit. Pg. 72. 
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IV. B. 3 - DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA 

Na medida em que a tecnologia da engenharia genética promete terapias para genes 

defeituosos, cria-se uma procura pelo que é a normalidade e o que não é, o que acaba 

por gerar novas definições do que seja saúde. Primeiramente, se percebe que a partir 

de tecnologias de seqüênciamento de genomas, empresas poderão facilmente detectar 

características indesejáveis em seus clientes (empresas de seguros), empregados 

(empregadoras) e até mesmo em alunos (pode surgir um novo método de seleção 

para ingresso em cursos específicos). Soma-se a isto a idéia de que, identificadas 

algumas características como anormais, deverão sofrer tratamentos a base de genes. 

Exemplo desta possibilidade pode ser vista em uma declaração de James Watson, 

sobre o que ele chama de ‘burrice’. Na opinião de Watson, existem algumas pessoas 

que são portadoras de um certo tipo de ‘burrice’ hereditária, que devem receber 

tratamentos relacionados à genética.69 A partir desta declaração, de um cientista da 

envergadura de Watson, pode-se imaginar o que mais poderia vir por aí. 

 

IV. B. 4 - PERIGOS E DESEQUILÍBRIOS BIOLÓGICOS 

O conhecimento de genes específicos, conhecimento de formas de manipulações dos 

mesmos, abre portas para laboratórios de fundo de quintal, produção de armas 

genéticas (vírus com funções de paralisar determinados genes importantes, etc.). 

Antoine Danchin70 declara este fato, dizendo que embora o vírus da varíola tenha 

sido erradicado, seu genoma foi seqüenciado, podendo ser produzido em laboratório 

a qualquer momento. Neste caso, o vírus teria sofrido uma erradicação fantasiosa. 

Soma-se a isto a possibilidade de organismos transgênicos escaparem dos 

laboratórios, provocando desequilíbrios ecológicos irreparáveis, tais quais já se viram 

algumas vezes na história da biologia. 

IV. B. 5 - EUGENIA E TRANSGENIA 

Por fim, deve-se ressaltar o que tem sido julgado como o ‘fantasma de Frankenstein’ 

ou o ‘espectro do Holocausto’ da engenharia genética – a eugenia. Seus potenciais 

                                                 
69 Cf. JB ONLINE - Burrice é genética e deveria ser curada, diz pioneiro do DNA. In: JB ONLINE - 
http://jbonline.terra.com.br/destaques/dna/mat_dna.html  - 07/07/2003. 
70 A Decifração Genética. Pg. 358. 
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de reconstrução do organismo humano reacendem a polêmica do desejo de melhorar 

geneticamente a raça humana.71 Na opinião de Rifkin, personalizar mudanças 

genéticas numa criança, antes mesmo da concepção, nas células do sexo, ou depois 

da concepção, nas células embriônicas, ou ainda durante o desenvolvimento fetal, 

deve tornar-se uma realidade dentro dos próximos dez anos.72 Desde já, se observa 

que a seleção embriônica com base em diagnósticos genéticos tem se tornado cada 

vez mais viabilizada.73 Se a demanda for grande, é provável, como afirma Davies, 

que daqui vinte, cinqüenta ou cem anos, clínicas poderiam expandir o repertório de 

serviços de exames genéticos, para oferecer a casais que possam pagar não só a 

chance de selecionar o embrião mais saudável, mas também aquele que possui as 

características físicas e/ou comportamentais desejadas.74  

E. O. Wilson expressa essa intenção, ao afirmar a possibilidade de uma mudança até 

mesmo da natureza humana. Em seu livro On Human Nature, Wilson afirma que, a 

partir do acúmulo de informações suficientes acerca da relação genética e o 

comportamento social, poder-se-á acrescentar até mesmo “... novos padrões de 

sociabilidade, (,,,)  através de pequenos componentes”, 75 ao capital genética dos 

seres humanos, caracterizando-os de forma completamente diferente.  

Além destas possibilidades, a engenharia genética torna viável, pelo menos 

teoricamente, manipulações envolvendo genes de seres humanos e de outras espécies 

(transgenia), para horizontes além dos já alcançados mediante qualquer técnica atual. 

Embora possa soar extremamente fictício, alguns cientistas, como o físico Freeman 

Dyson, já visualizam um ser humano produzido para funções especiais, como por 

exemplo, habitar em colônias espaciais. É possível, afirma Dyson, que futuramente, 

                                                 
71 O que para muitos é questão ultrapassada, para outros ainda está em pauta de discussão. Em 
Outubro de 1999, a revista Época divulgou escândalo acontecido na Alemanha, com o Filósofo e 
Professor de Filosofia na Universidade de Karlsruhe, Peter Sloterdijk. Sloterdijk, defende a idéia de 
que a engenharia genética deve ser utilizada para criar seres superiores. In: WAACK, Willian. “A 
Provocação’. Época. 04/10/1999. Pg. 117.  
72 Cf. RIFKIN, op. cit. Pg. 30. 
73 “Apesar de custar 20 mil dólares nos Estados Unidos, o diagnóstico genético pré-implantação está 
rapidamente crescendo em popularidade, resultando em vários milhares de nascimentos em todo o 
mundo na última década”. In: DAVIES, Decifrando o Genoma . Pg. 345. 
74 Cf. DAVIES, op. cit. Pg. 347. 
75 In: RIFKIN, op. cit. Pg. 180. 
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“... a vida possa se desenvolver a partir da carne e do sangue e tornar-se encorpada 

numa nuvem negra interestelar. Ou num computador dotado de sentimento”. 76 

É possível notar ainda outras ambigüidades que poderiam ser elencadas dentro desta 

lista. O objetivo da apresentação, no entanto, se limita a esclarecer, através de alguns 

exemplos possíveis, as razões pelas quais esta tecnologia tem sido vista pelos críticos 

como uma profanação dos territórios do sagrado ou, contrariamente, como um 

instrumental para a criação de um mundo mais favorável aos seres humanos. Uma 

vez reunidos os elementos para a formulação de uma visão mais próxima desta 

tecnologia, é importante passar à descrição de como ela tem sido interpretada pela 

teologia contemporânea.  

 

V - MUDANÇA DE CENTRO NA TEOLOGIA DA CRIAÇÃO 

A presente pesquisa se iniciou com a descrição da tônica central percebida no texto 

organizado por Müller.77 A idéia capturada foi a de que o cenário mundial tem 

sofrido algumas mudanças que cobram uma nova abordagem pela teologia da 

criação. Como observa Müller, “... a mundividência atual sofreu uma mudança de 

paradigmas. Do paradigma transcendental sobre a criação passou-se para o 

paradigma da autocriação, sobretudo com o Projeto Genoma e a reprodução em 

laboratório, inclusive a clonagem”. 78 

Esta percepção já havia sido observada há mais tempo. Na opinião de A. Ganoczy, 

ela ocorreu a partir da década de 70, quando se sentiu a necessidade de considerar 

mais intensamente o papel do ser humano na criação.  

“A questão tão debatida há alguns decênios, da relação entre a 
evolução e a criação não suscita mais um interesse tão manifesto; do 
problema cosmológico do começo do mundo, o centro de gravidade 
do debate se deslocou para o problema antropológico da ação humana. 
Agora o tema dominante é o homem ‘criador’ ou ‘criativo’”. 79 

                                                 
76 DYSON, Freeman. In: RIFKIN, O Século da Biotecnologia. Pg. 235. 
77 Perspectivas Para Uma Nova Teologia da Criação. 
78 Ibid. Pg. 07. 
79 GANOCZY, A. In: ARNOULD, Jacques. Darwin, Teilhard de Chardin e Cia. Pg. 163. 
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Antônio Moser, um dos teólogos que contribuíram para o trabalho de Müller, define 

este momento atual, marcado pela biotecnologia, como o terceiro momento da 

criação. Precedido pelo primeiro e pelo segundo momento, que foram o da criação 

original por Deus, sem que ainda os seres humanos tivessem poder para transformar 

a natureza, até o momento em que adquiriu ares senhoris sobre o mundo, este é o 

momento onde, através da biotecnologia, o ser humano “... já não pretende 

transformar e recriar apenas o que está fora, mas, sobretudo o que está dentro de nós; 

não apenas aquilo que já existe, mas também aquilo que poderá vir a existir”. 80 Por 

outro lado, chama a atenção deste teólogo, como dos outros citados, qual o papel que 

o ser humano deveria desempenhar neste momento.81  

“Os avanços da biotecnologia vieram acirrar dois tipos de questões: 
umas relacionadas com a Teologia da Criação enquanto obra de um 
Criador; outras apontam para uma possível rebelião do ser humano 
contra Deus, na medida em que tenta construir sua ‘casa’ à sua 
maneira. Estariam os seres humanos ultrapassando os limites que lhes 
foram traçados pelo Criador?”. 82 

Percebe-se, nesta observação, como a engenharia genética tem dividido o consenso 

público, e ainda mais o teológico, na sua interpretação. Neste pequeno extrato, por 

exemplo, percebe-se pelo menos dois pólos interpretativos, que residem justamente 

no fato de que esta tecnologia evoca imagens as mais semelhantes possíveis até 

então, de uma relação com a criação divina. Estas opiniões estão inseridas dentro de 

quatro maneiras (ou quatro escolas) diferentes de se conceber as tecnologias, que se 

procurará identificar a partir de agora. 

 

V. A - ESCOLAS INTERPRETATIVAS DA BIOTECNOLOGIA  

O Dr. Courtney Campbell, professor e diretor do Programa para Ética, Ciência e 

Meio Ambiente, do Departamento de Filosofia, na Universidade do Estado de 

Oregon, Corvallis, realizou uma pesquisa nesta área em que se está inquirindo, 
                                                 
80 MOSER, Antônio. “Criação: Desafios Éticos de Ontem e de Hoje”. In: MÜLLER, op. cit. Pg. 51. O 
primeiro momento, apontado por Moser, é o da criação recém saída das mãos de Deus, enquanto que o 
segundo é o momento em que o ser humano assume atividade senhoril no mundo. 
81 O parágrafo a ser citado parece confuso, no que diz respeito à primeira questão, acirrada pela 
biotecnologia. Entendemos que o que o autor quer dizer é que estes avanços da biotecnologia podem 
ser vistos como obra do Criador ou podem ser vistos como rebelião humana na obra da criação.  
82 MOSER, op. cit. Pg. 58. 
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intitulada “Protestant Thinking In Biotechnology Seeks a Balance Between Freedom 

and Responsibility”.83 Em sua análise, Campbell considera as interpretações da 

biotecnologia no pensamento protestante, com atenção especial voltada para a 

engenharia genética, e descreve alguns aspectos comuns e outros divergentes, como 

resultados dos pressupostos adotados. Como preocupação comum, verifica-se uma 

concordância em que se deve estabelecer critérios morais à biotecnologia, uma vez 

que também compartilham de que tecnologia não deve ser entendida como sinônimo 

de progresso ou bem. No entanto, apesar de compartilharem destes dois 

pressupostos, as tendências interpretativas deste tema não são convergentes, e se 

dividem em pelo menos quatro ramificações. Os resultados migram desde o pólo que 

concebe toda manipulação operada pelas tecnologias biológicas como arrogante 

intrusão na ordem criada por Deus, até celebrações a estas tecnologias, recebidas 

como ferramentas que podem ser utilizadas pelos seres humanos, como instrumentos 

de parceria com Deus na criação contínua. A razão de ser desta ambivalência, devida 

exatamente a outro pressuposto protestante - o da liberdade de consciência - se dá 

exatamente nas interpretações diferentes da narrativa bíblica da criação, no que se 

refere ao mandamento divino de guardar e cultivar a terra.  

Os dois mandamentos têm sido considerados como duais, contrapostos ou 

complementares, um ao outro. Enquanto o mandato para cuidar da terra insinua uma 

aceitação grata para a vida e suas possibilidades, endossando a conservação e 

preservação desta, o mandamento para cultivar a mesma insinua um incentivo à 

realização das possibilidades e criatividades humanas, para aumentar a sua qualidade 

de vida na criação. Sendo assim, o mandamento divino para que o ser humano venha 

a guardar e cultivar a terra tem sido considerado como princípio regulamentador, 

que possibilita discursos morais sobre a manipulação da natureza através da 

biotecnologia, limitando ou incentivando-a. 

Embora a pesquisa de Campbell tenha se restringido unicamente ao pensamento 

protestante, utilizar-se-á seu resultado como referência inicial sobre como a 

biotecnologia tem sido interpretada pelo pensamento de alguns teólogos cristãos, 

sendo que, de antemão se reconhece que a delimitação proposta por Campbell não 

responde à uma provável tentativa de identificar o pensamento de outros teólogos, 

                                                 
83 CAMPBELL, op. cit.  
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católicos e protestantes, que tem trabalhado o tema. É o caso de alguns que se 

localizam entre uma corrente e outra, defendendo pressupostos comuns, mas 

negando outros. Campbell percebe a presença de pelo menos quatro escolas 

interpretativas. São elas: a escola não-intervencionista, a escola da dominação 

antropocêntrica, a escola da gerência na criação, e por fim, a escola da sociedade 

com Deus na criação.  

 

V. A. 1 - NÃO-INTERVENÇÃO 

Nesta escola interpretativa, a ênfase sobre o uso da biotecnologia é a de uma postura 

não intervencionista na natureza. Tomando como ponto de partida o postulado de que 

a natureza (e toda a criação) está afetada pela queda, acredita-se que as intervenções 

tecnológicas poderiam representar mais piora do que melhora ao seu status. Isto se 

deve também porque o ser humano é limitado na sua capacidade de predizer, 

controlar e avaliar as conseqüências de suas ações. Neste caso, a prudência consiste 

em levar em consideração este fator. “Quando as aspirações humanas excedem as 

suas capacidades, então corre-se o risco do pecado do orgulho ou hubris – de ‘brincar 

de Deus’”. 84 Portanto, deve priorizar o mandamento de cuidar da terra, sobre o de 

cultivá-la, que seria a produção de novas tecnologias. Deste modo, algumas 

tecnologias emergentes são enfaticamente desmotivadas por esta visão, como 

tentativas de proteger a humanidade e o mundo das conseqüências que adviriam caso 

fossem desenvolvidas. 

 

V. A. 2 - DOMINAÇÃO ANTROPOCÊNTRICA 

Polarizando com a visão não- intervencionista, apresenta-se a escola representada 

pela visão de uma dominação antropocêntrica da natureza. Centralizando o ser 

humano na criação, e considerando-o como moralmente superior, afirma-se que este 

deve ver-se a si mesmo como medida e propósito de todas as coisas. Deve ainda 

considerar-se como beneficiário maior de tudo o que o planeta pode lhe dispor, ainda 

que ao custo de uma despreocupação com seu ecossistema. 

                                                 
84 CAMPBELL, op. cit. 
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De maneira semelhante à primeira escola, parte de uma noção de queda da natureza e 

do ser humano. Mas, à diferença desta, tal status representa um desafio à 

interferência humana, através de suas tecnologias, na intenção de desenvolvê-la e 

aperfeiçoá-la. Tanto a finitude quanto a falibilidade do ser humano são encaradas de 

forma bem menos restritiva do que na escola não intervencionista. “A humanidade 

tem, através de constantes investigações, entendido e manipulado a natureza, 

realizando dramáticos desenvolvimentos para a saúde e para o bem estar do ser 

humano, sobretudo em medicina no último século”. 85 Esta visão expressa o otimismo 

de que as intervenções biotecnológicas sobre a natureza irão culminar mais em 

benefícios do que em prejuízos, e que os riscos, sendo acompanhados, serão 

controlados e minimizados.86 

 

V. A. 3 – SERVIÇO (OU MORDOMIA) À CRIAÇÃO (STEWARDSHIP) 

Na visão de Campbell, a posição normativa protestante mais constrangedora e 

normativa, e que mais apresenta proteção contra o imperativo tecnológico sem 

limites morais, é a posição defendida pela escola caracterizada pelo conceito de 

‘mordomia da criação’. No Brasil, pode-se encontrar um exemplo desta exposição 

também no pensamento de diversos teólogos católicos, como percebido na iniciativa 

empreendida por Müller.87 Esta corrente interpretativa tenta balancear uma 

compreensão do que seria a guarda dos dois mandamentos divinos, dados ao ser 

humano para orientá- lo no seu relacionamento com o restante da natureza. De acordo 

com seus pressupostos, Deus deu à humanidade tanto a autoridade (para dominar) 

sobre a natureza, quanto a liberdade para fazer escolhas morais, no que diz respeito 

ao uso dos recursos naturais. Entretanto, tais escolhas deveriam refletir 

responsabilidade perante Deus, e uma concordância para atingir o bem comum de 

toda a criação, que vai além do que seja o bem apenas para os seres humanos.  

Esta visão é fundamentada em duas outras observações. A primeira é a intrínseca 

relação de parentesco entre todos os seres humanos e toda a criação, que deve gerar, 

                                                 
85 CAMPBELL, op. cit. 
86 Vale dizer que, ao ver de Campbell, este foi o pensamento teológico que mais influenciou a 
revolução científica e industrial, na sua atitude de subjugar a natureza. Também por isto tem recebido 
críticas constantes, sendo que já foi até mencionada como a responsável pela atual crise ecológica. 
87 Perspectivas Para Uma Nova Teologia da Criação. Editora Vozes, 2003. 
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ao invés de uma atitude de conquista desmedida, um sentimento de interdependência, 

humildade e a mutualidade. A segunda observação fala acerca do próprio caráter 

ambíguo das produções humanas, dado a sua condição de finitude e falibilidade. 

Sendo assim, “... embora uma biotecnologia possa ser justificada, boas razões devem 

ser oferecidas em seu suporte, e também constrangimentos convincentes devem ser 

reconhecidos e adicionados para tal uso”. 88 

 

V. A. 4 - SOCIEDADE OU PARCERIA (PARTNERSHIP) 

A quarta escola citada por Campbell, estudada de forma específica nesta pesquisa, é 

a que é definida, no original inglês, como ‘Partnership’, que poderia ser traduzida 

como ‘parceria’, ‘sociedade’ ou ‘associação’. No entanto, é muito mais conhecida 

pela utilização do termo ‘Co-Criação’. É uma corrente recente no pensamento 

protestante, mas que já consta de vários defensores de seus argumentos, como os 

teólogos Philip Hefner, Arthur Peacocke, Ted Peters e ainda Ronald Cole-Turner, 

que irão ser utilizados como referencial maior nesta pesquisa. Poderia ser citado 

ainda, como defensor do conceito da co-criação de maneira genérica, o teólogo 

jesuíta uruguaio Juan Luis Segundo, caracterizado por seus esforços em dialogar 

teologicamente a partir do conceito evolucionista do mundo, 89 e o teólogo galego 

Andrés Torres Queiruga.90 Indo além da perspectiva oferecida pela escola da 

mordomia na criação, que concebe os seres humanos apenas como agentes 

autorizados por Deus no mundo, para, sob os desígnios divinos, cuidar e cultivar a 

terra, esta visão enfatiza um papel muito mais ativo e engajado para os mesmos, na 

participação destes propósitos últimos. Este conceito assume que a criação ainda não 

chegou ao seu estágio final (quando saiu da pré-história), mas que, em lugar disso, 

permanece dinâmica e em contínuos processos criativos. Afirma ainda que, tanto a 

criação quanto os seres humanos, nos seus destinos, não foram pré-determinados, 

como sugere uma compreensão fixista, mas são adaptados contextualmente, na 

medida em que acontecimentos vão se desdobrando. Nesta abertura e continuidade 

da criação, os seres humanos são chamados a participarem como ‘co-criadores 

criados’ com Deus. 

                                                 
88 CAMPBELL, op. cit. 
89 Que Mundo? Que Homem? Que Deus? Paulinas, 1995. 
90 Recuperar a Criação. São Paulo: Paulinas, 1999. 
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Ilustrando esta compreensão, Campbell cita uma declaração de Cole-Turner, descrita 

em seu livro The New Gênesis, 91 que se constitui em síntese mais ou menos comum, 

do pensamento desta escola: “O trabalho humano, especialmente a nossa tecnologia, 

pode ser uma parceria com Deus no contínuo trabalho da criação... e nossa 

engenharia genética tem o potencial de ser uma extensão do trabalho de Deus”. 92 

Este modelo, que afirma a continuidade dos processos evolucionários, suporta muito 

mais facilmente as modernas cosmologias93, comportando um espaço muito maior 

para o diálogo entre as comunidades religiosas e científicas. E, de fato, tem sido 

assim. Em uma rápida pesquisa nas páginas da WEB, notar-se-á o número de vezes 

que os autores destacados por esta corrente se encontram frente a redes de televisão, 

órgãos de governo ou entidades acadêmicas, falando sobre os desafios e 

oportunidades geradas pelo século biotecnológico. 

 

VI – BALANÇO PARCIAL  

Neste capítulo introdutório, procurou-se estabelecer uma ponte para examinar a 

engenharia genética sob o conceito de co-criação, dentro do âmbito da teologia da 

criação. Para tanto, foram relacionadas não somente outras três tendências 

interpretativas das tecnologias ligadas à vida, como também se procurou fornecer os 

elementos necessários para que se entenda as justificativas científicas apresentadas 

para a sustentação deste conceito, através de uma lista das possibilidades positivas e 

negativas, dos efeitos oriundos da engenharia genética. O mecanismo da engenharia 

genética, embora sempre presente no processo da evolução cultural como prática 

humana, quando realizada sob a forma de tecnologia avançada como existe hoje, 

apresenta um potencial de alterar sentidos, destinos e a própria evolução bio lógica do 

planeta. Por este motivo, em especial, tem se percebido um giro no discurso da 

                                                 
91 COLE-TURNER, Ronald. The New Genesis – Theology And The Genetic Revolution . Este será o 
texto principal de Cole-Turner, de que se fará uso para desenvolver esta pesquisa. 
92 COLE-TURNER,  In: CAMPBELL, op. cit.  
93 Não somente a concepção de continuidade da criação, despertada pela teoria da evolução, quanto 
também a imprevisibilidade dos rumos do universo, frente a teoria quântica, tem se oferecido como 
desafios para serem levados em consideração pela teologia. Como se verá no corpo desta pesquisa, 
alguns teólogos, como John F. Haught, Ronald Cole-Turner e Arthur Peacocke, preferem acreditar 
que os desígnios de Deus para a criação não são dados de antemão, como alguns tendem a acreditar, 
como a escola fixista ou uma variante, que concebe que tais desígnios foram estipulados, no que toca 
ao ser humano, partir da passagem entre o último hominídea até o homo sapiens. Para estes, os 
desígnios divinos podem ser entendidos como geridos a partir dos desdobramentos da própria criação. 
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teologia da criação, já não mais quanto aos processos da mesma (evolução ou 

criação), mas quanto aos seus sujeitos (seres humanos em lugar da seleção natural). 

Contrariando a sugestão de que o ser humano não deve interferir na essência 

biomolecular da natureza ou que deve ver a si mesmo como medida de todas as 

coisas, e indo além da visão de que deva ser apenas um administrador da mesma, a 

corrente interpretativa que concebe o ser humano como parceiro com Deus na 

criação vem afirmar que, por meio desta emergente capacidade, o ser humano é 

dotado de mais uma ferramenta a ser usada no processo de parceria com Deus, que 

lhe permite imprimir um curso mais humano, e não aleatório, na evolução da 

natureza e do planeta. Este pensamento foi sintetizado em uma expressão do teólogo 

Cole-Turner, autor que iremos dedicar maior atenção no capítulo posterior. Esta 

dedicação terá como objetivo partir de um autor em específico, para relacionar suas 

idéias com a de outros autores, da mesma corrente interpretativa, bem como de 

autores que defendem conceitos paralelos ou fundamentais para a construção de sua 

lógica interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  
 

Capítulo II 

 

 

 

 

 

O JOGO DA CRIAÇÃO - O SER HUMANO COMO 

CORRESPONDENTE DE DEUS 

 

 

 

 

 

 

“A primeira forma de adoração que um homem de nosso tempo busca 
instintivamente prestar a Deus não é mais tanto (é preciso praticá-la 
também) a de contemplar as coisas em volta de nós, a de agradecer 
pelo que está em torno de nós, de privar-se daquilo que nos rodeia, 

mas de criar, um pouco mais, aquilo que nos cerca”. 
Teilhard de Chardin 

 
“Deus é mais plenamente Deus onde o homem se torna mais 

plenamente homem”. 
Harvey Cox 
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INTRODUÇÃO 

 

Participar na criação – é assim que Cole-Turner tematiza o último capítulo de seu 

livro, onde tratará da engenharia genética, especificamente como um trabalho de 

correspondência criativa com Deus. 94  

Notavelmente, uma forma ousada de vanguarda. Principalmente em dias onde se 

ressuscitam do passado imagens de Frankenstein’s, como interpretações das 

intenções atuais da nova genética. Veja, por exemplo, a nota de José Geraldo Couto, 

à intenção de Mary Shelley, por ocasião da republicação do romance científico da 

autora, pela Biblioteca Folha: 

“Ao transformar em distopia a utopia científica de seu personagem, a 
autora parece condenar ao fracasso toda tentativa de transgressão da 
ordem natural e divina. Ao arvorar-se o papel de criador, pretendendo 
assim rivalizar com Deus, Frankenstein comete uma profanação 
imperdoável, e por isso é punido com o sofrimento e a morte”.95 

A atividade de Frankenstein, neste caso, é concebida não somente como um 

protótipo da tecnologia da engenharia genética, como também uma transgressão 

(profanação) da ordem natural e divina. Essa imagem irá se repetir em diversas 

interpretações contemporâneas dos mitos de Prometeu96, Pandora, Dédalo e das 

narrativas bíblico-metafóricas sobre Adão e Eva e Torre de Babel. De maneira 

secular, recorre-se ainda a conceitos paralelos, como o de “Mãe Natureza”, ao que o 

geneticista Lee Silver chama de ‘personificação feminina moderna e atualizada do 

próprio Deus’.97 Em suma, a mensagem apregoada por toda uma gama de intérpretes 

do sentido e do significado das biotecnologias é a mesma: Existem limites que os 

seres humanos não deveriam ultrapassar, e o uso da tecnologia da engenharia 

genética é um deles. 

                                                 
94 Idem. The New Genesis. Pg. 98. 
95 COUTO, José Geraldo. In: SHELLEY, Mary. Frankenstein ou  O Moderno Prometeu. Pg. 220. 
96 Veja por exemplo, a imagem de fundo, na revista Science comemorativa e descritiva do Projeto 
Genoma Humano. Trata-se de Prometeu, com o fogo da ciência, roubado dos deuses, doando aos seres 
humanos. 
97 De acordo com Silver, essa é a imagem utilizada pelo mundo secular, para contrariar as iniciativas 
da tecnologia da engenharia genética. Cf. SILVER, Lee. De Volta ao Éden. Pg. 240. 
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Em correspondência ao uso destas figuras, ecoa a perturbadora expressão ‘brincar de 

Deus’,98 ou ainda ‘agir como se fosse Deus’, denotando sentido semelhante. Esta 

expressão aparece pela primeira vez nas páginas de um texto impresso, no livro do 

bioquímico Leroy Augenstein, Come, Let Us Play God, de 1969. Neste, Augenstein 

discute acerca do extensivo poder das tecnologias genéticas de sua época. Depois  

deste livro, muitos outros foram escritos, levando em seus títulos esta expressão.99 

Como não revela em si mesmo seu significado, algumas observações devem ser 

feitas acerca do uso atual que dele tem se feito. Primeiramente, deve ser visto mais 

como um slogan ou jargão metafórico, do que como um conceito com conteúdo 

claramente definido.100 Originalmente, esteve mais relacionado às tecnologias 

ligadas à vida e à morte, nos hospitais, sugerindo que os seres humanos não têm o 

poder de assumir decisões desse porte. Atualmente, o sentido para o qual tem sido 

usado vai além desta interpretação, sugerindo que é inapropriado para os seres 

humanos mudarem a constituição genética dos organismos vivos, sob a acusação de 

‘invasão aos territórios de Deus’.101 Por conseguinte, a tecnologia da engenharia 

genética representa uma interferência arrogante na natureza. A simples pretensão de 

tentar descobrir como funcionam os mecanismos da vida já equivale a tal usurpação. 

Além disto, esta técnica violaria as leis religiosas acerca da reprodução, que deveria 

se dar apenas através da relação sexual. Soma-se ainda o fato de que nem sempre os 

seres humanos aplicam suas tecnologias segundo o dom divino da autodoação, antes 

o contrário, através do egoísmo, produzindo resultados reversos aos planejados.102 

Por fim, este slogan tem sido assim relacionado, por causa da distância que existe 

entre o conhecimento dos processos pelos quais se altera um organismo e a sabedoria 

ou o conhecimento necessário quanto aos usos e conseqüências que podem advir 

destas manipulações. 103 De fato, como já descrito no primeiro capítulo, as 

                                                 
98 A tradução mais usada para este termo, do original inglês “playing God’, tem sido a de ‘brincar de 
Deus’. Pode ser entendida também como ‘agir como se fosse Deus’ ou ‘no lugar de Deus’. 
99 Pode-se citar, dentro desta lista, o texto de June Goodfield Brincando de Deus – Engenharia 
Genética e a Manipulação da Vida; o texto de Ted Houward e Jeremy Rifkin Who Should Play God? 
The Artificial Creation Of Life , e ainda o texto de Ted Peters Playing God? Genetic Determinism And 
Human Freedon. 
100 Cf. CAMPBELL, (Commissioned Paper) “Cloning Human Beings - Religious Perspectives On 
Human Cloning”. Oregon State University. In:  National Bioethics Advisory Commission 
Publications - http://www.georgetown.edu/research/nrcbl/nbac/pubs/cloning2/cc4.pdf - 22/06/2003. 
101 Cf. CHAPMAN, Audrey R. Unprecedented Choices. Pg. 52. 
102 Cf. CAMPBELL, op. cit. Pg D-15 - 
http://www.georgetown.edu/research/nrcbl/nbac/pubs/cloning2/cc4.pdf - 22/06/2003. 
103 Cf. CHAPMAN, op. cit. Pg. 52. 
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possibilidades de más aplicações e para desvios não premeditados são enormes, e 

agir sem tal conhecimento equivaleria a se intrometer em territórios desconhecidos. 

 

É exatamente na contramão desse entendimento que caminha Cole-Turner. Não no 

sentido de que o ser humano deveria ir contra qualquer ordem natural e divina, mas 

no sentido de que, não obstante a todas as ambigüidades presentes, a tecnologia do 

DNA recombinante, bem como tantas outras tecnologias humanas, expressam esta 

ordem, acima mencionada. Fazendo referência a um termo trabalhado pelo teólogo 

Hefner, na sua relação com a ciência, tecnologia e cultura, Cole-Turner vem afirmar 

que a atitude humana de bricolar genes na natureza deve ser vista como ação de 

correspondência a Deus, ou como ‘co-criação’. Este conceito é verificado também 

em diversos outros teólogos, que o relacionam tanto às atividades humanas de 

construção de mundo, como às tecnologias emergentes, em especial à engenharia 

genética. 

  

No capítulo anterior, esforçou-se em apreender a razão do aspecto paradigmático, 

contraditório e polêmico desta tecnologia, principalmente em ter sido interpretada 

como uma invasão aos domínios do sagrado, ou como uma ferramenta de co-criação. 

Sua razão de ser desenvolveu-se como esclarecedora no sentido de situar 

cientificamente esta tecnologia. O objetivo deste capítulo será o de fazer uma 

verificação das idéias de Cole-Turner, para afirmá-las ou criticá- las, dentro de uma 

parte da comunidade teológica. Esta exposição se iniciará com uma explanação 

acerca de como a tecnologia da engenharia genética foi tratada nos momentos 

iniciais de sua descoberta, para depois apresentar a proposta interpretativa de Cole-

Turner. Logo após, será realizada uma análise e balanço da sua fundamentação, 

dentro do pensamento de outros teólogos, e finalmente, será descrita uma distinção 

em seu pensamento em relação aos outros expoentes, que se estabelece como 

ressalva ética contra aplicações absurdas que se poderiam fazer do conceito. Esta 

última parte se dará no capítulo seguinte. 
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I – O DIÁLOGO ENTRE A TEOLOGIA E A ENGENHARIA GENÉTICA EM 

LINHAS GERAIS 

Como já mencionado, o uso conceito de co-criação não é exclusividade de Cole-

Turner. Como afirma J. Robert Nelson, já foi utilizado em relação a muitas 

tecnologias. No entanto “... nenhuma excita mais entusiasmo para a noção de co-

criação do que a manipulação metódica de genes ou a conversa popular de criar a 

vida em tubos de testes”. 104 Em outras palavras, manipular novas formas de vida em 

tubos de ensaio, é a atividade que mais se aproxima do significado da palavra 

‘criação’, embora mesmo nesta proximidade, não se queira estabelecer qualquer grau 

de paridade entre o processo criacional divino e o humano. Todavia, apesar deste 

assunto provocar polêmicas, muito pouco se produziu sob enfoque teológico no 

Brasil. Mesmo em língua estrangeira, embora já exista uma tradição formada em 

alguns países nesta direção, percebe-se pouca exploração do tema, no nível da 

delimitação desta pesquisa.105 

Isto fica claro quando se nota a denúncia feita por Audrey Chapman, diretora do 

Programa de Diálogo entre Ciência, Ética e Religiões, na Associação Americana para 

o Avanço da Ciência, em Washington, sobre o número reduzidíssimo de obras, que 

tratam o tema. Na discussão sobre o assunto em seu livo Unprecedented Choices – 

Religious Ethics at the Frontiers of Genetic Science, ela realizou uma lista dos livros 

que foram escritos sobre a relação entre genética e teologia por pensadores 

religiosos, constando de apenas cinco nomes de autores que tem trabalhado o tema 

sob o enfoque teológico, e ainda duas produções sob o enfoque ético religioso. 

Coincidentemente, quatro destes autores citados por Chapman são trabalhados nesta 

pesquisa, com os respectivos livros citados.106  Usados neste trabalho, pode-se 

                                                 
104 NELSON, J. Robert. On The New Frontiers of Genetics and Religion . Pg. 111. 
105 Destacamos diversos teólogos norte-americanos, de onde extraímos a maior parte da presente 
pesquisa. Muitas obras foram encontradas sobre a relação entre teologia e engenharia genética. Mas 
como concluímos, dado até mesmo às nossas limitações, o número de obras que convergem sobre 
nosso interesse não foi extenso. 
106 Cf. CHAPMAN, op. cit. Pg. 49-51. A lista dos autores e textos citados por Chapman pode ser 
assim reproduzida: 106 a) Ronald Cole-Turner, que publicou The New Gênesis – Theology and the 
Genetic Revolution (texto principal de nossa pesquisa) e ainda Pastoral Genetics: Theology and Care 
at the Beginning of Life; b) J. Robert Nelson, que publicou em 1994 o texto On The New Frontiers of 
Genetics and Religion , onde realiza uma pesquisa sobre como a engenharia genética tem sido 
interpretada, no pensamento de alguns teólogos específicos, incorporando o diálogo com outras 
tradições religiosas, como Judaísmo e Islamismo. Nelson realiza também neste trabalho um 
levantamento das relações implicantes, entre teologia e genética; c) Roger Lincoln Shinn, que 
publicou em 1996 o livro The New Genetics: Challenges for Science, Faith, and Politics. Shinn ainda 
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apontar os teólogos Ronald Cole-Turner, J. Robert Nelson, Roger Lincoln Shinn e 

Ted Peters. 

A denúncia de Chapman não significa que se deva entender que este tenha se 

limitado aos escritores por ela relacionados. Primeiro, porque seu texto está com 

Copyright de 1999, distante da data atual em pelo menos quatro anos. Em segundo 

lugar, nota-se a divisão feita por Campbell, das maneiras que este assunto tem sido 

abordado. É bem provável que cada corrente por ele citada tenha os seus 

representantes específicos, mas foge do alcance desta pesquisa uma análise do 

pensamento de cada um deles. Esta pesquisa se restringirá a uma breve descrição de 

como o assunto foi e tem sido abordado, a partir do elenco relacionado por Chapman 

e Nelson, para depois se deter com exclusividade no pensamento de Cole-Turner.  

O texto de Chapman abrange uma análise acerca de como a engenharia genética foi 

interpretada pela teologia no estágio inicial (as primeiras discussões sobre o tema), 

no pensamento dos teólogos Karl Rahner e Paul Ramsey, 107 e ainda por conselhos 

ecumênicos e denominacionais, em solo americano, em datas recentes. 108 Sua 

pesquisa foi corroborada e complementada pela investigação paralela de Nelson, 

apresentada no livro On The New Frontiers of Genetics and Religion. Nelson inclui 

nesta lista, além do pensamento de Rahner e Ramsey, as idéias de James M. 

Gustafson e Pierre Teilhard de Chardin, que também serão destacados, dado à 

relevância de suas contribuições. 

O pensamento de Ramsey, a respeito da engenharia genética, apresentado no livro 

Frabricated Man, [1970], pode ser rapidamente percebido desde a apresentação de 

sua interpretação desaprovativa a toda tecnologia que trabalha com fertilizações in 

                                                                                                                                          
publicou um outro texto anterior a este, em 1982, do qual não tivemos acesso, chamado Forced 
Options: Social Decisions for the 21st Century; d) Ted Peters, que publicou em 1997 o texto Playing 
God? Genetic Determinism and Human Freedon, que estaremos utilizando também, nas 
convergências que traz com nosso tema principal; e) Jan Christian Heller, que publicou Human 
Genome Research and the Challenge of Contingent Future Persons, onde procura fundamentar 
teologicamente e filosoficamente algumas decisões morais, relacionadas à genética, tendo em vista o 
imenso potencial desta tecnologia de alterar profundamente o futuro humano; f) Com caráter ético 
religioso, a autora faz citação de um texto produzido pelo Center for Bioethics and Human Dignity, 
chamado Genetic Ethics: Do the Ends Justify The Gene?. O segundo volume produzido por um grupo 
de pesquisadores que participaram de um projeto no Graduate Theological Union, em Berkeley, 
Califórnia, chamado Genetics: Issues of Social Justice. Estes dois textos fogem de nosso interesse 
principal na exposição do tema, dado a necessidade de sua delimitação. 
107 Cf. CHAPMAN, op. cit. Pg. 29-31. 
108 Cf. Ibid. Pg. 31-48. 
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vitro. Em sua concepção, todos os nascimentos deveriam provir do amor e do ato 

sexual, como estipulado por Deus, e nunca de técnicas relacionadas a 

criopreservação ou manipulação de embriões.109 Envolver-se em manipulações 

genéticas em nível biomolecular seria brincar de Deus, brincadeira esta que 

resultaria mais em auto-destruição humana do que em incremento de algo benéfico 

às espécies. “Os homens não deveriam brincar de Deus antes de aprenderem a serem 

homens, e quando tiverem aprendido a serem homens, então não desejarão brincar de 

Deus”, 110 afirma Ramsey. Desta maneira, decide já nos primórdios da tecnologia da 

engenharia genética, o uso que dela se faria futuramente. 

Karl Rahner é o segundo teólogo da lista de Nelson. À primeira vista, parece ter 

consentido positivamente na justificação teológica desta tecnologia. Ele afirma que, 

“... de acordo com a antropologia cristã, o homem é realmente o ser que manipula a 

si mesmo”. 111 Para ele, “... o homem, como um ser que é livre em relação a Deus, 

está de modo mais radical empossado de poder para fazer o que quer consigo mesmo, 

capaz de alinhar livremente a si próprio em direção aos seus próprios objetivos 

finais”. 112 Nos dias atuais, isso significaria uma liberdade para aplicar até em si 

mesmo, em linha germinativa, a tecnologia da engenharia genética, embora esta 

questão provavelmente estivesse fora do âmbito de visão de Rahner, quando 

escreveu, na década de 60. Sua visão estava mais relacionada às transformações que 

os seres humanos têm causado no ambiente natural, que provocaram mudanças em 

suas características genéticas por meio da procriação seletiva, dietas e medicina.113 

Entretanto, na extensão de sua discussão, Rahner realiza um giro contrário à intuição 

primária, onde se posicionará contra esta tecnologia. Primeiro, Rahner ressalta a 

contingência do ser humano, como ‘ser’ que está situado dentro de limites 

específicos. É o caso de que toda decisão tomada pelo ser humano irá repercutir na 

existência de seus descendentes. No caso da engenharia genética, a automanipulação 

do ser humano desencadeia um processo irreversível, que forçaria estas futuras 

gerações a viverem com os erros das gerações que as promoveram. Tais ações 

poderiam até minimizar o âmbito de suas liberdades. O segundo argumento de 

Rahner está em que acredita que somente através da união sexual é que a 
                                                 
109 Cf. NELSON, op. cit. Pg. 14. 
110 CHAPMAN, op. cit. Pg. 30. 
111 RAHNER, Karl. In: CHAPMAN, op. cit. Pg. 29. 
112 Ibid. Pg. 29. 
113 Cf. NELSON, op. cit. Pg. 15. 
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singularidade e a unicidade do ser humano pode ser protegida. Conseqüentemente, 

também se opõe às tecnologias de inseminação artificial, atingindo em cheio 

qualquer relação com a engenharia genética.114  

Diferindo de Ramsey e Rahner, está o teólogo James M. Gustafson. Em uma palestra 

em 1969, Gustafson chama seu auditório para uma reconceitualização do conceito 

normativo vigente, tanto na antropologia teológica, quanto na visão fixista ou móvel 

do mundo. Em vez de uma antropologia embasada em uma concepção de mundo 

fixo, imutável, defendeu a necessidade de uma adequação antropológica, tanto à 

tradição bíblica e filosófica, quanto também aos novos conhecimentos científicos115. 

No que diz respeito à engenharia genética, ele afirma que “... o peso está na iniciativa 

e na liberdade humana de escolher, explorar, desenvolver, se expandir, alterar, 

iniciar, intervir no curso da vida no mundo, incluindo a do próprio ser humano”. 116 

Dessa maneira, lança bases para um entendimento mais permissivo do que proibitivo, 

no uso desta tecnologia. 

No desenvolvimento dos debates sobre o tema, no ano de 1992, em uma conferência 

sobre genética, religião e ética, Gustafson apontou para outra importante questão, 

pesquisada neste trabalho: o significado do conhecimento genético para interpretar a 

‘natureza da vida humana’. “Os teólogos estão levando em conta a genética e outros 

conhecimentos biológicos nas suas interpretações teológicas da natureza e da 

criação?”, 117 ele pergunta. Em seu entender, se a resposta for positiva, os seres 

humanos devem tentar especificar o ‘como’ da ação de Deus na ordenação e 

administração da vida e do mundo. Dito em outras palavras, poder-se- ia perguntar: 

como a engenharia genética poderia formar ou mudar nossos conceitos de ação 

divina na criação hoje?  

Nesta mesma linha, nota-se também o pensamento de Teilhard de Chardin, citado 

por Shinn. De acordo com Shinn, Teilhard expressou uma esperança de alteração 

genética da raça humana. Em 1946 ele previu o controle da hereditariedade e do sexo 

                                                 
114 Cf. CHAPMAN, op. cit. Pg. 30. 
115 Cf. NELSON, op. cit. Pg. 18. 
116 GUSTAFSON, James M. In: NELSON, op. cit. Pg. 18. 
117 Ibid. Pg. 20 
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pela manipulação de genes e cromossomos, e em 1948 manifestava a expectativa de 

um processo benéfico de eugenia para a humanidade.118  

Shinn faz notar, no entanto, que tal compreensão teilhardiana se embasava em uma 

esperança e otimismo metafísico, que o levava a acreditar nem mesmo uma bomba 

atômica era capaz de impedir um mundo melhor.119 No entanto, seu pensamento 

sofreu matizações com sentidos diferentes à relação com a genética, de modo que 

outras aplicações poderiam ser dadas ao seu conceito de “tomada humana nos rumos 

da evolução”. Para Segundo, por exemplo, a tomada do curso da evolução da 

natureza é não somente uma necessidade, mas também uma vocação. Nas suas 

palavras, o ser humano “... já é, queira-o ou não, aceite-o ou não, o herdeiro da lenta 

evolução biológica, isto é, o filho criador do Deus criador”. 120 Claro que não se pode 

especificar tanto o pensamento de Segundo, a ponto de precisar se seu pensamento 

envolve ou não aplicações genéticas em nível germinativo nos seres humanos, como 

parece ter sido a esperança de Teilhard.121 

Quanto às opiniões de conselhos e representações denominacionais, tem-se relatório 

das decisões do Conselho Mundial de Igrejas e do Conselho Nacional de Igrejas 

norte americanas. De acordo com Shinn, o Conselho Mundial de Igrejas advogou, em 

1989, a proibição das intervenções em nível de células germinais ‘no presente 

tempo’, e encorajam as reflexões éticas necessárias para desenvolvimentos de futuras 

diretrizes nesta área. 122 Dessa maneira, observa-se que a posição do CMI não é 

desfavorável, mas de prudente abertura.123 Já o Conselho Nacional de Igrejas norte-

americano, em 1986, reclamou extremo cuidado, e afirma: “Se a geneterapia de linha 

germinativa, ou sexual, ou de células de embriões for praticada com constância, 

merecerá um controle estrito”. 124 

                                                 
118 Cf. SHINN, Roger Lincoln. The New Genetics. Pg. 128. 
119 Cf. Idem. Ibid. Pg. 128. 
120 SEGUNDO, Juan Luis. O Dogma Que Liberta. Pg. 393. 
121 Embora Teilhard não tenha presenciado esta possibilidade, de manipulação a nível germinativo. No 
entanto, seria possível acreditar ser nessa linha a aplicação de seu pensamento, principalmente na sua 
expectativa de uma eugenia positiva. 
122 Cf. SHINN, op. cit. Pg. 126. 
123 Vale dizer que essa posição está relacionada especificamente à aplicação da tecnologia da 
engenharia genética em seres humanos, o que não é o único foco de nossa pesquisa. Tratamos neste 
texto a tecnologia da engenharia genética em si, nas suas múltiplas aplicações. 
124 NATIONAL COUNCIL OF CHURCHES. 1986. In: Cf. SHINN, op. cit..Pg. 126. 
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Pode-se dizer que as opiniões tecidas em relação à engenharia genética, nos seus 

primeiros anos, são reconhecidas nas sínteses acima descritas. Esta apresentação, por 

sua vez, abre ocasião para que se explicite o pensamento de Cole-Turner, um dos 

representantes da escola da co-criação. 

 

II – ENGENHARIA GENÉTICA COMO CO-PARTICIPAÇÃO – A 

RESPOSTA DE COLE-TURNER 

II. A – O CONTEXTO DA AÇÃO HUMANA NA ECONOMIA DIVINA 

Na enunciação do pensamento de Cole-Turner, a apresentação de alguns dos 

pressupostos por ele trabalhados torna mais clara a sua exposição. Destaca-se aqui o 

conceito moltmanniano da evolução e criação contínua,125 como processo pelo qual 

Deus traz à realidade toda a criação, inclusive o ser humano, e lhe chama para a 

plenitude de seu propósito.  

A questão do ambiente em que se trava o presente debate, como levantamento do 

estágio atual da criação dentro de um plano divino maior, é de crucial importância 

para o assentamento de seu conceito. Ela poderia ser debatida da seguinte maneira: 

Que universo é este em que o ser humano está desenvolvendo e aplicando a 

tecnologia da engenharia genética? Que tipo de natureza caracteriza os organismos 

em que estão sendo aplicadas estas tecnologias? E que tipos outros ainda sofrerão 

interferências desta tecnologia artificial? É a natureza um sistema fixo, acabado e 

fechado ou um sistema aberto, flexível e evolutivo? E, se for um sistema aberto, que 

tipo de linguagem teológica pode ser usada para definir este universo em evolução? 

Qual a relação que se faz entre este movimento de abertura, com a ação criativa de 

Deus e do homem? 

Como se poderá notar, são questões que por si só evocam intuições próximas à 

proposta de Cole-Turner, de um envolvimento humano no processo de criação. Até 

150 anos atrás, a maior parte da comunidade religiosa e científica concordava em que 

                                                 
125 Cf. MOLTMANN, Jürgen. Deus na Criação. Pg. 271-311. 
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toda a natureza descansava em uma essência estática, de leis fixas e imutáveis.126 A 

partir de Darwin e Einstein, no entanto, os conceitos mudaram. A visão 

predominante nas ciências hoje é a de um universo em trânsito, através dos mesmos 

processos evolucionários que o trouxeram até aqui. Dentro deste universo em 

transformação, onde se localiza o movimento da criação contínua, esta experimenta a 

ação de um novo protagonista, chamado a ser correspondente com Deus – o ser 

humano. Essa correspondência é realizada através de seus esforços, criatividade e 

tecnologias (o que caracterizaria a engenharia genética como uma ação de co-

criação). Acerca desta ação contínua de criação, Cole-Turner sintetiza da seguinte 

forma o seu pressuposto: 

“1) A Criação está em um processo evolucionário em que Deus está 
continuamente ativo; 2) Deus está presente em todos os lugares, 
afetando a criação, em todos os  momentos e níveis de complexidade; 
3) O futuro da criação é incerto, porque Deus não tem garantido seus 
resultados”. 127  

A evolução biológica é tomada nas suas implicações máximas para o entendimento 

da doutrina da criação. De organismos simples a organismos complexos, a criação se 

desenvolve através de longos processos de mutações gênicas, e não por meio de um 

acontecimento único e instantâneo, vinda do completo nada128. A relatividade, 

ambigüidade, fraqueza e maldade do mundo não seriam resultantes de um 

acontecimento único, localizado no passado, por causa de uma provável 

desobediência humana aos preceitos divinos. Esse conceito exigiria a imagem de um 

momento de perfeição, localizado historicamente, de onde o ser humano perdeu 

lugar.129 Ao contrário da idéia de um paraíso inicial, a evolução biológica apresenta a 

figura de um mundo em desenvolvimento, que sai de um caos primordial e ruma para 

um cosmos almejado. Sendo assim, toda a ambigüidade presente na criação é 

resultado não de uma falta de bondade e perfeição no que Deus criou, mas da 

incompletude da mesma, diante do que Deus almeja para esta.  

“O bem e a desordem seriam vistos como subprodutos cumulativos de 
eventos incontáveis na história evolutiva da vida na terra. Nós, os 
seres humanos, tendo chegado tarde nesta história, a herdamos em 

                                                 
126 Cf. COHEN, Jean & LEPOUTRE, Raymond. Todos Mutantes. Pg. 09-10. 
127 COLE-TURNER, op. cit. Pg. 99. 
128 Não é preocupação desta redação uma exploração do conceito de criação ex nihilo. No entanto, 
vale notar que este conceito tem sido retrabalhado pela teologia da criação, através de vários teólogos. 
129 COLE-TURNER, op. cit. Pg. 89. 
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nossos genes. Isto afeta tanto o nosso intelecto e vontade, quanto afeta 
a nossa morfologia”. 130 

No que diz respeito ao mal encontrado na cultura, a resposta não difere muito da 

resposta dada às incompletudes biológicas. “Todos estes fenômenos culturais 

[religião, moralidade, ciência e tecnologia] são condicionados pela história 

evolucionária acumulada em nossos genes”. 131 A limitação e a ambigüidade 

encontrada na evolução biológica, afeta, de igual maneira, a vontade, o intelecto, a fé 

e a tecnologia do ser humano, provocando males que afrontam toda a criação. A 

relação entre genes, ambiente e responsabilidade pessoal já tem sido considerada 

pelas pesquisas do comportamento genético, mas deve ser agora interpretada pela 

teologia, como nota Cole-Turner.132  

A partir deste pressuposto pode-se compreender melhor a relação tecida por Cole-

Turner entre a tecnologia da engenharia genética e a idéia da co-criação. Como se 

verá mais tarde, a sugestão não é que o ser humano deva ser re-elaborado 

geneticamente, por ser ainda portador de ambigüidades. O mal é uma característica 

da existência, que o ser humano sempre terá que conviver, aprendendo a lidar com 

sua finitude. No entanto, realidades novas podem ser criadas, inclusive em nível 

genético, para aproximar mais a criação dos ideais do que seja a nova criação. A lista 

descrita no primeiro capítulo poderia ser um exemplo destas novas realidades.133 

A segunda parte da síntese de Cole-Turner, acerca da criação contínua,134 ressalta 

que Deus está envolvido com a criação, influenciando-a em todos os níveis e em 

todos os lugares. Este processo vai além da evolução biológica, desdobrando-se por 

meio da evolução cultural. Isto se dá respeitando a liberdade da criação, motivo pelo 

qual o seu futuro permanece em aberto e desconhecido - não pré-determinado. Deus 

                                                 
130 COLE-TURNER, op. cit. Pg. 89. 
131 Ibid. Pg. 89. 
132 Ibid. Pg. 87. 
133 Ou seja, dentro do pensamento de Cole-Turner, a engenharia genética não é entendida de forma 
messiânica, como portadora de soluções para todos os problemas humanos. Ela é uma ferramenta, 
desenvolvida nos dias atuais, que pode ajudar na busca de soluções para muitos problemas que podem 
ter origem na genética. Isso será trabalhado novamente, mais tarde. 
134 “(...)   2) Deus está presente em todos os lugares, afetando a criação, em todos os  momentos e 
níveis de complexidade; (...)”. In: Ibid. Pg. 99. 
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continua influenciando as suas criaturas, chamando-as, ‘trabalhando através’135, e 

oferecendo a elas novas possibilidades.  

Neste processo de evolução cultural, por estar dotado de capacidades que 

possibilitam correspondência com o Criador, o ser humano é chamado a participar 

dos processos de criação. Ele é capaz, como afirma Cole-Turner, “... de discernir a 

influência divina, e através deste discernimento, considerar muitas maneiras pelas 

quais ele possa responder à ação criativa de Deus”.  136 Sua resposta pode ser a de co-

criação, onde fará uso de seus conhecimentos científicos e habilidades tecnológicas. 

 

II. B – A METÁFORA DA CO-CRIAÇÃO 

Além do suporte fornecido por outros teólogos, Cole-Turner faz uso de algumas 

metáforas bíblicas para construir sua fundamentação. Trata-se das imagens que 

apresentam Deus como jardineiro, oleiro, arquiteto e construtor.137 No relato Jawista, 

por exemplo, da criação, o ser humano é criado da terra, sendo que antes dele, não 

existia ainda nenhuma vegetação. A sugestão bíblica, defendida por Cole-Turner, é 

que isto se devia, tanto à falta de chuva, quanto a ausência de alguém para arar e 

cultivar a terra. A vegetação foi resultado da agricultura, que por sua vez teve que 

esperar até que o ser humano fosse criado.138 Nesta imagem, o trabalho de 

jardinagem de Deus está vinculado à jardinagem feita pelo ser humano, que cultiva e 

guarda o jardim. Sendo assim, a imagem de Deus como um jardineiro (oferecida pelo 

jawista, neste caso) ou de um oleiro, arquiteto e construtor, podem ser entendidas 

como metáforas que unem a ação humana e a ação divina como um trabalho de 

criativa sinergia. 

Afirmar que Deus planta alguma coisa pode soar muito estranho, quando não se 

entende o processo pelo qual essa ação se dá. O entendimento acerca da relação entre 

Deus e sua criação é expandido de maneira a unificar a ação humana de criar e 

preservar à ação criativa de Deus. Visto a partir desta perspectiva, a participação 

                                                 
135 Para Cole-Turner, o ‘trabalhar através de’ é o movimento que Deus alcança dos seres humanos na 
concretização de objetivos comuns. 
136 Cf. COLE-TURNER, op. cit. Pg. 100. 
137 Ibid. Pg. 103. 
138 Ibid. Pg. 103. 
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humana na criação recebe um importante significado - a de extensão e representação 

de Deus na criação. A partir de então, os trabalhos humanos podem ser vistos como 

obras de Deus, enquanto que estas podem ser vistas através dos trabalhos humanos. 

Interpretando desta maneira, esta visão oferece uma motivação teológica para que os 

seres humanos se aperfeiçoem nestas atividades, desenvolvendo tecnologias 

específicas, que lhes facilitem e aperfeiçoem o trabalho, possibilitando resultados 

maximizados. Dito de outra forma, as tecnologias humanas podem ser vistas na 

perspectiva de instrumentos de Deus no seu processo de criação. 

Cole-Turner ressalta este conceito, afirmando que é somente quando se assume que a 

habilidade humana de criar tecnologias caminha debaixo dos propósitos de Deus, que 

se torna possível legitimá- las teologicamente. Vistas de modo contrário, deveriam ser 

combatidas ou abandonadas, por não possuírem nenhuma relação com o Criador. Isto 

não significa, entretanto, que Deus esteja envolvido em todas as tecnologias. Como 

se verá mais adiante, é possível que estas se desenvolvam sem nenhuma referência a 

Deus e até mesmo contra os seus propósitos. É nesta abertura que se dá o apelo do 

autor – de que os trabalhos criativos dos seres humanos sejam vistos como 

continuidade da ação de Deus na criação, tomando seu modelo de ação como 

exemplo e direção. Esta afirmação será melhor trabalhada no próximo capítulo. 

Partindo desta concepção, Cole-Turner levanta uma importante questão, que ajuda a 

construir a ponte para relacionar seu conceito à tecnologia da engenharia genética: 

“São as nossas tecnologias diferentes? Seria possível concebermos que Deus possa 

estar criando novas realidades através de nossas sofisticadas pesquisas e 

desenvolvimentos?”. 139  

O autor lança uma proposta óbvia e simples, através de uma ponte muito grande, no 

entanto, para relacionar este conceito à tecnologia da engenharia genética. Para ele, o 

aumento de poder das tecnologias atuais, combinadas com a pesquisa científica, não 

deve fazer com que sejam vistas em alienação ao Criador. Antes, pode se considerar 

que, “... se o Jawista pode afirmar que Deus plantou um jardim, nós não poderíamos 

dizer que Deus se engaja também através da engenharia genética?”. 140 

                                                 
139 Cf. COLE-TURNER, op. cit. Pg. 106-107. 
140 COLE-TURNER, op. cit. Pg. 106-107. 
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Sua preocupação em estabelecer uma relação coma engenharia genética tem uma 

razão especial: a capacidade da criação de novos organismos vivos. 

“A engenharia genética coloca a questão de uma maneira única, 
porque através desta tecnologia nós temos o poder de afetar a direção 
da vida na terra de modo sutil, não meramente alterando o meio 
ambiente ou selecionando grãos, mas criando novas combinações 
genéticas”.  141 

Afirmar que Deus poderia fazer uso da tecnologia da engenharia genética, não quer 

dizer, no entanto, que Deus venha a estar recortando, emendando ou adicionando 

enzimas no DNA em tubos de ensaio, como o fazem os cientistas. Significa antes 

afirmar que Deus trabalha por meio da criação, usando todos os processos naturais e 

as atividades humanas para fomentar as possibilidades da criação, incluindo neste 

processo a habilidade humana de alterar geneticamente organismos vivos. 

Na verdade, a declaração poderia soar com um alto grau de dificuldade. Como afirma 

o autor, raramente se encontram textos teológicos que relacionem Deus e as 

tecnologias, possibilitando referências religiosas para criticar ou justificar as 

mesmas. Nesta tentativa, todavia, percebe-se que a construção deste nexo não é uma 

tarefa tão difícil assim. Uma vez que a engenharia genética se realiza através das 

descobertas dos processos utilizados pela evolução, existentes na natureza por 

bilhões de anos, tendo descobertos estes processos, os seres humanos poderiam 

participar como correspondentes dos propósitos e processos criativos de Deus.  

Concluindo o pensamento do autor, poder-se-ia fazer uso da seguinte síntese de seus 

argumentos: 

§ Deus procura mudanças genéticas como meios próprios de atividade 
criativa e redentiva; 

§ Deus trabalha através de processos naturais para adquirir mudanças 
genéticas; 

§ Deus trabalha através dos seres humanos para adquirir mudanças 
genéticas intencionais; 

§ A engenharia genética em que Deus se engaja, e para a qual o 
envolvimento humano é limitado, é consistente com a natureza e os 

                                                 
141 Idem,. “Is Genetic Engineering Co -Creation?” In: Theology Today October 1987 Vol. 44, No. 3 - 
http://theologytoday.ptsem.edu/oct1987/v44-3-article1.htm - Acessado em 17/04/2003. 
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propósitos de Deus, o Criador e Redentor, que renova toda a criação em 
antecipação de uma nova criação.142 

Enunciada a visão de Cole-Turner, é importante que se passe à análise das 

convergências do pensamento deste autor, com a de outros teólogos que trabalharam 

o tema, a fim de se estabelecer no capítulo próximo algumas considerações críticas.  

 

III – O CONCEITO DE CO-CRIAÇÃO NA TEOLOGIA DA CRIAÇÃO: 

CORRESPONDÊNCIA COM OUTROS TEÓLOGOS 

III. A  –- PRESSUPOSTO INICIAL: EVOLUÇÃO E CRIAÇÃO CONTÍNUA 

A imagem de um mundo que continua em evolução, em contraposição à idéia de um 

universo estático e fixo, tem sido considerada como pressuposto básico nas 

discussões sobre o assunto tratado, pela maioria das análises teológicas a ele 

relacionadas. É este o pressuposto que requisitará uma antropologia, que inclua uma 

parcela de participação humana, na obra da criação.  

Esta é a intuição do filósofo Claude Tresmontant, parafraseada por Hubert 

Lepargneur: “O universo deve se compreender como um sistema histórico, evolutivo, 

epigenético e não pré-formado, submisso à crescente informação”. 143 Em linguagem 

teológica, Jürgen Moltmann sugere que se ultrapasse a visão do status da criação 

atual, nas suas ambigüidades e incompletudes, como se fosse um produto 

prejudicado pela queda, e se passe à concepção da mesma como um processo 

inacabado da contínua criatividade de Deus.144 Dentro desta concepção, Deus deseja 

estabelecer a nova criação (a plenitude de seus propósitos), mas ainda não chegou a 

este termo. A criação se encontra no espaço intermediário, chamado de criação 

histórica ou contínua, momento de transição em direção à plenitude da criação. 

Por outro lado, para que se veja o espaço para uma nova antropologia dentro desta 

concepção, faz se mister que se considere outro aspecto deste movimento criacional: 

                                                 
142 COLE-TURNER, op. cit. Pg. 109. 
143 LEPARGNEUR, Hubert. “Poder Humano na Própria Evolução Biológica”. In: SUSIN, Luis Carlos 
(org). Mysterium Creationis. Pg. 119. 
144 Cf. HEFNER, Philip. In: BRAATEN, Carl E. & JENSON, Robert W. Dogmática Cristã. Parte IV. 
“A Criação”. Pg. 338. 
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o modo da ação divina. “A nova criação”, afirma Jacques Arnould, “... à diferença da 

primeira, não é feita a partir do nada: é efetuada no seio da primeira, que assim tem 

nela, numa forma transfigurada, seu acabamento e sua transfiguração”. 145 Não pode 

ser verificada em criações imediatas, instantâneas, como se poderia imaginar. Nem 

pode ser encontrada no nível dos fenômenos, como o afirma o teólogo Pieter 

Smulders. 

“Jamais encontraremos a criação no nível dos fenômenos. Nem 
mesmo nos primeiros albores do mundo, pois este começo não é um 
‘fenômeno’: por mais que a ciência remonte a algum ponto da história 
passada do mundo, jamais encont rará momento em que este mundo 
não exista ainda. Porque o puro não-ser não é uma realidade, e fora do 
mundo não há tempo; não existe, pois, um ‘momento’ em que 
nenhuma criatura existisse”. 146 

Assim sendo (e como afirmar o contrário?), dever-se- ia então perguntar: Como se dá 

a dinâmica da ação criativa de Deus, no mundo hoje? Poder-se-ia pensar em um 

Deus que criou o mundo primordial, regido por leis fixas e rígidas, e depois o 

abandonou, segundo suas próprias leis? Ou ainda conceber uma interferência desse 

mesmo Deus na ordem da criação, a despeito de todas as leis conhecidas?  

Tanto Smulders quanto Moltmann iniciam a série de respostas que serão trabalhadas 

neste trabalho. Ao ver de Smulders, “... a atividade criadora de Deus está 

necessariamente escondida na ação e nas leis próprias das criaturas”.147 De igual 

forma, a resposta de Moltmann sugere a mesma intuição – o modo da ação criativa 

de Deus se dá em e através do agir das criaturas; com elas e a partir delas.148 Essa é a 

hipótese que se trabalha na pesquisa que ora se empreende. 

 

 

 

 

                                                 
145 ARNOULD, Darwin, Teilhard de Chardin e Cia. Pg. 187. 
146 SMULDERS, Pieter S.J. A Visão de Teilhard de Chardin. Pg. 71. 
147 Ibid. Pg. 71. 
148 MOLTMANN, Deus Na Criação. Pg. 304. 
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III.  B – VISÃO GERAL DO CONCEITO DE CO-CRIAÇÃO 

Como já se notou no primeiro capítulo, a temática da teologia da criação tem sofrido 

mudanças, desde a década de 70. Para Ganoczy, “... o centro de gravidade do debate 

se deslocou para o problema antropológico da ação humana”. 149 A impressão que se 

impõe, como observa Lepargneur, é a de que “... hoje, mais do que nunca o tempo é 

construção. Não podemos ter a esperança de predizer o futuro, mas podemos influir 

nele”. 150 O ser humano passa a ser visto predominantemente como criador e criativo. 

A começar por Moltmann, usado como referencial por Cole-Turner, a ação humana é 

vista a partir da compreensão do que seja a Imago Dei, nele posta por Deus. Para 

Moltmann, esta expressão quer significar o lugar do ser humano no mundo como 

representante de Deus. Sua sugestão é a de que a inspiração hebraica para este 

conceito tenha se originado na teologia real egípcia, onde o Faraó era visto como o 

encarregado e espelho de Deus, que possuía a sua autoridade para o representar e 

dominar na terra.151 Convergente com esta interpretação, ressalta-se o pensamento de 

Gerhard von Rad. Para este, o significado mais importante das expressões imagem e 

semelhança não reside tanto nos termos em si mesmos, mas antes nas razões pelas 

quais esta imagem foi conferida ao ser humano.  

“... o homem tem sido posto na terra como sinal da majestade divina. 
É o mandatário de Deus, chamado a preservar e exercer a pretensão 
divina de soberania sobre a terra”. 152 “... tem sido posto na terra como 
sinal da majestade divina. É o mandatário de Deus, chamado a 
preservar e exercer a pretensão divina de soberania sobre a terra”. 153  

Desta forma, como procurador de Deus, o ser humano não deve subtrair-se à sua 

responsabilidade e cuidado para com a criação, que espera manifestar-se através dele 

em sua intenção relativa ao mundo criado.  

Dito desta forma, o sentido dos termos ‘imagem e semelhança’ já se estabelece uma 

ponte para a interpretação que Hefner vai fazer da imago Dei e da tarefa da co-

criação.  

                                                 
149 GANOCZY, A. In: ARNOULD, op. cit. Pg. 163. 
150 LEPARGNEUR, Op. cit. Pg. 119. 
151 Cf. MOLTMANN, op. cit. Pg. 316. 
152 VON RAD, Gerhard. El Libro del Genesis. Pg. 71. 
153 Ibid. Pg. 71. 
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No pensamento de Hefner, o ser humano é criado com um destino (um chamamento, 

uma vocação, uma dimensão intrínseca que constitui a sua natureza criada) 

específico154: o de ser co-criador criado. “O Ser humano é criado co-criador com 

Deus”, afirma Hefner, “... cujo propósito é a modificação e capacitação de sistemas 

da natureza existentes para que eles possam participar nos propósitos de Deus no 

modo da liberdade”. 155 

A evolução, como processo criativo de Deus, é caracterizada por Hefner como “o 

grande projeto de Deus”. Através dos processos evolucionários, Deus quis trazer à 

existência uma criatura que representasse um novo estágio neste grande desígnio 

divino – o da liberdade. É esta liberdade que marca distintivamente o ser co-criador 

criado, junto com sua cultura, que Deus quer usar para capacitar a criação a 

participar na plenitude de seus propósitos.156 Tendo herdado dos processos 

evolutivos a capacidade de reflexão, o ser humano pode tomar parte consciente e 

responsável na formação do mundo e de seus desdobramentos em direção à sua 

consumação final sob Deus. 157  

Dentro desta concepção antropológica, situa-se o pensamento da maioria dos 

teólogos contemporâneos. Nesta pesquisa, procura-se relacionar alguns destes 

teólogos, com o objetivo de estabelecer relações com o pensamento defendido por 

Cole-Turner. Procurou-se, em especial, privilegiar aqueles que utilizam a linguagem 

e terminologia da escola da co-criação.158 Se estabelecerá uma relação com o 

pensamento dos teólogos Luis F. Ladaria, Juan Luis Ruiz de La Peña, Andrés Torres 

Queiruga e Juan Luis Segundo. De forma mais específica, ressalta-se ainda as idéias 

de Arthur Peacocke e Dominique Lambert, que estabelecem uma relação entre o 

conceito da co-criação e as tecnologias; as de Peters, que convergem com as de Cole-

Turner; e por fim, as de Lepargneur, que tece uma consideração relacionada à 

evolução.  

                                                 
154 Cf. HEFNER, In: BRAATEN, op. cit. Pg. 325. 
155 Idem. In: COLE-TURNER, op. cit. Pg. 100. 
156 HEFNER, The Human Factor. Pg. 32. 
157 Cf. Idem. In: BRAATEN, op. cit. Pg. 327. 
158 É importante destacar que os teólogos que utilizam o termo ‘co-criação’ não devem ser 
confundidos com defensores da escola interpretativa das biotecnologias que utilizam o mesmo 
conceito. São usados aqui por fornecerem o pano de fundo para as construções argumentativas das 
tendências teológicas interpretativas da biotecnologia.  
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Para Ladaria, “... a ação humana não só continua a obra dos seis dias, como também 

nos faz antegozar o repouso do sétimo dia”. 159 Ladaria ainda afirma: “A liberdade e o 

amor criativo de Deus encontram na possibilidade humana de criação não seu limite, 

mas sua máxima expressão”. 160 Esta abertura para a participação humana na criação 

é vista como uma implicação da Kenósis divina, um certo afastamento divino da 

criação para que ela se realize por si, em processo de liberdade. Indagando a 

mensagem antropológica do Antigo Testamento, Ladaria afirma que dessa 

mensagem “... depreende-se que o homem, em nome de Deus e perante Ele, é 

responsável pelo mundo; é, enquanto interlocutor de Deus, parte ativa na história que 

o Senhor iniciou e que deseja levar a termo”.161  

As imagens fornecidas por de La Peña convergem com as idéias de Ladaria. A 

criação se encontra inconclusa, mas segue rumo ao seu sábado de descanso. Dentro 

deste espaço, “... o poder criador de Deus passa de alguma forma pela mediação da 

imagem de Deus”, 162 isto é, do ser humano. No seu livro Teologia da Criação, ele 

define essa mediação como co-criação.  

“O encargo conferido ao homem (representar o criador enquanto à sua 
imagem; exercer em seu nome domínio senhorial e tarefas de governo 
sobre o resto da realidade criada) outorga à doutrina criacionista 
bíblica um caráter de novidade revolucionária; a criação é coroada 
com o surgimento de um concriador; o mundo saído das mãos de Deus 
não é uma magnitude fechada e concluída; agora passa às mãos do 
homem para que ele o aperfeiçoe e dirija até seu fim”.163  

Esta idéia é também encontrada no pensamento de Queiruga. “A ajuda divina, 

enquanto realização efetiva do amor de Deus a suas criaturas, necessita da mediação 

indispensável da ação humana; algo que marca ao mesmo tempo a responsabilidade e 

a grandeza de nossas opções”. 164 Ao invés de continuar a criar a partir do nada (ex 

nihilo), a ação divina se efetiva não ao lado das criaturas, nem no lugar delas, mas 

através delas. Agir de outra forma equivaleria a roubar a autonomia da criação, algo 

contrário aos propósitos de Deus, uma vez que é ele quem a tornou possível, e ainda 

quem a sustenta, sendo ela hoje a condição para que se perpetue a novidade no 

                                                 
159Introdução à Antropologia Teológica . Pg. 42. 
160 Idem. Ibid. Pg.44. 
161 Idem. Ibid.Pg. 52. 
162 Teologia da Criação. Pg. 36. 
163 Ibid. Pg. 35. 
164 Recuperar a Criação. Pg. 152. 
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mundo. 165 Por conseguinte, o exercício da ação de co-criação se dá quando o ser 

humano acolhe o impulso divino, e age em sinergismo com ele na dinâmica da 

criação. A partir deste entendimento, percebe-se o limite para as aplicações que se 

poderiam fazer do conceito. O ser humano não está livre de cometer erros, e de fato 

os comete em abundância, mas se encontra constantemente acompanhado pelo 

Criador, que fomenta tanto a sua liberdade quanto a sua humanização. Como 

produções humanas, as tecnologias, e mais precisamente a engenharia genética, 

podem ser incluídas na iniciativa de co-criação, a partir das expectativas que geram, 

de auxiliar em responder a alguns dos mais difíceis problemas humanos, como no 

caso das doenças genéticas. 

Ainda nesta linha de raciocínio, e abrangendo mais um aspecto, ressalta-se as 

contribuições de Juan Luis Segundo, sobre o que ele chama de “o Evangelho de 

Cristo”. Na sua concepção, o advento de Cristo marca o estágio de maioridade do ser 

humano, onde ele recebe o universo como herança, para o governar. O anúncio de 

Cristo foi que os seres humanos devem ser vistos como filhos do Deus criador, em 

contraste com a posição de servos (ou mordomos?). Até então, eram como crianças, 

que necessitavam de pedagogos (os rudimentos morais das religiões e sistemas 

morais antigos) para os guiar. O Evangelho, entretanto, vem declarar a emancipação 

do ser humano frente à tutela da lei, para entregá-lo à responsabilidade de 

continuidade da criação, propósito central da filiação. Reconhece-se neste 

pensamento uma grande necessidade de que a humanidade assuma a tarefa pelo 

governo do mundo, construindo inclusive os seus sentidos, não confiando mais seu 

destino à evolução da natureza.166  

A exemplo de Teilhard, Segundo concebe o ser humano como a flecha da evolução. 

Utilizando uma afirmação de Stephen Hawking, intui um forte sentido para a 

evolução, no fato de que, falando em linguagem metafórica, foi necessário um 

cuidadosíssimo cálculo, de um agente muito inteligente e poderoso, para que, ao 

final de bilhões de anos, toda a criação fosse brindada com a existência do ser 

humano.167 Ou seja, a evolução teve em todo esse tempo, como ação divina, o 

sentido de produzir um agente de co-criação, como algo desejado e esperado. “De 

                                                 
165 Cf. Ibid. Pg. 135. 
166 SEGUNDO,. O Dogma Que Liberta. Pg. 392. 
167 Idem. Que Mundo? Que Homem? Que Deus?  Pg. 445. 
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fato, se queria criar algo fora de si próprio, tinha que ser um interlocutor, um livre e 

co-responsável agente (bricoleur) da criação”. 168 Agora, com a chegada desse agente 

livre, toda a criação aguarda a sua plena manifestação, interferência, direção e 

impressão sobre ela. 

“O universo é doloroso, cruel, injusto, porque o alívio dos males, a 
generosidade e a justiça dependerão desse ‘bricoleur’, que tem em 
suas mãos o poder de deixar passar ao seu lado – sem toca- lo – o 
acaso que cruza seu caminho, provendo-o – se quiser – de elementos 
que lhe permitam criar novos instrumentos – uma segunda natureza – 
de humanização. Ou consentir que a lei do menor esforço lhe faça 
‘acatar’ aquilo que lhe foi dado para ‘criar’. Maravilhosa 
responsabilidade e digníssimo sentido da existência humana!”. 169 

Nesta tarefa, o ser humano deve inventar o seu próprio caminho – como afirmou 

Sartre. Não o recebe pronto, acabado ou especificado com direções precisas. Deus 

determina um sentido global da vocação humana – o da participação na criação do 

que Jesus chama de ‘Reino de Deus’, a salvação, o incremento da liberdade e a plena 

humanização - através de suas criações históricas e limitadas – mas não fornece a 

estes um mapa preciso que deveriam seguir. Esse caminho deverá ser inventado pelo 

próprio ser humano, frente às oportunidades que a história lhe reserva.170 Como já 

afirmado por Segundo, é Deus mesmo quem lhe provê os elementos para a criação de 

instrumentos (tecnologias) para a consecução de seus planos.171 

Pode-se dizer que, de acordo com essa visão, Segundo responde – ou deixa de 

responder – quais deveriam ser os guias que poderiam orientar no uso que se faz das 

novas tecnologias, em especial, a tecnologia da engenharia genética. Em seu livro 

Evolução e Culpa, sua posição fica ainda mais clara, frente aos desafios sempre 

novos, característicos de um mundo sempre mutante.  

“Ser libertado, por ‘maioridade’, da tutela da lei, supõe, com efeito, 
deixar de perguntar ‘que é que’, moralmente, de acordo com a sua 
natureza, para perguntar por sua utilidade e conveniência (I Cor 6,12; 
10,23). O cristão é, por antonomásia, aquele que não ‘interioriza’ a 

                                                 
168 SEGUNDO, Que Mundo? Que Homem? Que Deus?  Pg. 445. Pg. 396. 
169 Idem. Que Mundo? Que Homem? Que Deus?  Pg. 399. 
170 Cf. Ibid. Pg. 481. 
171 Ibid. Pg. 399. 
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ordem social representada pela lei. E isso sem cair na anomia e no 
caos (Gal 5,13)...”. 172 

Esta pergunta pela conveniência e utilidade, no entanto, deve ser bem compreendida, 

tendo em conta o cuidado que Segundo demonstra em explicitar que é o amor (e só o 

amor, porque fora do amor qualquer projeto deixa de ser livre), o princípio dinâmico 

que deve guiar os seres humanos frente aos seus desafios. Esta relação será 

novamente retomada no capítulo subseqüente. 

 

IV – CO-CRIAÇÃO EM DIÁLOGO COM A CIÊNCIA 

IV. A – CO-CRIAÇÃO E ATIVIDADE CIENTÍFICA 

Avançando nas definições das áreas onde se poderia aplicar o conceito de co-criação, 

encontra-se nas afirmações de Dominique Lambert,173 autor do livro Ciências e 

Teologia, uma declaração mais ousada acerca do papel das ciências. Para Lambert, é 

necessário que se desmistifique a criação, para que se possa notar a sua autonomia, 

nos processos criativos que sofre e que gera, e ainda, para que se possa justificar as 

metodologias do trabalho cientifico, de reduzir os fenômenos a elementos puramente 

materiais, para as análises necessárias. Essa desmistificação seria a atitude do olhar, 

em distinguir entre Deus e a criação, como diferentes e distantes, numa superação do 

pensamento monista. Para Lambert, esse movimento desmistificador é uma das 

maiores contribuições dos relatos criacionistas descritos no livro de Gênesis. Essa 

autonomia, por sua vez, é considerada não somente como o sentido estabelecido por 

Deus para a criação, como também o espaço criado para um co-agente na criação. 

Segundo Lambert, “... se Deus nos deixa semelhante autonomia em nome da relação 

criadora, é porque nos convida a participar, a nos tornarmos ‘co-criadores’”. 174 Dessa 

forma, “O trabalho torna-se como que um prolongamento natural da relação criadora 

em que o homem é exortado a completar a obra de Deus”. 175 Sendo assim, os seres 

humanos são postos na criação não somente como administradores ou mordomos, 

mas também como participantes do processo criacional. Este trabalho, por sua vez, é 
                                                 
172 Idem. Teologia Aberta Para o Leigo Adulto. Evolução e Culpa . Pg. 97. 
173 Dominiq Lambert é Doutor em Física e Filosofia e professor de filosofia das ciências nas 
Faculdades ‘Notre-Dame de la Paix’, de Namur. 
174 Ciências e Teologia. Pg. 48. 
175 Ibid. 
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caracterizado, em sua maior parte, pela atividade científica, que tem procurado dar 

prosseguimento à evolução cultural, no sentido de criar um mundo mais confortável 

aos seres humanos.176 Sendo assim, “... a atividade científica deve, portanto, ser 

chamada ‘co-criadora’”.  177 Como já intuído, pode ser assim justificada por duas 

razões especiais, a saber: “... de um lado, porque ajuda a transformar o Mundo e a 

prolongar o que Deus inicia. Mas também, por outro lado, porque sua forma de 

ligação com a realidade é a de criação, de relação que faz existir um mundo e institui 

uma diferença”. 178  

Resta agora verificar quais os prováveis limites oferecidos por Lambert, quanto ao 

uso de suas idéias, no que toca as tecnologias emergentes, em especial a da 

engenharia genética. Essa verificação, no entanto, será tratada no próximo capítulo, 

onde se dedicará mais tempo às ressalvas firmadas por cada autor, ao uso e 

significação que se poderia fazer dos conceitos que elaboraram. 

 

IV. B – A CO-CRIAÇÃO E AS TECNOLOGIAS 

De acordo com Nelson, muitos pensadores religiosos têm sido convencidos a 

abandonarem a tradicional modéstia sobre a capacidade humana, pelas mais recentes 

conquistas e realizações intelectuais, e para afirmarem que os seres humanos podem 

ser vistos trabalhando em sinergismo com Deus, como co-criadores, através de suas 

tecnologias, sem que isso represente uma minimização da supremacia divina.179   

Nelson apresenta cinco fontes que defendem esse conceito, ligado às tecnologias: 

Hefner, que já foi trabalhado neste texto; o relatório da Divisão de Missão das Igrejas 

Unidas do Canadá, de 1991; Kevin O’Rourke e Benedict Ashley, duas autoridades 

católicas americanas, e ainda o teólogo Arthur Peacocke. 

 

                                                 
176 Embora reconheçamos a ambigüidade da frase, no que diz respeito aos resultados produzidos pela 
atividade científica, entendida dentro de seu contexto, ela destaca que é exatamente esta atividade a 
maior responsável pela inovação no ambiente cultural e físico dos seres humanos. 
177 LAMBERT, op. cit. Pg. 120. 
178 Idem. Ibid. Pg. 120. 
179 Cf. NELSON, op. cit. Pg. 111. 
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A resposta da Divisão de Missão das Igrejas Unidas do Canadá, dada em 1991, é a 

segunda a testemunhar sobre o assunto, respondendo de maneira paralela à citação de 

Peacocke. A afirmação desta Divisão é a de que os seres humanos são chamados para 

serem co-criadores com Deus, trabalhando em totalidade e em cada pessoa. Ainda 

conclui que qualquer visão ou ação menor do que esta é uma negação de nosso valor 

e papel na criação do mundo humano.180 Um detalhe é que relaciona esta resposta às 

novas tecnologias reprodutivas. 

Os comentários de Kevin O’Rourke e Benedict Ashley estão entre aqueles que não se 

conformam mais com uma visão estática do mundo. Suas respostas convergem com 

as idéias apresentadas acima. Eles argumentam que, a partir do fato da generosidade 

e do amor de Deus, os seres humanos são encorajados a participar na tarefa divina da 

criação contínua e na extensão da evolução, desatando o seu potencial dentro da 

natureza.181 

Para Peacocke, último autor citado por Nelson, “... a contínua e criativa presença de 

Deus no mundo é caracterizada por abertura e emergência, de maneira que o homem 

pode exercer sua própria criatividade livre conscientemente em cooperação com o 

Criador”. 182 Por conseguinte, ele defende que as tecnologias podem servir aos seres 

humanos na atividade de co-criação. 

“Se o homem, com seus novos poderes tecnológicos e conhecimentos 
científicos do ecossistema, escolher adquirí- los e aplicá-los, pode 
tornar-se parte inteligente e consciente da criação de Deus, 
cooperando nos processos de mudanças criativas... O homem pode, 
então, através de sua ciência e tecnologia, explorar com Deus as 
possibilidades criativas dentro do universo que Deus trouxe à 
existência. Isto é que é ver o homem como co-explorador com 
Deus”. 183 

 

V – CO-CRIAÇÃO E ENGENHARIA GENÉTICA 

Voltando aos teólogos citados por Chapman, é importante que se note o pensamento 

do teólogo Peters, como o teórico que mais converge com Cole-Turner. Suas idéias 
                                                 
180 Cf. NELSON, op. cit. Pg. 112. 
181 Cf. Ibid. Pg. 112. 
182 PEACOCKE, Arthur. In: Ibid. Pg. 112. 
183 Idem. In: COLE-TURNER, Ronald. The New Genesis. Pg. 101. 
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estão basicamente enunciadas em seu livro Playing God?. 184 Neste texto, Peters 

dedica parte de seu tempo em analisar o tema tratado por Cole-Turner, e apresenta 

convergências muito próximas às deste último. Faz isso realizando uma explicitação 

do que tem se entendido pelo slogan ‘brincar de Deus’, para depois realizar uma 

relação mais direta entre o conceito de co-criação e a engenharia genética. 

A definição que Peters dá à expressão ‘brincar de Deus’ se desenvolve de forma a 

revelar sua ambivalência, com sentido positivo e negativo.  Para Peters, brincar de 

Deus, ou jogar como Deus o jogo da criação, deve ser visto em várias perspectivas. 

Primeiro, que através das pesquisas na área da genética, o ser humano está 

adquirindo conhecimento sobre os mistérios da vida biológica, conhecimento este 

que lhe possibilita manipular os processos de mutações gênicas. Este poder é 

considerado como um poder como o de Deus, sobre a vida e sobre a morte. 

Alterando biomolecularmente a vida, os seres humanos estariam assumindo o lugar 

de Deus, nos processos evolucionários, imprimindo direções artificiais aos seus 

movimentos.  

Eis o ponto nevrálgico desta tecnologia. Tanto que em 1980, vários líderes religiosos, 

entre eles católicos romanos, protestantes e judeus, entregaram ao presidente norte-

americano Jimmy Carter uma carta fazendo referência aos cientistas como sendo um 

grupo que procurava controlar as formas dos organismos vivos.185 O Papa João Paulo 

II chegou a afirmar que “... a engenharia genética e outras tecnologias de reprodução 

assenta nosso destino em nossas próprias mãos e leva-nos para a tentação de irmos 

além dos limites razoáveis de dominação sobre a natureza”.186 Visto a partir desta 

perspectiva, o termo ‘brincar de Deus’ é atribuído à atitude humana, quando 

confunde conhecimento cientifico com sabedoria para dirigir seus usos, e não à 

tecnologia em si. 

Correlata a essa significação, Peters cita o fato de que para muitas pessoas, o DNA 

deveria ser visto como uma entidade sagrada inviolável, lugar de domínio exclusivo 

de Deus, que deve permanecer fora dos limites dos seres humanos. Para ele, no 

entanto, estabelecer esta imagem do DNA é o mesmo que reduzir Deus aos níveis de 
                                                 
184 Ted Peters é professor de Teologia Sistemática no Pacific Lutheran Theological Seminary, no 
Center for Theology and the Natural Sciences no Graduate Theological Union, em Berkeley, 
Califórnia. 
185 PETERS, Ted. Playing God? Pg. 11. 
186 Ibid. Pg. 11. 
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enzimas de restrição, vírus e reprodução sexual. 187 A ação criativa de Deus deve ser 

vista, sim, nos níveis moleculares, mas sem se prender a elas, sob o risco de cair em 

reducionismos da ação divina. 

Dadas estas definições, Peters sente a necessidade de questionar então qual seria a 

natureza da relação entre o Deus Criador e a criação natural. Para ele, como também 

para Cole-Turner, a ação de Deus sobre a criação é contínua. “Deus não somente 

libertou o mundo da armação divina, como a um carro do qual se enche o  tanque de 

combustível e que se deixa rodar rodovia abaixo, na história. A direção divina 

continua junto, freando e acelerando seu movimento”. 188 O trabalho criativo de Deus, 

observado na criação inicial, continua se desdobrando, criando novos poderes e 

realidades na história humana. Deus cria ex nihilo, mas também a partir do que já 

está criado. 

Tendo firmado esta fundamentação, Peters chega a um ponto que parece ser o 

sentido de todas as afirmações anteriores. É o de que, no processo de criação 

contínua, o ser humano deve ser visto como co-criador. Como observado no capítulo 

anterior, esta noção de co-criação está relacionada a uma das escolas que trabalham a 

questão da interação entre Deus e os seres humanos na realização da criação – a de 

parceria. Nesta visão, os seres humanos são chamados não somente para serem 

administradores na criação, mas também a se associarem participando e explorando 

novas possibilidades para a mesma. Esta afirmação pode ser percebida nas palavras 

de Peters: 

A melhor suposição para mim, ao que me parece, é ver o poder de 
Deus e o poder humano operando em níveis diferentes, mas 
complementares. O poder divino não compete com o poder humano. 
Ao invés disto, o poder divino é a fonte do poder humano. Deus, 
afirmando o poder para criar um futuro, determina que nós sejamos 
livres. Ao invés de administrar sozinho a criação, Deus e a criação 
estão comprometidos em uma interação contínua, que resulta em uma 
capacitação criativa.189  

Peters afirma que quando se ultrapassa a noção errônea de que os seres humanos 

seriam completamente determinados pelos genes – ao que chama de mito do gene -, o 

aviso para que o ser humano não venha a brincar de Deus torna-se apenas uma 
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188 Ibid. Pg. 14. 
189 Idem Ibid. Pg. 172. 
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advertência contra os abusos que poderiam se originar a partir da biotecnologia, algo 

a que se deve dar ouvidos, portanto. Neste caso, a atitude de orientar as habilidades 

adquiridas, de forma que venha a ser benéfica para toda a criação, incluindo as 

gerações futuras, deve ser compreendida, não como hubris, mas como ‘brincar de ser 

humano’, tão somente. É a isso que Peters atribui a noção de co-criação. 

“Neste ponto, o modo mais útil para se pensar na imagem de Deus em 
nós, a imago Dei, é pensar na raça humana como’criada co-criadora’. 
Nós fomos criados por Deus, para sermos criativos. A criação é 
contínua e a natureza é dinâmica. Nós também estamos crescendo. 
Tudo está em curso. Não podemos permanecer imóveis. Para sermos 
responsáveis, deveríamos empregar a ciência, a tecnologia e a política 
para exercer qualquer direção [toda e qualquer direção possível] que 
pudermos para guiar o movimento da natureza como também da 
história humana, para o bem-estar e florescimento de todas as 
criaturas de Deus”. 190 

Quando o ser humano faz com que a ciência sirva à tecnologia, e por meio desta faz 

com que sirva às necessidades humanas, procurando promover o seu bem estar, então 

esta respondendo ao chamado de Deus, em ser criativo e transformativo.191 Este deve 

ser o sentido de sua ação na criação – a beneficência – tópico que será trabalhado no 

capítulo posterior. 

 

VI – CO-CRIAÇÃO ENTRE ENGENHARIA GENÉTICA E EVOLUÇÃO 

A relação entre a tecnologia da engenharia genética e a participação humana no 

projeto divino, é enunciada também por Hubert Lepargneur, em seu texto “Poder 

Humano na Própria Evolução Biológica”.192 Na verdade, Lepargneur a estabelece, 

através de questões que pretenderia deixar em aberto, mas que não deixaram de estar 

carregadas de intuições. Abertura essa que deixa margem para que se interprete suas 

intuições, entretanto. 

                                                 
190 PETERS, Playing God? Pg. 178. 
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192 LEPARGNEUR, “Poder Humano na Própria Evolução Biológica”. In: SUSIN, Luis Carlos (org). 
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“A Humanidade está encerrando a fase mais ostensiva do processo de 
dominação de seu meio natural, iniciada com a revolução neolítica. 
Multiplicam-se agora as experimentações de simbiose entre o ser vivo 
e a matéria inanimada (o chamado continuum formado pelos 
biomateriais), entre o ser humano e o não-humano, imitando ou 
prolongando qualificações humanas fora de seu suporte tradicional. A 
co-criação reveste-se de novas figuras, abrindo novo capítulo na 
história da humanidade”.193 

Através da tecnologia da engenharia genética, os seres humanos podem agora 

intervir radicalmente na futura evolução biológica em todo o planeta. Mas será que 

tal intromissão poderia mesmo ser considerada como co-criação? O texto não deixa 

de apresentar uma sutil sugestão, sendo confirmada por outra gama de 

questionamentos.  

“A história dos vivos efetuou-se por patamares que chegaram ao 
sapiens sapiens; por que pararia? Tal parada não seria a negação dos 
quatro milhões de anos dos processos vitais? Se prossegue a evolução, 
não integraria o Plano Providencial de situar o ser humano como co-
responsável da terra, se não co-criador de seu universo? Eis a difícil 
interrogação sobre a qual pretendemos meditar, sem poder resolvê-
la.194 

Embora tenha se proposto a não resolver este problema, Lepargneur prossegue, 

dando margem, como já foi dito, para uma relação entre os conceitos de evolução, 

criação contínua, co-criação e engenharia genética. A relação que faz entre a 

evolução e o conceito de co-criação aproxima-se à proposta de Segundo, quando 

afirma que foi precisamente para a tarefa de co-criação que o ser humano emergiu, 

sob o chamado de Deus, dos processos evolucionários. 195 Segundo, no entanto, não 

estabeleceu nenhuma relação direta com a engenharia genética, como se pode 

entender na sugestão de Lepargneur. Mas há quem explicite isso em palavras mais 

claras. Tal é o caso do Dr. David Martin Jr. da Faculdade de Medicina da 

Universidade da Califórnia, em São Francisco. 

“Nós, os seres humanos, estamos participando no processo da 
evolução ‘per se’. Com isso, quero dizer que nossa habilidade, 
adquirida por meio da evolução, em manipular os genomas através da 
criação seletiva e, mais recentemente, através da tecnologia do DNA 
recombinante é um componente integrante da evolução em si, e não 
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mais, como se dizia no passado, ‘a habilidade de mexer um pouco na 
evolução’. Em vez disso, ela é a evolução”. 196 

Por conseguinte, a tecnologia da engenharia genética poderia ser vista como 

conseqüência imediata dos próprios processos evolutivos, em escala consciente e 

reflexa, nas suas penúltimas conseqüências. Penúltimas porque apontam claramente 

para um crescimento desse processo de consciência, sem um limite claro para onde 

se chegará. Como afirma o neurobiologista Francisco Varela, “... a transformação é 

tal que é muito provável que vai continuar a chegar a algo que será completamente 

diferente daquilo que somos”. 197  

O itinerário percorrido pela evolução biológica até o ponto atual demonstra essa 

intuição. Como observado por Lepargneur, a evolução caminhou galgando patamares 

cada vez mais altos, até que chegou ao sapiens sapiens. Moltmann também faz essa 

afirmação, quando relaciona as etapas verificadas nos processos evolucionários: 

átomo; molécula; célula macromolecular; organismo multicelular; organismo vivo; 

populações de organismo; seres vivos; animal; espaço de transição de animal para 

pessoa; pessoas, populações humanas e finalmente comunidades humanas.198 

Teilhard, por sua vez, oferece uma versão desta lista que leva em conta os processos 

de reflexão. 

“Na mesma linha crescente de psicogênese, temos na base, na Pré-
Vida, corpúsculos relativamente simples e ainda aparentemente 
inconscientes. Depois, como conseqüência do aparecimento da vida, 
seres simplesmente conscientes. Em seguida, a partir do homem, seres 
conscientes de serem conscientes, isto é, refletidos. É agora, seres 
repentinamente tornados conscientes de se tornarem cada dia um 
pouco mais conscientes por efeito da co-reflexão”. 199 

Esta capacidade de refletir sobre os processos evolucionários, ou co-reflexão, 

implicará em outra direção específica – a capacidade para criar: “Desta faculdade 

nova emerge, evidentemente, todo um conjunto de propriedades novas: liberdade, 

previsão do futuro, aptidão para ‘planejar’ e para construir, etc”.200 Ou seja, a vida se 

                                                 
196 MARTIN JR,  Dr. David. In: RIFKIN, op. cit. Pg. 106. 
197 VARELA, Francisco. In: LEPARGNEUR, op. cit. Pg. 116. 
 Pg. 116. 
198 Cf. MOLTMANN, Deus Na Criação. Pg. 295. 
199 TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. In: MERMOD, Denis. A Moral em Teilhard de Chardin . Pg. 
30. 
200 TEILHARD DE CHARDIN, In: MERMOD, A Moral em Teilhard de Chardin. Pg. 86. 



75  
 

hipercentrou de tal forma sobre si mesma, que se tornou capaz de previsão e de 

invenção. Por conseguinte, seu próximo passo, já iniciado, especialmente pelas 

atividades das diversas ciências, é o de assumir conscientemente o curso da 

evolução. No pensamento teilhardiano, este seria o dever de toda prática científica. 

“... orientada para a Descoberta e para a Invenção, não mais somente por uma vaga 

alegria de saber e de poder, mas pelo dever e pela esperança precisa de empunhar 

(para servir-se delas) as molas profundas da Evolução”. 201 

Partindo desta perspectiva, não poderia a lista dos saltos qualitativos da evolução, 

apontada por Moltmann e Teilhard, incluir não somente a capacidade de auto-

reflexão e pesquisa, mas também a capacidade de interferir em nível biomolecular no 

rumo da evolução, como iniciativa de co-criação? Este é o grande questionamento de 

Lepargneur. 

“Se prossegue a evolução, não integraria o Plano Providencial de 
situar o ser humano como co-responsável da terra, se não co-criador 
de seu universo?”. 202 

“Se a evolução natural perdura (como provar o contrário?), em nome 
de que o ser humano não poderia apressá- la e, talvez, orientá- la de 
modo prudente para alvos que ele julgar incontestáveis? Aliás, não 
seria quimérico, de qualquer maneira, pretender desconectar a 
prospectiva evolutiva das ocorrências da história presente?”. 203 

Como todos os outros, Lepargneur estabelece uma ligeira ressalva à sua intuição. 

Tanto a prudência quanto a incontestabilidade204 destes alvos que se visam 

transformar, deveriam ser critérios básicos para qualquer intervenção em nível 

genético, no curso da evolução.205 Neste ponto, pode-se notar a preocupação dos 

diversos autores trabalhados nesta pesquisa, de estabelecerem ressalvas como esta. 

Será necessário, portanto, descrevê- las como complementação explicativa do uso que 

                                                 
201 Idem. Ibid. Pg. 83. 
202 LEPARGNEUR, op. cit. Pg. 116. 
203 Ibid. Pg. 125. 
204 Esse caráter de incontestabilidade defendido por Lepargneur, no entanto, permanece ambíguo. 
Incontestabilidade para quem? Em uma sociedade plural como a atual, parece difícil atingir um tal 
estado. No entanto, parece aqui que o autor estabelece um certo grau de concordância  (no sentido de 
aprovação, após a maior clareza possível entre as possibilidades terapêuticas ou benéficas, e as 
conseqüências que podem ser desencadeadas) prudência no uso destas tecnologias, como critério 
mínimo para sua aplicação. 
205 Ressalta-se aqui que a interpretação de Lepargneur da forma como foi apresentada, é particular. 
Interpreta-se que as questões que tenha levantado, já vem carregadas de intuições afirmativas. 
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fazem do termo, principalmente quando referido à tecnologia da engenharia genética. 

Essa é, no entanto, matéria para o próximo capítulo. 

Finalizando esta apresentação, uma síntese do pensamento de Cole-Turner pode 

localizar agora, depois da apresentação de como este conceito tem sido trabalhado 

nos autores que foram destacados, de forma mais precisa o seu pensamento.  

“Estamos no meio desta passagem criativa e redentiva, do começo 
para a consumação de todas as coisas na nova criação. Nós mesmos 
somos seres criados e redimidos, porque somos destinados a fazer 
parte da nova criação que Deus está fazendo. Mas somos mais do que 
observadores passivos, porque Deus nos chamou para participar nesta 
transformação criativa e redentiva da criação. Certamente é verdade 
que nós, seres humanos, podemos usar a engenharia genética para 
finalidades que se confundem ou contestam os propósitos e a glória de 
Deus. No entanto, mesmo os processos naturais algumas vezes 
conflitam com os propósitos de Deus, mesmo sem nossa ajuda. Mas 
quando através da engenharia genética estes processos são usados 
pelos seres humanos para expandir os propósitos e a glória de Deus, 
não deveríamos dizer que a engenharia genética é uma extensão da 
atividade de Deus?”. 206 

 

VII – BALANÇO PARCIAL 

Antes de se finalizar este capítulo, faz-se importante elaborar um pequeno balanço 

sistemático sobre o conceito aqui trabalhado. Pode-se afirmar, a partir da presente 

exposição, as seguintes considerações: 

1. Não somente o advento da tecnologia da engenharia genética, como também 

a imagem que as ciências modernas têm oferecido ao mundo, cobram uma 

nova interpretação do papel humano frente a criação. As descobertas da 

Biologia, da Cosmologia e da Física modernas, apontam para um universo em 

contínua evolução e expansão, do qual não se pode determinar a direção. A 

questão que esta visão levanta fala sobre a relação entre a ação divina e a 

humana, na criação. “Se o futuro é aberto, quem é responsável pela 

transformação da raça humana? Haverá um esforço cooperativo [entre Deus e 

                                                 
206 COLE-TURNER, The New Genesis. Pg. 109. 



77  
 

os seres humanos]?”, 207 questiona Ann Lammers e Ted Peters. 208  A intuição 

da escola trabalhada acena positivamente; 

2. A tecnologia da engenharia genética permite alterações em nível 

biomolecular, por processos semelhantes àqueles operados pela evolução 

biológica natural, que ocorreu de forma aleatória, e pela evolução dirigida, 

operada pelos seres humanos, no espaço de alguns milênios. Contudo, o fato 

de que ela torna possível uma precisão sem igual nos processamentos de 

mudanças intencionais nos organismos alterados, de aumentar enormemente a 

velocidade com que pode ser processada, e ainda de quebrar as barreiras que 

até então existiam para o cruzamento entre as espécies, situa esta tecno logia 

entre as mais ambivalentes da humanidade, podendo ser vista como intrusão 

arrogante aos domínios do sagrado, ou como instrumental convergente aos 

propósitos divinos, como defende Cole-Turner; 

3. A criação se encontra ainda em desenvolvimento, estando aberta a futuros 

não pré-determinados, se desenvolvendo tanto através da evolução biológica 

(mutações gênicas) quanto cultural (produção de instrumental tecnológico e 

conceitual); 

4. O modo de ação divina se dá em e através da própria criação. Deus procura 

novas realidades, mas neste processo, não desrespeita a liberdade da criação; 

5. Sendo assim, o ser humano, dotado de consciência, autoconsciência, 

capacidade de fazer avaliações, capacidade de tomar decisões com base 

nestas avaliações, capacidade de agir livremente de acordo com estas 

decisões e capacidade de assumir responsabilidade por tal ação, é entendido 

como o propósito máximo de Deus alcançado por meio da evolução biológica 

e cultural. Este é chamado agora a se corresponder com Deus na criação de 

novas realidades, uma vez que o futuro da criação permanece aberto. Nesta 

abertura, ele deve imprimir na história o seu destino, por meio das suas 

decisões, tecnologias e conceitos; 

6. A atitude de co-criar com Deus se dá quando o ser humano alinha seus 

objetivos e criações ao modo e sentido da criação divina. Este sentido não é 

                                                 
207 A expressão entre parênteses é nossa. 
208 LAMMERS, Ann & PETERS, “Genethics: Implications of the Human Genome Project”. In: 
Religion Online - http://www.religion-online.org/cgi-bin/relsearchd.dll/showarticle?item_id=813 - 
22/05/2003. 
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objetivo, mas subjetivo e amplo. Comporta uma realidade onde a criação 

encontra completude e harmonia. Sendo assim, o conceito ‘co-criação’ não 

tem como propósito afirmar que toda tecnologia humana é uma ferramenta de 

co-criação, mas afirmar que podem ser usadas desta forma, em convergência 

com os planos divinos; 

7. A Engenharia genética, como tecnologia humana, é relacionada dentro da 

gama de tecnologias que podem ser usadas como co-criação. No campo da 

biologia, Deus procura mudanças genéticas como meios de atingir novas 

realidades. Não o faz, como já afirmado, interferindo nas leis da criação, mas 

através dela própria. Pode atingir seus objetivos, através da participação 

humana, no uso que faz da engenharia genética. Sendo assim, esta tecnologia 

pode ser admitida como consistente com a natureza e com os propósitos de 

Deus, que é a criação de novas realidades e a redenção da realidade já criada, 

nos seus aspectos defectivos (relação a ser trabalhada no próximo capítulo). 

8. Por fim, questiona-se se esta tecnologia não representa uma última conquista 

dos processos evolucionários. Como afirmou Teilhard, a evolução tende a um 

crescimento de autoconsciência e co-reflexão, que bem pode desembocar na 

consciência dos próprios processos que ela usa para se processar, ou seja, dos 

processos finalmente conhecidos e expressados pela tecnologia do DNA 

recombinante.  

Cada uma destas observações está mais ou menos relacionada ao pensamento de 

Cole-Turner. Percebe-se uma concordância com os seus conceitos, da maior parte 

dos teólogos trabalhados nesta pesquisa: a criação contínua, a co-criação, a relação 

com as tecnologias, e por fim, com a engenharia genética. Resta agora demonstrar 

como este conceito responde a algumas críticas que tem sido tecidas contra ele. 

Como ponte para a próxima exposição, que já foi diversas vezes tocada, pode se 

relacionar as seguintes questões: Este conceito não é aberto demais, podendo servir 

de justificativas ideológicas de práticas contrárias ao bem comum? Na sugestão que 

oferece, não dá a impressão de que considera todas as aplicações da engenharia 

genética como iniciativa de co-criação? Quais os critérios éticos que fornece, no 

contexto prático do uso da engenharia genética? Esta é a matéria do próximo 

capítulo. 
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Capítulo III 

 

 

CO-CRIAR COM DEUS – AGIR COMO SER HUMANO 

OBSERVAÇÕES CRÍTICAS AO CONCEITO DE CO-CRIAÇÃO 

 

“O Deus da Bíblia não é Zeus; ele não impõe ao homem, como a um 
concorrente em potencial, limitações eternas. Não tem necessidade de 

cadeias mitológicas ou ontológicas para prender definitivamente o 
homem a um ponto do universo. Não é um policial ciumento do 

universo, guardando as fronteiras do seu reino intocável. O Deus da 
Bíblia cria o homem à sua própria imagem. Não o considera como 
sua antítese ou seu rival virtual, mas como o parceiro da Aliança. 

Assim, Deus não guarda para si o ‘fogo da criação’, mas o divide com 
o homem. (...) Também o homem da Bíblia não é grego. Não é 

coagido a ocupar seu lugar sem discussão em estruturas 
preestabelecidas. Ele é o filho e o herdeiro do Pai (Gl 4,7). Seu ponto 

de referência não é a ordem do cosmos ou da sociedade 
definitivamente estabelecidas, mas o criador e o salvador dessas 

estruturas. Assim, o homem não é somente parte integrante, mas parte 
ativa na criação, a quem se dirige a palavra: ‘Reina sobre ela’. É ele 

o encarregado de guardar o ‘fogo’ da criação na natureza e na 
história. O homem bíblico é um ser livre, criador, destinado à 

transcendência, consagrado à ‘existência escatológica’, que contesta 
o status quo, transforma o mundo e procura a justiça mais eqüitativa 

do Reino vindouro”. 

J. M. Lochman 
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INTRODUÇÃO 

 

Como se pôde notar no capítulo anterior, o conceito de co-criação tem sido utilizado 

como uma alternativa na compreensão da relação entre Deus, o ser humano e a 

criação. Nele pode ser visto tanto a criação em seu aspecto inacabado e contínuo, 

como também o ser humano como um partícipe com Deus nos seus desdobramentos, 

através de suas iniciativas e tecnologias, em especial, a engenharia genética. Resta, 

pois, agora, realizar uma análise das críticas que têm sido lançadas contra este 

pensamento, seguida das respostas oferecidas. Nesta exposição, tratar-se á de vários 

problemas levantados, a saber: a questão do sentido e dos limites, quanto ao uso que 

se pode fazer do conceito; das mudanças percebidas em relação ao conceito de Deus, 

dentro desta visão; do otimismo frente a ambigüidade presente na engenharia 

genética; do argumento de que manipular organismos pela engenharia genética é 

invasão aos domínios de Deus, e, finalmente, da relação entre a engenharia genética, 

a evolução e a atividade de co-criação. 

 

I. OS LIMITES DE APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CO-CRIAÇÃO 

Mais do que em outras escolas, percebe-se como o conceito de co-criação favorece 

uma mediação entre a teologia e as tecnologias, em especial a da engenharia 

genética.209 No entanto, algumas críticas têm sido lançadas contra o mesmo, que se 

fazem necessárias serem trabalhadas, em sua fundamentação.  

Primeiramente, observa-se a crítica de Nelson, no tocante à construção do termo ‘co-

criador’. Tendo partido da escola que interpreta o ser humano como gerente de Deus 

na criação,210 Nelson nota que o conceito de co-criação sugere uma distância (ou 

proximidade) irreal entre o agir criador divino e o agir criador humano. Em sua 

                                                 
209 Ressaltamos aqui a tecnologia da engenharia genética, por dois motivos em especial. Primeiro, 
porque nossa preocupação maior é encontrar uma mediação, entre a teologia e esta tecnologia em 
específico. Segundo, porque este conceito tem sido trabalhado, na maioria das vezes, dentro deste 
contexto. Se insistimos que esta teoria se aplica às demais tecnologias, o fazemos por reconhecer este 
fato, e não no sentido de que estamos impondo-a, inusitadamente, como mediação necessária à 
teologia e engenharia genética. 
210 Cf. NELSON, op. cit. Pg. 114. 
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visão, o fato de que cientistas consigam produzir criações sem igual na natureza, por 

meio da engenharia genética, não significa que podem utilizar um conceito como 

este, para designarem-se a si mesmos. “Algo parece estar faltando para esta 

equação”, 211 aponta Nelson. Para ele, a diferença entre a ação criativa humana e a 

divina, reside fundamentalmente no fato de que somente Deus é criador, no sentido 

original da palavra ex nihilo, ou seja, a partir do nada. "Por este estrito raciocínio, 

uma equipe de investigadores que estão sintetizando uma porção de insulina, 

tratando o problema de nanismo entre os seres humanos, ou patenteando um rato 

com resistência contra o câncer, sem igual na natureza, ainda que dignos de 

admiração, não podem ser chamados de criadores, co-criadores ou criados co-

criadores”. 212 Esta crítica será trabalhada por Hefner, embora se perceba que nesta 

questão Nelson tenha usado de um excesso de literalismo na interpretação do 

conceito ora tratado. 

A segunda observação crítica tecida contra os pressupostos desta escola vem de 

Chapman. Trata-se de que, ao seu ver, a linguagem utilizada na explicitação deste 

conceito fornece um alto grau de legitimidade às iniciativas empreendidas pela 

tecnologia da engenharia genética. 213  Diferentemente do conceito que apregoa que 

os seres humanos são apenas mordomos na criação, "... as afirmações teológicas do 

ser humano como co-criador criado não são traduzidas em preceitos específicos ou 

meios axiomáticos que possam providenciar a base para análises éticas ou 

recomendações políticas". 214 Além disso, a linguagem possui um alto grau de 

abstração, o que torna difícil uma aplicação objetiva tanto na prática diária dos 

laboratórios de manipulação genética quanto nas decisões políticas sobre o 

assunto.215 Segundo ela, o conceito se estabelece mais como uma metáfora do que 

uma estrutura crítica para avaliações éticas das aplicações realizadas pela engenharia 

genética.216 

                                                 
211 Idem Ibid. Pg. 113. 
212 Ibid. Pg. 113. 
213 Cf. NATIONAL COUNCIL OF CHURCHES - EUA. “Genetic Science For Human Benefit”. In: 
CHAPMAN, Audrey. R. “The Contributions And Limitations Of Christian Ethics On The Genetics 
Revolution”. In: Kalãm Islam and Science - http://www.kalam.org/papers/audrey.htm - 22/05/2003.                    
214 Cf. Ibid.  
215 Cf. Ibid. 
216 Cf. NATIONAL COUNCIL OF CHURCHES - EUA. “Genetic Science For Human Benefit”. In: 
CHAPMAN, Audrey. R. “The Contributions And Limitations Of Christian Ethics On The Genetics 
Revolution”. In: Kalãm Islam and Science - http://www.kalam.org/papers/audrey.htm - 22/05/2003.  
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Nelson ressalta esta falta de objetividade dentro deste conceito. “... podem todas as 

criações humanas, manifestamente imperfeitas, nocivas ou más, serem contadas entre 

as obras de co-criação?”, questiona. 217 Embora a resposta seja intuitivamente 

percebida como negativa, seria importante verificar qual a argumentação trabalhada 

pelos seus representantes. Que princípios éticos norteariam esta visão, ou que são 

oferecidos pela mesma? Para responder a estas questões, serão analisadas as 

respostas de Lambert, Segundo, Hefner, Peters e finalmente Cole-Turner. 

 

I. A - CO-CRIAÇÃO COMO INSPIRAÇÃO DIVINA - DOMINIQUE LAMBERT 

A começar pelo pensamento de Lambert, se percebe em geral nesta escola algumas 

medidas que limitam o uso de seus argumentos. Como já foi exposta nesta pesquisa, 

para este autor, a principal atividade co-criadora que o ser humano poderia 

empreender é a atividade científica, onde pode não somente transformar como 

também prolongar o que Deus iniciou. No entanto, esta aplicação não se estende a 

todas as iniciativas dos seres humanos. A mediação que se faz por meio do ser 

humano nos propósitos divinos na criação, deve ser entendido apenas como uma das 

modalidades, entre outras, de ação de Deus, nestes processos. “Deus suscita, se o 

quiser, o desdobramento de cadeias causais cuja possibilidade está inscrita no 

cosmos”. 218  Isso não significa, entretanto, que Deus se põe a mover alguma 

realidade no mundo, como uma causalidade física. Pelo contrário, essa ação se dá 

sem ferir a liberdade e a autonomia da criação, através de iniciativas divinas 

adequadas a esta limitação. O suscitamento de uma potencialidade quântica, uma 

inovação (no sentido de chamar ao ‘ser’ alguma coisa que não estivesse ali presente) 

ou ainda uma inspiração de idéias, nas profundezas do pensamento humano, que 

venham a orientar os seus conceitos e empreendimentos, são exemplos deste 

proceder.219 Desta forma, sua ação permanece real, sem, no entanto, ser identificada 

com uma causa física, fato este que esclarece como uma iniciativa científica pode ser 

perfeitamente concebida como iniciativa divina, independente das aplicações erradas 

                                                 
217 NELSON, op. cit. Pg. 114. 
218 LAMBERT, Dominique, op. cit. Pg. 53. 
219 Cf. LAMBERT, op. cit. Pg. 53. 
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que se pode dar a ela. O sentido do conceito se limita a ser uma inspiração às 

atividades humanas, mais do que um guia objetivo sobre questões concretas. 

I. B - CO-CRIAÇÃO COMO CHAMADO À LIBERDADE – JUAN LUIS 

SEGUNDO 

Situa-se nesta mesma linha o pensamento de Segundo. Sua resposta às questões 

oriundas de uma leitura rápida do termo ora considerado, pode ser facilmente 

verificável no seu entendimento sobre o que significa o estágio de maturidade, a 

partir do qual o ser humano deve se entender como co-criador. Para segundo, este é 

o momento em que o ser humano herda a responsabilidade de dar continuidade 

autonomamente aos processos criativos de Deus, sem a tutela da lei.220 A chave para 

esta questão está na palavra liberdade. Na interpretação de Segundo, esta só é 

autêntica quando inspirada pelo amor.221 Enquanto alguns a entendem apenas a partir 

de uma relação dicotômica entre o amor e o egoísmo, Segundo afirma que ela só 

pode ser relacionada ou identificada com a ação motivada pelo amor e pelo bem, 

uma vez que o egoísmo é sinônimo de perda da autonomia e de pecado. Neste caso, a 

tentação que ela enfrenta é a da lei do menor esforço, da facilidade e do desânimo 

frente às dificuldades características deste estágio onde o ser humano deve inventar 

seu próprio caminho. Infelizmente, muitas vezes, o ser humano “... prefere ser 

escravo, com a condição de que lhe dêem solucionados os problemas do que-fazer, 

qualquer que seja o contexto onde se encontre”, a ousar construir um inusitado 

itinerário.222 Deveria antes, realizar-se sem temor, assumindo corajosamente que 

poderá errar, rompendo com a ilusão de que seria possível a qualquer empresa 

humana, como a tecnologia da engenharia genética, ser resguardada contra abusos e 

desvios, se for construída sob balizas éticas sólidas. Ao contrário, deve entender que 

a maior violação do princípio proposto não está em errar, mas em deixar de 

empreender a criação devido ao medo frente a uma ausência de mapas objetivos. No 

pensamento segundiano, a liberdade para criar é supervalorizada ao ponto de declarar 

que, nesta iniciativa, os seres humanos nunca chegariam a uma situação que os 

obrigasse a dizer: “... teria sido melhor não ser livre”. 223 Sendo assim, o sentido que 

                                                 
220 Cf. SEGUNDO, Que Mundo? Que Homem? Que Deus? Pg. 340. 
221 Cf. Ibid. Pg. 345. 
222 Ibid. Pg. 347. 
223 SEGUNDO, Que Mundo? Que Homem? Que Deus? Pg. 348. 
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Segundo dá ao conceito de co-criação não é aberto ao ponto de servir de justificativa 

às iniciativas humanas egoístas e mercantilistas. Qualquer iniciativa humana, 

motivada por intenções que não se caracterizem pelo amor, não pode ser 

caracterizada como co-criação, mas de escravidão. O ser humano está livre para agir 

segundo esta responsabilidade, ou permanecer paralisado pelo medo, ou ainda agir 

em desconformidade com a própria liberdade e o amor, levado pela escravidão.  

 

I. C - CO-CRIAÇÃO COMO COMPLEMENTAÇÃO - PHILIP HEFNER 

Hefner é considerado como um dos conceitualizadores principais deste termo, e 

também um dos mais questionados, na suposta abertura sugerida por uma rápida 

leitura do conceito. Na verdade, o termo elaborado por Hefner é ‘co-criador criado’, 

e não somente ‘co-criador’. Deve ser entendido como síntese de uma expressão 

maior, qual seja, a de que “o ser humano é criado por Deus para ser um co-criador na 

criação que Deus tem trazido à existência e para a qual tem propósitos”. 224 

O limite de sentido que dá ao seu termo é entendido a partir da precisão dos seus 

componentes. O adjetivo criado corresponde à contingencialidade do ser humano. 

Ressalta que “... o ser humano está situado dentro de um ecossistema, em um íntimo 

relacionamento com o meio ambiente que o condiciona, de diferentes maneiras”. 225 

Desta maneira, não deveria agir à revelia, como se fosse uma ilha, independente do 

restante da natureza. Ser criado é ser derivado, ser dependente de fatores 

antecedentes (meio-ambiente, cultural e biológico). É estar situado dentro, e a partir 

da matrix de criação em que têm emergido. No parecer de Hefner, não é em si 

mesmo que o ser humano deve buscar o sentido de sua própria existência ou papel no 

mundo, mas em Deus, o seu Criador. Além de ser criatura contingente, dependente 

do sentido divino, o ser humano não pode criar ex nihilo, como Deus, mas somente a 

partir da matéria que já foi anteriormente criada, fato este que aponta para a primazia 

divina sobre o ser humano, na atividade da criação contínua. Portanto, não nasceu 

para explorar egoisticamente as oportunidades de dominar a natureza, como elas 

surgem, antes pelo contrário, como criatura que surgiu dos mesmos processos 

                                                 
224 HEFNER, The Human Factor. Pg. 35. 
225 Cf. Ibid. Pg. 36. 
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evolucionários, deve respeitá- la como criação, como também se vê. Sendo assim, “... 

já não podemos tolerar compreensões de natureza humana que teimam em nos 

separar de nossos semelhantes, ou do ecossistema natural no qual nós vivemos, ou 

dos processos evolutivos dos quais nós emergimos”. 226 Qualquer tentativa de 

justificar agressões tecnológicas, operadas debaixo deste conceito, será 

completamente inadequada e injustificada. Quando estes aspectos são ressaltados no 

pensamento de Hefner, esclarece-se sua opinião contrária a uma dominação 

antropocêntrica da natureza, e baliza o papel humano diante de Deus. 

Enquanto Segundo defende a idéia de que o ser humano deve construir o seu próprio 

caminho, e Peacocke a idéia de que, além de co-criador, é também co-explorador de 

novas possibilidades da natureza, 227 Hefner não trabalha com noções tão abertas 

assim. Em seu conceito, os propósitos de Deus para o ser humano se referem à 

concretização dos objetivos que tem para a criação como um todo, onde este se 

apresenta como um auxiliar, na consecução destes projetos.228 Desta maneira, pode-

se dizer que quando age em desconformidade com estes propósitos, não está agindo 

como co-criador. Como verificado nos autores anteriores, Hefner não oferece noções 

claras para objetivar, de maneira prática, critérios éticos para decisões mais tangíveis. 

Para tanto, seria necessário uma delimitação mais precisa de quais seriam estes 

propósitos divinos, nas decisões cotidianas. O máximo que oferece é a inspiração do 

exemplo de Cristo, como manifestação máxima da vontade de Deus, como forma 

pura de amor, equivalente, talvez, ao princípio da beneficência defendido pela 

Bioética. Nas palavras do teólogo Ian B. Barbour, falando sobre a relação entre o 

conceito de co-criação e a direção a ser imprimida às tecnologias, “... Hefner sustenta 

que Cristo é o protótipo da verdadeira humanidade, e representa uma nova ênfase 

radical na evolução cultural. Em Cristo, nós conhecemos a vontade de Deus como 

um amor universal”. 229 

                                                 
226 HEFNER, op. cit. Pg. 37. 
227 A diferença que nos parece existir entre Peacocke e Hefner está em que Peacocke concebe o ser 
humano como um agente de novidades surpreendentes, que são inéditos até mesmo para Deus. 
Hefner, por outro lado, não vê as emergências de novidades na criação como novidades para Deus, 
senão matérias que foram previamente chamadas à existência. No entanto, ambos trabalham com 
categorias que abrangem propósitos divinos para a criação, e que podem ser discernidos através de 
cuidadosas análises empíricas, o que possibilitaria ao ser humano co-criar com Deus, a partir do 
conhecimento destes propósitos. 
228 Cf. HEFNER, op. cit. Pg. 37. 
229 Cf. BARBOUR, Ian G. Religion And Science – Historical And Contemporary Issues. Pg. 279. 
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I. D - CO-CRIAÇÃO COMO BENEFICÊNCIA – TED PETERS 

Para Peters, o sentido pelo qual deve ser entendido o conceito de co-criação se 

relaciona a uma imitação dos propósitos de Deus, na promoção da vida e no alívio do 

sofrimento humano. A liberdade outorgada por Deus ao ser humano, de construir o 

futuro, deve ser exercida em responsabilidade, através de éticas que estejam 

engajadas na construção de um futuro melhor. Neste sentido, ele pergunta: “Nós 

deveríamos brincar de Deus?”. Respondendo negativamente, Peters ressalta qual 

deveria ser o comportamento correto. “... nós poderíamos brincar de seres humanos 

no sentido da ‘imago Dei’, ou seja, deveríamos nos entender como criados ‘co-

criadores’ e deveríamos pressionar nossa criatividade científica e tecnológica para 

servir em amor e beneficência ao próximo”. 230 

 

I. E - CO-CRIAÇÃO SEGUNDO O MODELO DIVINO – COLE-TURNER 

Finalmente, é importante explicitar aqui o sentido que Cole-Turner dá ao termo 

utilizado. Para Cole-Turner, existe um requisito básico para que se estabeleça a 

relação entre as atividades humanas e o conceito de co-criação: o conhecimento dos 

propósitos de Deus. “... se desejamos ver o nosso trabalho como cooperativo ou co-

criativo com a criatividade divina, então devemos ter algum senso do que Deus 

intenta para a sua criação”.231 Em outras palavras, a aplicação do conceito de co-

criação não se dá de maneira inconsciente e incontestável, antes o contrário, se dá 

quando o ser humano se alinha, em suas atividades, com os propósitos divinos.  

“A questão é se usamos a tecnologia em subserviência à vontade de 
Deus, revelada por Cristo e aberta a nós pelo Espírito. Co-criação não 
é tanto uma questão de doutrina, mas de obediência. Considerando 
desta forma, a tecnologia deveria ser co-criação.  Mas se formos 
honestos sobre nós mesmos, veremos facilmente como a tecnologia se 
volta muito mais para uma reordenação egocêntrica da natureza, que 
se torna, por fim, em  auto-afirmação contra a criação. Nesse caso, 
devemos considerar seriamente o prospecto de que nossa tecnologia, 

                                                 
230 PETERS, Playing God? Pg. 161. 
231 COLE-TURNER,  “Is Genetic Engineering Co-Creation?” Theology Today 44 (1987): 339. 
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longe de ser co-criação, é de-criação,  uma recusa em consentir com 
os propósitos de Deus”. 232 

A delimitação de um propósito divino para a criação, no entanto, não é um problema 

de fácil resolução. O autor insiste, entretanto, em que é somente a partir desta 

circunscrição que a relação entre a engenharia genética e o conceito de co-criação se 

torna viável, dado o excesso de otimismo em relação às tecnologias nele presente.233 

Deixar de trabalhar esta questão abriria brechas, na responsabilidade de se considerar 

a ambigüidade presente nas atitudes humanas, que possibilitam tantos desvios. “Nós 

somos não somente ‘criados co-criadores’, mas também criaturas que permanecem 

constantemente em necessidade de redenção”, 234 afirma Cole-Turner.  

 

Para Cole-Turner, este sentido se encontra explicitado nos milagres de cura operados 

por Jesus. Para esclarecer isto, expõe seus pressupostos teológicos, convergentes com 

alguns postulados da Sociobiologia (a explicação do mal em termos evolucionistas, 

por exemplo)235. Em sua visão, existe uma lacuna entre a condição atual da criação e 

a condição almejada por Deus para a mesma, chamado de ‘queda’, nas doutrinas 

cristãs tradicionais. Esta lacuna é explicada, na verdade, não por uma suposta 

desobediência específica dos seres humanos, localizada em um passado remoto, mas 

pela incompletude dos processos evolucionários, que ainda não chegaram ao termo 

proposto por Deus. 

 

O conceito de Creatio Contínua traz em si esta idéia, quando sugere que a criação 

não está conclusa completamente, mas ainda em fase de realização. Nesta fase, 

verificam-se as falhas, ambigüidades, as imperfeições e as necessidades de remissão. 

Falhas não no seu sentido essencial, mas no sentido em que não corresponde ao ideal 

perfeito de Deus, em relação à nova criação. Não se refere, portanto, a um grau de 

perfeição já alcançado, que teria sido perdido em um momento de queda localizado 

em um ponto específico no passado.  

 

                                                 
232 COLE-TURNER, Biotechnology: A Pastoral Reflection . Theology Today 59 (2002): 39-54. 
233 Idem. The New Genesis. Pg. 102. 
234 Ibid. Pg. 102. 
235 Ibid. Pg. 86. 
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Portanto, “... tanto o bem quanto a desordem devem ser vistas como subprodutos 

cumulativos dos incontáveis eventos na história evolucionária da vida na terra”. 236 

Mesmo a religião, a moralidade, a ciência e a tecnologia estão fundamentadas nas 

capacidades do sistema nervoso humano, que foi condicionado pela história 

evolucionária acumulada nos genes humanos, marcadas, portanto, pelas 

imcompletudes. 

 

Partindo deste ponto de vista, a atividade de Deus na criação para levá-la ao seu ideal 

completo se dá, não somente em criar novas realidades, mas também em redimi- la de 

suas incompletudes e falhas. Redenção aqui tem este significado - trazer a criação 

incompleta ao ideal proposto para a mesma já no presente estágio. Esta direção é 

exemplificada nas atividades de cura, operadas por Jesus. Ao ver de Cole-Turner, o 

fato de que Jesus tenha gastado tanto tempo em curar enfermos, uma vez que ele seja 

o reflexo perfeito da vontade de Deus, demonstra a preocupação divina em restaurar 

a criação. Significa que as doenças, bem como outras desordens encontradas na 

natureza não são da vontade de Deus.  

 

Por fim, para completar o seu argumento sobre a redenção como co-criação, o autor 

defende o uso das tecnologias, e mais especificamente a tecnologia da engenharia 

genética como instrumentos de redenção. Essa conclusão é resposta, na verdade, à 

pergunta sobre como o ser humano poderia participar dos processos da criação e da 

redenção. Não reduzindo essa tarefa apenas a ação das tecnologias, afirma a 

singularidade que estas representam nesse processo. As técnicas humanas têm 

servido para aliviar os esforços humanos, na luta contra males que de outra maneira 

não seriam resolvidos. Doenças, desordens e falhas tem sido tratadas, ao longo dos 

anos, através das tecnologias. Dentro desta esfera de criações humanas de 

mecanismos contra tais desordens se localiza a técnica de engenharia genética, visto 

as possibilidades por ela emergidas, de correção e aperfeiçoamento237 da natureza. 

 

                                                 
236 COLE-TURNER, The New Genesis. Pg. 89. 
237 Estes dois termos são utilizados aqui de forma limitada, e não no que poderiam sugerir, em uma 
literalização das palavras . Com correção e aperfeiçoamento, pensa-se nas mudanças efetuadas em 
nível molecular, em alguns organismos da natureza que os tornariam mais humanos, ou mais dispostos 
às necessidades humanas. É o caso, por exemplo, de transgênicos que prescindem de herbicidas, por 
terem sido manipulados com genes específicos de outras espécies, que sintetizam essa propriedade na 
própria planta. 
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Essa motivação, na opinião de Cole-Turner, salvaguarda o bom uso da engenharia 

genética, bem como especifica maneiras de aplicar o conceito tratado. Sem repetir 

toda a lista das maneiras pelas quais ela pode ser usada positivamente, poderia se 

dizer que motivos convergentes a esta idéia são o da preservação da diversidade 

genética de plantas e animais, especialmente as que estão em extinção, a produção de 

plantas que prescindam de herbicidas e que se desenvolvam em climas atípicos, o 

que maximizaria o potencial que a agricultura tem de aumentar a produção de 

alimentos no mundo; a produção de medicamentos, as terapias somáticas para 

doenças de origem genética, e quem sabe, as terapias em nível germinativo, entre 

outras que já foram citadas.238   

 

I. E. 1 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DA SALVAÇÃO – PETER SCOTT 

A relação que Cole-Turner estabelece entre tecnologias humanas e redenção não 

passa desapercebida pela crítica do tema. O teólogo Peter Scott empreendeu uma 

análise deste conceito, tecendo algumas críticas a este pensamento, publicado sob o 

título “The Technological Factor: Redemption, Nature, And The Image Of God”, na 

revista Zygon. 239  

Para Scott, quando Cole-Turner caracteriza a engenharia genética como instrumento 

que pode promover redenção na natureza, no sentido de aperfeiçoa- la de modo a 

alcançar a plenitude desejada por Deus, está estabelecendo uma instrumentalização 

da salvação. Mesmo tendo usado os milagres de Cristo para fundamentar sua visão, 

como explicitação da vontade divina.240 “Cristo aqui se torna um meio para um fim: 

a engenharia genética”, 241 afirma Scott. A salvação passa a ser descrita como uma 

atividade humana, sendo mediada pela técnica, enquanto que a natureza passa a ser 

vista como objeto desta redenção, visão que abre espaço para a dominação sobre a 

mesma. 

                                                 
238 COLE-TURNER, The New Genesis. Pg. 96-97. Embora estas possibilidades sejam contestadas por 
muitos, especialmente pelos ambientalistas. Esta lista representa, na verdade, uma opção de visão, 
frente às possibilidades criadas pela engenharia genética. 
239 SCOTT, Peter. “The Technological Factor: Redemption, Nature, And The Image Of God”. Zygon, 
Vol. 35. no. 2 (Junho 2000). Pgs. 371-384. 
240 Ibid. Pg. 376. 
241 Ibid. Pg. 376. 
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Esta crítica não foi trabalhada por Cole-Turner.242 No entanto, algumas observações 

já foram feitas por outros autores, que poderiam ser descritas aqui como alternativas 

a serem trabalhadas. 

 

I. E. 2 - SUPERAÇÃO DO DUALISMO ENTRE CRIAÇÃO E SALVAÇAO 

A proposta da escola da co-criação é a de que, estando o universo aberto à contínua 

irrupção da nova criação, o ser humano pode e deve participar dos projetos de 

criação de Deus. Cole-Turner vai além, refinando este pensamento, incluindo 

também o dever de participação da redenção operada por Deus para a natureza. 

A maior dificuldade encontrada nesta exposição, para a teologia tradicional, não é a 

de conceber que o ser humano possa participar na criação, mas na atividade da 

redenção. A criação pode ser incrementada pela ação humana, mas a redenção é uma 

prerrogativa exclusivamente divina. Sem questionar esta visão, é importante notar 

sua pressuposição básica: uma separação entre criação e redenção. Separação esta 

que tem sido trabalhada, no fito de que seja superada. 

La Peña, por exemplo, sugere que criação e redenção sejam vistas em unidade. Em 

seu livro Criação, Graça e Salvação, observa que o verbo bara, usado para traduzir a 

palavra ‘criar’, significa mais do que isto. Para ele, este verbo denota não somente a 

ação de dar princípio à realidade, mas também a de restaurar (re-criar) e consumar 

essa mesma realidade.243 Em sua visão, Deus cria não somente quando traz à 

realidade o que ainda não existe, mas também quando sustenta e redime a sua obra, 

levando-a à plenitude para a qual fora criada.244 A ação de criação, olhada por este 

ângulo, não pode ser inteiramente separada da ação de salvação. Deus cria e salva, ou 

cria para salvar.245 

                                                 
242 Pelo menos não em textos que conseguimos relacionar sobre o tema. Até porque se trata de uma 
crítica após seus textos terem sido publicados. 
243 Cf. DE LA PEÑA, Juan L. Ruiz. Criação, Graça, Salvação. Pg. 09. 
244 Ibid. Pg. 10. 
245 Esta afirmação não deveria ser entendida como equivalente à afirmação de que Deus cria uma 
criação imperfeita para depois nela se deleitar em corrigi-la. O processo de criação deve ser entendido 
como uma relação contínua, ao contrário de algo que sai das mãos de Deus pronto, acabado, idéia que 
daria margem para um comentário desse teor. 
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Nesta mesma perspectiva, situa-se o pensamento de Alfonso García Rubio, em seu 

texto “Superação do Dualismo Entre Criação e Salvação”. 246 Em seu entender, 

poucos desdobramentos teológicos aparecem com carga tão grande de conseqüências 

negativas como a crescente separação dicotômica que se deu nos processos históricos 

entre salvação e criação.247 Tal visão provocou uma di-visão, no entendimento da 

vocação da igreja e da ação de Deus. A partir do conceito dos dois reinos (o natural e 

o sobrenatural), passou a entender-se que Deus, como Criador, cria e conserva a sua 

criação, e no que tange à salvação, salva preparando para a existência em um outro 

mundo. Perdeu-se a dimensão histórica da salvação.248 Ao invés desta visão, Rubio 

propõe uma reconceituação da mesma, que integre criação e salvação em um mesmo 

âmbito. “... nesta história da salvação, criação e salvação são inseparáveis”, diz ele. E 

ainda: “... e, assim, toda a nossa vida, junto com a história e com o cosmo criado pelo 

amor de Deus, é chamada a acolher a estupenda salvação que é a autocomunicação 

de Deus mesma do amor/vida do Deus Trindade”. 249 

Visto a partir desta perspectiva, o ser humano que é chamado para a co-criação, é 

também chamado para participar da co-redenção da criação. 

 

I. E. 3 - PARTICIPAÇÃO HUMANA NA DIMENSÃO HISTÓRICA DA REDENÇÃO 

Este pensamento pode ser observado ainda em declarações do teólogo Paul Tillich, 

sobre saúde, cura e salvação, e do teólogo Etienne A. Higuet, professor no Curso de 

Pós-Graduação em Ciências da Religião da Umesp.250 

A relação estabelecida por Cole-Turner, entre salvação (redenção) e cura de 

enfermidades físicas, já é encontrada, de acordo com Higuet, na própria etimologia 

latina e alemã da palavra salvação. Em latim, a palavra salvatio quer dizer, ao 

mesmo tempo, salvação e cura, demonstrando que a obra da salvação deve se 

estender à cura. O verbo alemão heilen, de onde se deriva Heil (salvação) e Heilung 

                                                 
246 RUBIO, Alfonso García. “Superação do Dualismo Entre Criação e Salvação”. In: MÜLLER, Ivo, 
op. cit.  
247 Ibid. Pg. 211. 
248 Ibid., Pg. 216. 
249 Ibid., Pg. 224. 
250 IN: HIGUET, Etienne Alfred. “Saúde, Cura e Salvação No Pensamento de Paul Tillich”. In: 
Revista Semestral de Estudos e Pesquisas em Religião. Psicologia, Saúde e Religião em diálogo com 
o pensamento de Paul Tillich. Págs. 75-85. 
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(cura) é um outro exemplo para esta afirmação. O mesmo pode ser dito da palavra 

inglesa heal, healing e health, que está relacionado a cura e saúde, sendo que 

pertence à mesma raiz germânica que heilen.251 Desta forma, redimir, entre outras 

coisas, é curar. Curar o que está defectivo, segundo Cole-Turner. Pode incluir não 

somente doenças humanas, mas desordens na natureza.252 

A participação humana nestes processos de redenção, ou cura/salvação pode ser 

melhor entendida na relação que Tillich faz sobre os três tipos ou métodos de cura, 

que se verifica presente tanto nas culturas antigas quanto nas modernas, a saber: cura 

religiosa, a mágica e a natural. Para Tillich, a cura religiosa usa o poder da palavra 

divina, enquanto que a mágica utiliza forças psíquicas e a cura natural faz uso de 

cirurgias ou remédios. Desta forma, encontra-se o espaço necessário para a 

concepção de Cole-Turner, de aplicar às tecnologias humanas que podem oferecer 

tratamentos terapêuticos ou ‘ordenadores’253 da natureza, a terminologia da redenção. 

Isto se deve ao caráter de totalidade centrada, observado por Tillich. A criação deve 

ser resgatada ou redimida, não apenas a partir da ação sobrenatural divina, mas 

também a partir da ação redentiva humana. Dentro desta relação, a salvação que se 

inicia no ser humano, pode ser vista em perspectiva antecipativa da redenção 

absoluta: “... Os atos individuais de salvação ou cura devem ser descritos como 

realização fragmentária, ambígua e antecipativa da totalidade cósmica”. 254 

Ainda que seja notória a diferença dos pressupostos de Tillich (de uma doença 

cósmica oriunda de uma alienação existencial da vida com o Criador) e de Cole-

Turner (de uma criação que ainda está em fase de conclusão), poderia ser dito que 

são convergentes no que diz respeito à necessidade de se ver a redenção associada 

não somente ao espírito, mas também à natureza, e ainda na percepção de uma 

associação entre a ação divina e a ação humana, incluindo as suas tecnologias. Como 

afirma Higuet, “Quando se entende salvação como cura, não sobra lugar para um 

                                                 
251 Cf. HIGUET, op. cit. Pg. 77. 
252 Com ‘desordens na natureza’, quer se expressar aqueles fatores de desequilíbrio ambiental. 
Reconhece-se a dificuldade de estabelecer quais são estes fatores dentro do ecossistema como um 
todo, mas o simples fatos de alguns microorganismos serem chamados de “parasitas”, já aponta que é 
possível conceber que nem tudo na natureza concorre para seu equilíbrio. A opção de Cole -Turner é 
ver nas atitudes de Jesus, em relação às doenças, a expressão da vontade de Deus. 
253 Um exemplo de desordem da natureza que pode ser trabalhada pelos seres humanos, por meio da 
engenharia genética, é o problema das pragas nas lavouras. 
254 TILLICH, Paul. Cf. HIGUET, op. cit. Pg. 79. 
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conflito entre a medicina [biotecnologias?] e a teologia, mas há uma íntima relação 

entre elas”. 255 

 

I. E. 4 - O SOFRIMENTO DIVINO E A REDENÇÃO 

Finalmente, destaca-se nesta relação proposta por Cole-Turner, a observação 

oferecida pela teóloga feminista Nancy R. Howell, descrita por Heather Evans, em 

um texto publicado pela biblioteca eletrônica Counterbalance, convergente ao seu 

modelo de relacionar ação humana, tecnologias, e redenção. Como tantos críticos, 

Howell reclama que o termo ‘co-criador criado’ carece de objetivações mais práticas 

acerca de como poderia ou deveria ser utilizada pelos seres humanos, e então sugere, 

a exemplo de Cole-Turner, que a teologia da redenção, no que toca a antropologia e 

as teodicéias, deve ser usada como chave para nos dar o discernimento sobre como a 

engenharia genética poderia aliviar o sofrimento humano.256 

No seu entender, a redenção pode ser vista nos processos históricos de libertação, 

tendo como exemplo o caso da emancipação da mulher e dos negros. Para ela, foi 

através da imagem de um Deus sofredor junto com os seres humanos, que estes 

encontraram forças para se oporem aos aspectos desumanos presentes em seus 

contextos.  “... o redentivo papel do sofrimento negro foi como um modelo para 

construir novos significados para a comunidade e para a civilização. Os seres 

humanos cooperam com Deus para superar o mal e restaurar a comunidade”. 257 

Conforme Howell, este é o modelo de redenção proposto pela Teologia da 

Libertação. 

“... os seres humanos são envolvidos na contínua criação e salvação, 
através de políticas libertadoras, que é a autocriação da humanidade e 
a transformação do mundo. A Teologia da Libertação, junto com a 
Teologia Negra e a Teologia Feminista defendem que a redenção pode 
nascer do sofrimento infligido pela  opressão sócio-cultural. A 
compaixão e o poder divino são redentores porque causam superação 
do sofrimento e resistência contra o mal possível”. 258   

                                                 
255 HIGUET, op. cit. Pg. 84, 
256 Cf. EVANS, Heather. “Feminist & Process Theodicies’. Counterbalance Meta Library.  
http://www.meta-library.net/scisuff/femin-body.html  . Acessado em 28/11/2002. 
257 HOWELL, Nancy R. Ibid.  
258 Cf. HOWELL, op. cit.  
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Desta forma, a crítica de Scott, de que o pensamento de Cole-Turner estabelece uma 

instrumentalização humana da salvação, é oferecida também a Teologia da 

Libertação, que encontra no ‘Jesus libertador’ um modelo de redenção dos pobres, 

localizados dentro de uma sociedade opressora, mediada pelo agir histórico dos seres 

humanos, em se oporem ao mal e resistir os mecanismos de opressão. O conceito de 

Cole-Turner, por outro lado, se vê amparado por este modelo, que tem sido aplicado 

a esta outra dimensão do mal, a saber, a dimensão social e política, quase que 

onipresente nos países do Terceiro Mundo. Considerando estas relações, Howell 

conclui licitando a aplicação do mesmo modelo de teologia da redenção, à iniciativa 

de cura para as doenças e problemas de ordem genética, a partir da engenharia 

genética. 

Finalizando esta seção, seria importante recapitular a crítica que foi tecida, sobre a 

falta de conteúdo que forneça critérios éticos para as decisões práticas. Pode-se dizer 

que, embora o sentido do termo é de fato o de permanecer como princípio aberto, em 

geral os autores convergem com o princípio do amor, como norte para as aplicações 

da tecnologia tratada. Esta escola não fornece, portanto, prescrições prontas, mas não 

foge também à proposta da Bioética, no princípio da beneficência: os casos poderiam 

ser resolvidos situacionalmente, através de fóruns interdisciplinares de debate. 

 

II - O CONCEITO DE DEUS NA ESCOLA DA CO-CRIAÇÃO 

A segunda observação crítica referente ao conceito de co-criação, situa-se no âmbito 

do discurso sobre a transcendência de Deus. Para Nelson, a tese central desta escola 

poderia ser validada apenas a partir de uma relativização do conceito de Deus, como 

defendida pelos credos cristãos tradicionais (onipotente - todo-poderoso na criação). 

Sua intuição é que a imagem de Deus, exposta nesta visão, é vista como limitada, de 

um ‘Ser’ em desenvo lvimento, “... parte do processo cósmico evolutivo”, que 

procura ainda possibilidades novas para a criação junto com as suas criaturas. Nelson 

conclui, afirmando: “Se em um reconhecimento teológico, Deus é demovido do ‘ser’ 

e do poder absoluto para o relativo, então o conceito de co-criador é consistente”. 259 

                                                 
259 NELSON, op. cit. Pg. 113. 
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De fato, nota-se nos discursos de alguns expoentes desta corrente a razão desta 

observação. Esta mudança na imagem de Deus, no entanto, já não tem sido encarada 

como novidade no círculo teológico contemporâneo, como se pode notar na Teologia 

do Processo ou nas teodicéias influenciadas pelo pensamento do filósofo judeu Hans 

Jonas, em sua reconstrução da imagem de Deus, após a Shoah. 260  

Em Cole-Turner, por exemplo, a intuição de Nelson é confirmada pelo bioquímico 

Heather Evans. No texto “Science and Suffering: Genetics and the Problem of Evil”, 

Evans faz um balanço das idéias acerca da relação entre a genética e do problema do 

sofrimento, e ressalta o conceito em Deus de Cole-Turner, exposto em uma análise 

que faz sobre como as teodicéias influenciam no modo de interpretar as 

biotecnologias.261  Em sua concepção, quando se concebe que Deus sofre junto com 

a criação, por uma impotência à maneira exposta por Jonas ou por uma autolimitação 

devida ao zelo em relação à liberdade desejada para a criação, então pode-se 

enxergar as tecnologias como ferramentas das quais Deus usará, para alcançar os 

seus propósitos redentivos. A tecnologia caminha lado a lado com a compaixão de 

Deus, em buscar, junto com os seres humanos, mecanismos que possam aliviar seus 

sofrimentos. 262 Sendo assim, Deus não é completamente onipotente ou não usa a sua 

onipotência, 263 mas acompanha o ser humano nas suas limitações, promovendo 

novos meios para a redenção da criação, que até então não existiam. 

De maneira semelhante, se insere ainda o pensamento de Lambert, Queiruga, 

Segundo, Peacocke e ainda do teólogo John F. Haught. Com exceção de Peacocke, 

que manifesta uma nuance diferente do restante, estes teólogos são unânimes em 

afirmar uma autolimitação de Deus frente a criação, devido ao seu desejo em 

estabelecer uma relação de amor com a mesma. Haught, em seu livro Deus Após 

                                                 
260 Hans Jonas propõe uma reformulação da imagem de Deus após a Shoah. Para Jonas, o assassinato 
em massa dos seis milhões de judeus, nos campos de concentração alemães, no fim da primeira 
década do século passado, requer uma revisão teológica no entendimento dos atributos de onipotência 
e bondade de Deus. Em sua visão, Deus é, ou completamente poderoso, mas não totalmente amoroso, 
ou amoroso, mas não todo poderoso, caso contrário teria interferido nos desdobramentos do nazismo. 
Cf. STEFANI, Pietro. “Pensar e Crer Depois de Auschwitz”. In: GIBELLINI, Rosino & PENZO, 
Giorgio. Deus Na Filosofia Do Século XX. Pg. 626. 
261 EVANS, “Science and Suffering: Genetitcs and the Problem of Evil”. In: Biblioteca Eletrônica 
Counterbalance - http://www.meta-library.net/scisuff/index-frame.html - 25/05/2003. 
262 Cf. Ibid.  
263 A fala de Cole -Turner o situa entre estes dois conceitos de Deus (uma impotência, conforme 
apregoada por Jonas, ou uma autolimitação, como preço da liberdade humana). 
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Darwin nos apresenta essa intuição através da expressão “deixar ser”.264 Para 

garantir a autotranscendência da criação, Deus permite a sua luta por autonomia e 

independência em relação a Si mesmo.265  No pensamento de Segundo e de 

Queiruga266, este auto-esvaziamento divino se torna requisito indispensável para a 

promoção de um relacionamento desta natureza.  “A única criação possível é aquela 

que constitua a base para um novo amor. Aquela que lhe permita entregar-se a outro 

ser,  quase que em igualdade de condições, no amor”, afirma Segundo. Para tanto, 

“... Deus se despoja – livremente – de sua própria onipotência para deixar sua criação 

inteira condicionada a um ‘sim’ ou a um ‘não’ dos homens”. 267 Concordando com 

está idéia, Lambert conclui: “... se Deus queria uma criatura autônoma, capaz de 

entrar em livre relação com ele – o que sustenta a teologia, falando de um Deus de 

amor -, seria necessário que ele desse a essa criatura uma real autonomia. Ora, não há 

verdadeira autonomia sem tomada de distância, sem que haja um afastamento”. 268 

Esta idéia é primordial para a fundamentação do conceito de co-criação. Se Deus 

deseja um relacionamento livre com sua criação, também permitirá, não somente que 

esta construa seus próprios caminhos, como também a orientará e a acompanhará em 

criações conjuntas.  

Finalmente, nota-se presente no pensamento de Arthur Peacocke o que se quis 

chamar de relativização da idéia de Deus. Se para conceituá- lo como absoluto, 

requer-se que o conceba em seus atributos completa onipotência e onisciência,  

garantia de alcançar fins pré-planejados, então pode-se dizer, de fato, que Peacocke 

(ou Cole-Turner) não se encontra dentro deste pensamento. Para Peacocke, o ser 

humano pode, através de suas tecnologias, não somente cooperar com Deus nos 

processos de mudanças criativas na natureza, quanto também co-explorar novas 

mudanças possíveis. “O homem pode, então, através de sua ciência e tecnologia, 

explorar com Deus as possibilidades criativas dentro do universo que Deus trouxe à 

existência”. 269 Ou seja, Deus se vale das capacidades humanas até mesmo para 

                                                 
264 “Deixar a criação ser o que ela é e o que deseja ser”. HAUGHT, John. Deus Após Darwin. Pg. 
138. 
265 Cf. HAUGHT, op. cit. Pg. 138. 
266 Cf. Recuperar a Criação. Págs. 117, 152 e 169. 
267 Que Mundo? Que Homem? Que Deus? Pg. 392. 
268 Ciência e Teologia. Pg. 141. 
269 PEACOCKE, Arthur. In: COLE-TURNER, The New Genesis. Pg. 101. 
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encontrar possibilidades que ainda não haviam sido desveladas para si mesmo. Este é 

o sentido do termo ‘co-explorar’, segundo o autor. 

 

III - OTIMISMO E AMBIGUIDADE 

O autor Peter Scott, em sua análise do pensamento de Cole-Turner e de Hefner, no 

texto “The Technological Factor: Redemption, Nature, And The Image Of God”, 270 

divide as avaliações acerca das tecnologias, em otimistas, pessimistas e ambíguas, e 

insere o pensamento de Cole-Turner dentro dos que as avaliam de forma otimista. 

Esta observação, na verdade, se estende ao conceito de co-criação como um todo. A 

pergunta é: Será que este conceito não está sugerindo que os problemas humanos 

serão resolvidos por meio das tecnologias humanas, promovendo assim, tanto uma 

justificação ideológica às mesmas, quanto também um reducionismo sobre as 

dimensões do mal que assolam a criação? Es taria se contrapondo, por outro lado, à 

visão que reconheçe a ambigüidade presente nas tecnologias, como percebido no 

capítulo um, em relação à engenharia genética? 

 

III. A - APRENDER A VIVER COM OS LIMITES DA VIDA 

De fato, Cole-Turner apresenta um alto grau de otimismo em relação às 

possibilidades positivas, oriundas da engenharia genética. No entanto, cumpre 

considerar qual a natureza de seu otimismo e desvinculá- la, se necessário for, da 

sugestão que o insere dentro da expectativa de completa solução para os problemas 

humanos através das tecnologias. 

Como já afirmado, a engenharia genética, na concepção de Cole-Turner, é apenas 

uma das maneiras pelas quais o ser humano pode agir em co-criação. Por outro lado, 

ainda que possa ser utilizada desta maneira, não fornecerá todas as respostas 

necessárias aos problemas humanos. Até que a nova criação se manifeste com toda a 

sua plenitude, os seres humanos sempre irão conviver com o problema do sofrimento 

em suas vidas, devendo, portanto, concentrar suas atenções, não nas expectativas 
                                                 
270 SCOTT, op. cit. Pg. 375. 
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oferecidas por tecnologias específicas, mas em aprender a conviver com a 

ambigüidade da vida. 

“O sofrimento nunca será completamente erradicado. Desordens 
podem ser tratadas, problemas podem ser resolvidos, a dor pode ser 
eliminada, mas o sofrimento nasce não somente das desordens, mas do 
amor e de sua vulnerabilidade, da vida e de sua unicidade, da alegria e 
de sua transitoriedade. O sofrimento pode ser removido 
tecnologicamente, mas nunca removido definitivamente, e é uma 
perigosa ilusão tentar fazer com que seja. Devemos possuir 
tecnologias, mas precisamos devotar mais a nossa atenção em 
aprender a viver com limites, com perdas e com a morte”. 271 

 

III. B - PRIORIZAR OS ASPECTOS POSITIVOS DAS BIOTECNOLOGIAS 

Por outro lado, ao ver de Peters, os desafios que o tempo atual impõe à razão humana 

não permitem que se escolha usar ou não, as tecnologias emergentes. “Tanto intervir 

quanto não intervir em nossa constituição genética, apresentam perigos para a 

humanidade”. 272 Os perigos das intervenções já foram precisados no primeiro 

capítulo. Já o risco gerado por uma não intervenção se dá em face das possibilidades 

de desequilíbrios altamente nocivos ao planeta, pela complexidade que a esfera 

humana tem atingido, nesta fase da história. Problemas como os efeitos das radiações 

solares que geram mutações genéticas nos organismos vivos, a extinção em massa de 

espécies animais e o perigo da fome em escala mundial, são exemplos destas 

possibilidades. Confirmando esta preocupação, é importante notar ainda que, embora 

o grau de eficácia das futuras terapias genéticas ainda não tenha sido precisado, as 

pesquisas nesta área se estabelecem como as únicas alternativas para alguns tipos de 

problemas de ordem genética. Por este motivo, como ressalta o especialista em 

genética humana, Jörg Schmidtke “... a técnica genética e a biotécnica são os únicos 

métodos que prometem êxito também na pesquisa da terapia. Desistir deles não seria 

justificável, do ponto de vista ético, mesmo se se tratasse apenas de uma esperança, e 

de resto os primeiros êxitos de procedimentos de terapia genética não podem ser 

                                                 
271 COLE-TURNER, In: EVANS, op. cit.  
272 LAMMERS, & PETERS, . “Genethics: Implications of the Human Genome Project”. In: Religion 
Online - http://www.religion-online.org/cgi-bin/relsearchd.dll/showarticle?item_id=813 - 
22/05/2003. 
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ignorados”. 273 Sendo assim, uma priorização dos aspectos positivos que a genética 

pode gerar, pode ser mais produtiva do que uma paralisação focada nos seus aspectos 

ambíguos. Como afirma a geneticista Evelyn Fox Keller, enquanto que “... alguns 

podem se preocupar com o desejo de se usar a informação genética para controlar e 

amoldar o futuro da sociedade humana, (...) outros se preocupam, talvez igualmente, 

sobre um possível fracasso de coragem”. 274 

 

III. C - ASSUMIR OS RISCOS COM CONSCIÊNCIA 

Nesta área, no entanto, percebe-se outra ambigüidade. Antes que se possa avaliar 

satisfatoriamente as implicações sociais e ambientais de uma determinada tecnologia, 

seu uso já se encontra presente na sociedade. Como nota Lepargneur, “... os avanços 

da humanidade são mais ostensivos nos frutos da Razão instrumental do que na ética 

dos fins realmente implementados”. 275 Mas, além desta ambigüidade, estão aquelas 

realizações das quais não se pode efetuar uma avaliação completa, dado o grande 

desconhecimento de suas implicações. Tal é o caso da tecnologia da engenharia 

genética. A intrusão em nível molecular nos organismos poderia, sem que se saiba, 

provocar um desequilíbrio sem igual, na biosfera. Tais possibilidades são remotas, 

dado o rigor das seguranças impostas aos laboratórios, mas não existem segurança 

absoluta de que não possam acontecer. Que fazer, a partir da visão desta escola, no 

caso das tecnologias que manifestam aberturas para possibilidades maléficas 

imprevisíveis?  

As respostas de Peters e Hefner a esta pergunta são convergentes. Para Peters, os 

seres humanos, tendo verificado a motivação de suas intenções, realizado todas as 

análises possíveis sobre os efeitos que poderiam ser gerados por suas ações, e 

tomado todas as medidas de segurança possíveis, devem agir com coragem, 

assumindo os riscos que poderiam advir daí, sabendo que poderão cometer falhas, 

desvios e até erros irreversíveis. 

                                                 
273 SCHMIDTKE, Jörg. In: DE BONI, L. A., JACOB, G., SALZANO, F. (Org). Ética e Genética. Pg. 
257. 
274 KELLER, Evelyn Fox. In: KEVLES, Daniel J. & Hood, Leroy. The Code Of Codes. Pg. 281. 
275 LEPARGNEUR, op. cit. Pg. 121. 
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“Como estamos apenas no início de nosso engajamento na atividade 
da co-criação genética, como podemos estar certos de que nosso 
caminho vai em direção ao cumprimento [da utopia do Reino de 
Deus] e não na direção contrária, de destruição irreversível? O curso 
mais sábio é admitir que não podemos saber com certeza se nossa 
direção é compatível com a direção de Deus ou não. Os riscos morais 
são riscos genuínos. Mas como cristãos, cremos que a fonte da criação 
é também a sua esperança última. A origem humana e o seu destino 
estão relacionadas juntas na economia de Deus”.276 

Nesta mesma linha, referindo se a técnica da clonagem, percebe-se o pensamento de 

Hefner: 

“Nós continuaremos perseguindo o conhecimento e as tecnologias - 
não temos alternativa. Minha tradição me fala constantemente que 
agiremos como pecadores. Isto significa que, por não entendermos o 
suficiente, cometeremos falhas, até agirmos corretamente. A falácia 
mais perigosa é negar isto e fingir que existe alguém perfeito, uma 
maneira perfeita de clonagem, que será alcançada se pensarmos 
claramente, sentirmos sinceramente o bastante e debatermos o 
suficiente. Isto nunca acontecerá. Desde que somos pecadores e 
falíveis, e ainda assim, criados co-criadores, deveríamos criar tendo 
como base o fato de que somos pecadores falíveis. (...) devemos 
reconhecer que, se Oppenheimer imaginou que foi a bomba atômica 
que revelou o pecado original, a era da engenharia genética ira revelar 
muito mais. Então, como um mentor da minha tradição costuma dizer: 
Com toda a velocidade para frente, peca ousadamente!”. 277 

Finalizando, caberia aqui uma nota à crítica acerca do excesso de otimismo, presente 

nesta escola, em relação às tecnologias. Desde Cole-Turner, até Peters e Hefner, 

assume-se a ambigüidade da vida, frente às suas fragilidades, limites e possibilidades 

para o mal. No entanto, não se procurou paralisar as iniciativas humanas, frente às 

mesmas. Não abandonando a noção de ambigüidade da vida (Cole-Turner), firmados 

em uma esperança escatológica (Peters), os seres humanos devem agir em liberdade, 

como seres humanos que são (Hefner), construindo os seus destinos. 

 

 

 

                                                 
276 LAMMERS, & PETERS, op. cit.  
277 HEFNER, “Cloning:  Are Creatures Really Our Commodities?” In: Zygon Center For Religion and 
Science. http://www.zygoncenter.org  - 05 11 2002 
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IV - BRINCAR DE DEUS? 

A quinta crítica apresentada neste trabalho não se refere propriamente ao conceito de 

co-criação. É, na verdade, uma observação contra a manipulação genética, operada 

por meio da tecnologia do DNA recombinante, como se esta fosse uma intrusão aos 

domínios do sagrado, caracterizada como ‘brincar de Deus’. Embora este slogan não 

se refira unicamente a este aspecto da engenharia genética, é importante situar o 

pensamento desta escola quanto ao mesmo, pelo menos no que toca a essa suposta 

intrusão ao que seria prerrogativa unicamente de Deus. 

O biotecnólogo Ernst-Ludwig Winnacker faz citação deste argumento, referindo-se à 

sua base teológica: o ser humano não deveria interferir na ordem da criação, porque 

esta é uma exclusividade divina. 278 Isso significaria que a engenharia genética 

deveria ser reprovada por representar uma intervenção indevida na criação, que não 

se conforme com a natureza e que transforma até mesmo o ser humano em objeto de 

seus esforços. Em contraposição a esta idéia, Winnacker apresenta duas observações 

que deveriam ser consideradas por esta mentalidade. A criação por si mesma não é 

imutável e os seres humanos também fazem parte dessa criação. Se há uma 

característica básica na criação é o seu caráter de constante mutação, aspecto 

responsável pela evolução que trouxe à existência o próprio Homo Sapiens, que por 

sua vez, é caracterizado pela necessidade que tem de estar alterando continuamente o 

planeta, ao interagir com outros aspectos da criação. 279  

Para Peters, defender a noção de que as alterações orgânicas em nível molecular 

pertencem unicamente a Deus, é promover uma redução da imagem divina, e ainda 

instaurar adoração à natureza. 280 Ao contrário desta sugestão, quando o ser humano 

trabalha criativamente, procurando resgatar a natureza, então está agindo como 

imagem de Deus, ou como co-criador.281 Porque, “... procurar um futuro melhor 

                                                 
278 Cf. WINNACKER , Ernst-Ludwig. In: DE BONI, L. A., JACOB, G., SALZANO, F. (Org). Ética e 
Genética. Pg 215-216. 
279 Ibid., Pg 216. 
280 Cf. PETERS, “Genetics and Genethics: Are We Playing God?” In: Counterbalance – 
http://www.counterbalance.org/genetics8.html  
281 Idem. Playing God? Pg. 161. 



102  
 

[mesmo através das biotecnologias] é ‘brincar de humanos’ como Deus planejou para 

nós”.282 

Nesta mesma linha, Hefner, referindo-se novamente à clonagem, reclama que a 

atitude de manipular organismos em nível molecular não precisa ser interpretada 

como prerrogativa de exclusividade divina, mas humana. 

"Nós falamos freqüentemente como se a clonagem fosse 'Brincar de 
Deus', quando na realidade, isto seria assumir o papel de co-criadores 
humanos, e nós não temos idéias claras sobre o que isto significa. [Em 
vez disto] ... um saudável ponto de início seria perguntar: A que tipo 
de pessoas seria permitido o controle dos processos de clonagens? 
Que tipo de caráter e virtudes gostaríamos que os clones 
possuíssem?”. 283 

 

V - CO-CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO 

A observação crítica a seguir é apreendida de forma indireta, na crítica estabelecida 

pelo termo ‘brincar de Deus’, considerada na seção anterior. Além da afirmação de 

que o ser humano possa ser criador com Deus (Hefner), ou co-explorador 

(Peacocke), está ainda a sutil sugestão presente no pensamento de Lepargneur 

(presente também em Teilhard, Segundo e Moltmann), de que o ser humano possa 

(ou deva) dirigir o curso da evolução (tendo em vista a tecnologia da engenharia 

genética). “Se prossegue a evolução”, questiona Lepargneur, tendo em conta os 

potenciais gerados pela engenharia genética, “... não integraria o Plano Providencial 

de situar o ser humano como co-responsável da terra, se não co-criador de seu 

universo?”. 284  

Dentro desta sugestão, se levanta a seguinte questão: Não seria uma petulância 

demasiada, conceber que a evolução precisa de ajuda, na direção que dá à criação? 

Se os processos evolucionários foram os responsáveis pela criação atual, 

caracterizada por uma enorme complexidade e equilíbrio, poderia o ser humano 

acrescentar algo a estes processos? 

                                                 
282 PETERS, Idem. Playing God?  Pg. 144. 
283 HEFNER, In: “Cloning: As Quintessential Human Act”. Chicago Center For Religion And Science 
- http://www.usao.edu/~facshaferi/HEFNER2.HTML - 22/04/2003. 
284 LEPARGNEUR, op. cit. Pg. 116. 
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Esta pergunta, no entanto, está tomando como pressuposto básico uma idéia muito 

questionada pela Biologia, que é a idéia de que os processos evolutivos se dão de 

maneira perfeita e acabada. De fato, desde cedo a teoria de Darwin questionou esta 

idéia, através de algumas análises e exposições dos processos biológicos da natureza. 

O sentido percebido nestes processos é mais entendido como casual, aleatório e 

impessoal, do que sugere a visão crítica a uma interferência nestes processos. Como 

observa o teólogo Haught, “... a evolução parece ser uma loteria aleatória e não um 

‘ato de poder’ de um Deus onipotente”. 285 E ainda Moltmann: “... a evolução não é 

só uma obra da natureza que constrói; ela é também uma obra cruel. A evolução é 

uma espécie de execução biológica do julgamento do mundo sobre os fracos, os 

enfermos e os seres sem qualidades”. 286 Essa observação alerta contra a visão 

simplista da relação da natureza com os seres humanos, como um lar acolhedor e 

confortador. Para fazer jus à realidade, é necessário também, como afirmou Ganoczy, 

ver a natureza “... como uma fúria bárbara, talvez como uma grande devoradora de 

homens, sempre carregada de catástrofes e portadora de sofrimentos, de aflição, de 

dor, de envelhecimento e de enfermidade – com a morte como termo”, 287 como 

afirmou Ganoczy. 

Neste sentido, a evolução se contrapõe à criação. Enquanto a primeira pressupõe os 

processos de seleção, incluindo violentas extinções maciças, a criação deve ser vista 

como a ordem, o cosmos, a possibilidade de existência em fraternidade, a luta contra 

o caos. Neste caso, a criação ainda não está consumada. Ela é contínua e não chegou 

aos seus termos finais. Conforme Moltmann, a redenção pode ser entendida, em uma 

das suas dimensões, como esse movimento que vai da evolução à criação. Nesta 

direção, criação e redenção estão interligadas, como um movimento escatológico, e 

que possui um sentido distinto: 

“Escatológico é o movimento da redenção, que vai em sentido 
contrário ao da evolução; trata-se de um movimento que – para 
falarmos em termos temporais – vai do futuro para o passado, e não do 
passado para o futuro. Trata-se, de certa forma, da “tempestade de 
Deus”, saída da criação nova, a qual sopra do futuro de Deus sobre os 

                                                 
285 HAUGHT, op. cit. Pg. 139. 
286 MOLTMANN, In: ARNOULD, op. cit. Pg. 162. 
287 GANOCZY, A. In: Idem. Pg. 164. 
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cemitérios da história, onde repousam os mortos, e desperta e reúne 
até as últimas criaturas.”288 

Sendo assim, a pergunta levantada por Lepargneur adquire um sentido mais claro, 

dentro deste debate, permanecendo aberta, no entanto: 

“Se a evolução natural perdura (como provar o contrário?), em nome 
de que o ser humano não poderia apressá- la e, talvez, orientá- la de 
modo prudente para alvos que ele julgar incontestáveis? Aliás, não 
seria quimérico, de qualquer maneira, pretender desconectar a 
prospectiva evolutiva das ocorrências da história presente?”. 289 

Com ‘prospectiva evolutiva das ocorrências da história presente’, se entende neste 

parágrafo de Lepargneur, a capacidade adquirida pelos seres humanos, de operar 

esse direcionamento ou apressamento, como atividade de co-criação, por meio da 

engenharia genética. 

 

VI – CONCLUSÕES PARCIAIS 

Os pressupostos da tendência teológica interpretativa trabalhada nesta pesquisa – a 

da parceria ou da co-criação – , como já se pôde notar, estão ainda em formação. Nos 

vários escritores que foram pesquisados, alguns pressupostos são convergentes, 

enquanto outros sofrem nuances diferentes, mas não a ponto de descaracterizar a sua 

linha principal. O objetivo da análise empreendida neste capítulo não foi o de uma 

apologética ao conceito, mas o de elencar algumas das críticas que se tem feito ao 

tema, bem como às respostas que foram elaboradas. As criticas de Nelson e de Scott, 

quanto à instrumentalização da salvação, ao conceito de Deus e de excesso de 

otimismo, carecem de maiores racionalizações, à luz do contexto que ora se levanta. 

No entanto, um rigor metodológico poderia continuar questionando alguns dos 

pressupostos aqui expostos, e obrigar o conceito a continuar em sua atividade de 

construção. Assim se tem entendido também o conceito pesquisado: uma visão que 

tem procurado oferecer, à luz dos desdobramentos novos e das próprias críticas, 

respostas mais coerentes com suas idéias fundamentais. 

                                                 
288 MOLTMANN, In: op. cit. Pg. 162. 
289 LEPARGNEUR, op. cit. Pg. 125. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O advento da chamada pós-modernidade, muitos teóricos tem sido levados a 

afirmarem o fim das meta-narrativas. No entanto, dia a dia a humanidade se vê 

forçada a produzi- las para interpretar a realidade que a cerca290. Isto se dá porque o 

ser humano sente a necessidade de uma direção para orientar-se em seus caminhos. 

Ainda que seja a de ter que construir seu próprio itinerário.  

Nas linhas deste trabalho, pesquisou-se um dos sentidos que tem sido oferecido pela 

teologia, no que toca a engenharia genética. Como toda produção de sentido, esta 

visão oferece os seus aspectos positivos e negativos. Visivelmente, o modo de 

interpretar as biotecnologias interfere e influencia socialmente, politicamente e 

eticamente na produção e aplicação das mesmas. Isto pode ser verificado por meio 

dos avisos da escola não intervencionista: “Don’t play God!”. A partir deste 

conceito, os seres humanos não deveriam interferir no mundo em que habitam, senão 

naquelas situações em que não se faça presente o caráter da ambigüidade.291 Por 

outro lado, verificou-se os pressupostos da escola da co-criação. As motivações 

oferecidas por esta são diametralmente opostas à primeira. Nesta, o sentido pelo qual 

o ser humano deve viver é o de ser co-criador com Deus, do mundo que se prepara 

para ser nova criação. 

Para testar a universalidade do princípio desta corrente interpretativa, foi analisada a 

engenharia genética, como tecnologia emergente que se estabelece como paradigma 

a ser assimilado, interpretado e superado. Deve ser melhor assimilado porque, não 

obstante ao fato de que esta tecnologia provocará (como já tem provocado) 

mudanças estruturais no modo da vida humana a partir dela, ainda se percebe o 

grande contingente que nem sequer ouviu falar de suas potencialidades. Deve ser 

melhor interpretada porque, não obstante o fato de que sempre esteve presente no 

imaginário da humanidade, a capacidade de alterar genes ainda evoca imagens 

confusas, otimistas ou pessimistas demais, ou ainda, desconectadas com sua 

                                                 
290 Neste caso, é a teoria da evolução que se oferece como meta-narrativa auxiliar ao conceito de co-
criação, que dela se origina, junto com a teologia. 
291 O problema é como avaliar uma situação de modo a se chegar a esta conclusão. 
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realidade. Os efeitos, as possibilidades, as implicações, as promessas e os desafios 

ainda estão por se verificar. Finalmente, este paradigma lança o desafio a que seja 

superado.292 Se têm levantado temores, é porque já no passado, a humanidade 

presenciou situações onde a tecnologia promoveu mais destruição do que construção. 

Os medos só deixarão de imperar quando ficar claro que ela será bem utilizada. 

O pensamento de Cole-Turner se oferece como interpretação fornecedora de sentido 

para a engenharia genética. Isto se verifica nas referências que se fazem ao seu nome 

e às suas participações como conselheiro para diversos órgãos públicos 

americanos.293 Pelo que se pode verificar, suas idéias não fogem às linhas gerais 

fornecidas pelo conceito da co-criação como um todo, mesmo nos autores que não 

tenham realizado nenhuma relação com a engenharia genética.  

Dos seus argumentos, poderia se concluir que, de fato, estando o universo em 

evolução e criação contínua, não há porque acreditar que o ser humano não possa 

participar dos direcionamentos do mesmo, uma vez que seu destino está inserido 

dentro deste movimento. Tal participação humana, interpretada como co-criação, 

poderia se dar através dos vários mecanismos humanos de direção da história 

(corrente defendida pelos teólogos europeus e latino-americanos), mas também 

através de uma tecnologia específica, como a engenharia genética, que reproduz 

princípios semelhantes aos desenvolvidos pela evolução biológica (que é mais 

ressaltada pelos teólogos de língua inglesa). 

Finalmente, resta afirmar que esta pesquisa, ao seu final, obriga a uma continuidade 

de atividade. Na medida em que se considera os conceitos as críticas consideradas, 

percebe-se que faz jus a pesquisas sobre seus desdobramentos e conseqüências para 

outros temas teológicos, a ela tangentes. Também porque o conteúdo da visão 

estudada, no geral, se verifica em estágio de formação. Pergunta-se, ao final deste 

trabalho, se a tendência teológica pesquisada responde satisfatoriamente as críticas 

que tem recebido. Como resposta, poderiam ser levantadas outras questões, que 

demonstram a incompletude da mesma. Restam pesquisar as seguintes questões: 
                                                 
292 O desafio da superação dos aspectos ambíguos desta tecnologia se estabelece como necessidade. 
Não se trata de acreditar que esta será para sempre bem usada, mas lutar para que, pelo menos 
parcialmente, os efeitos danosos que poderiam advir das potencialidades que abre, sejam 
minimizados. 
293 Esta informação poderá ser rapidamente constatada por meio de uma pesquisa nas páginas da 
internet. 



107  
 

• A abertura para reducionismos, no pensamento de Cole-Turner. Na 

apresentação de suas idéias, Cole-Turner deixou abertura para que se 

incentivasse interferências ou direcionamentos redentivos para aspectos que 

até então não são considerados como decorrentes da genética. Será que o mal 

na criação se explica apenas por meio da herança biológica, presente nos 

genes? 

• O otimismo frente às ambigüidades. Mesmo que tenham sido verificadas as 

respostas nesta área, fica uma impressão de que a visão, tanto de Cole-Turner, 

quanto de Hefner e Peters, abre um espaço muito otimista acerca das 

tecnologias. Ainda que possam ser interpretadas como redentores, não são 

estas as motivações do mercado biotecnológico que mais se beneficiarão 

destas conclusões, antes aquelas de interesse lucrativo. A grande parte dos 

problemas que assolam mais da metade da população mundial não requeriria 

uma intervenção tecnológica, além da que já existe. Estes fatos não afetam a 

interpretação de Cole-Turner, de maneira central, mas podem apontar a sua 

relatividade.  

A pesquisa pode ressaltar ainda três outras considerações.  

• A necessidade da continuidade da pesquisa e de debates, a partir dos 

desdobramentos do assunto pesquisado, acerca do lugar humano na natureza 

e no cosmos, como afirmação da vocação humana. 

“Se a pesquisa invade cada vez mais a atividade humana, isso não é 
fantasia, nem moda, nem acaso; é simplesmente porque o Homem, 
tornado adulto, vê-se irresistivelmente levado a tomar em 
consideração a evolução da vida sobre a Terra, e que a pesquisa é a 
expressão [em estado refletido] desse esforço evolutivo não só para 
subsistir, mas também para ser mais (...). A pesquisa é a forma sob a 
qual se dissimula e opera, o mais intensamente possível, na Natureza 
em torno de nós, o poder criador de Deus.”294 

• A coragem para a construção de novos sentidos e itinerários. Como afirma 

Queiruga, “...a fidelidade autêntica não se exerce a partir do medo, e sim, 

conforme a instrução profética de Rahner, na ‘lei do risco’: na coragem da 

                                                 
294 TEILHARD DE CHARDIN, In: ARNOULD, op. cit. Pg. 70. 
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renovação como única garantia de futuro”295. Através desta nota, sublinha-se 

o fato de que, no contexto da engenharia genética, não se decide a partir de 

maquetes objetivas, nem de modelos arquétipicos claros, como comumente se 

pensava na antiguidade. Como afirma Queiruga, em situações como estas, “... 

será preciso ir decidindo em cada caso, buscando opções dinâmicas, 

dialogando muito, estando atentos à exigência do momento”. 296 As respostas 

deverão ser ponderadas, abertas e ousadas, para fazerem jus à grandeza da 

vocação humana. 

• A relevância da interpretação teológica. Mesmo que o conceito ora trabalhado 

apresente seu grau de otimismo, reconhece-se sua importância capital. A 

partir dele, o ser humano, vendo-se a si mesmo como co-criador, pode 

assumir as responsabilidades pelos seus atos, e pelo destino histórico que 

oferecerá como legado às gerações futuras. Se o ser humano é o criador de 

seu mundo, pode-se ressaltar mais do que isso: é criador do mundo das 

gerações futuras, que terão que conviver com seus erros e acertos. 

Por fim, conclui-se este trabalho com uma hipótese que percorre todo este texto, 

podendo ser aplicada, no entanto, a outros contextos. Trata-se de uma nota sobre o 

significado das pesquisas e 

tecnologias relacionadas às Ciências 

Biológicas, incluindo a tecnologia da 

engenharia genética, feita pelo físico 

Freeman Dyson, em seu livro 

‘Mundos Imaginados’. Neste, Dyson 

apresenta a gravura ‘Aged Ignorance’ 

[Velha Ignorância], desenhada por 

William Blake, há duzentos anos atrás, 

como ilustração do contexto que ora 

se presencia, gerado pelas Ciências 

Biológicas. Nesta figura, percebe-se 

um ancião com óculos profissionais, 

com uma grande tesoura nas mãos. 

                                                 
295 O Cristianismo no Mundo de Hoje . Pg. 09. 
296 Cf. QUEIRUGA, op. cit. Pg. 65. 
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Atrás de si, a luz do sol nascente, e à sua frente, uma criança nua e alada, afoita para 

desfrutar da luz. No entanto, é impedida pelo velho que, de costas para o sol e com a 

tesoura aberta, lhe segura e apara as suas asas. Do lado da figura de Blake, apresenta-

se um verso: 

“Afogado no Oceano do Tempo, 
Imerso em Velha Ignorância, 
Sagrado e frio, cortei as Asas 
De todas as Coisas Sublunares”.  297 

A interpretação da gravura fica a cargo de Dyson, que pode ser dada como 

provocação aos desdobramentos gerados pela pesquisa que ora se finaliza, ou como 

convite para que se continue a dialogar com seus aspetos ambíguos ou inacabados. 

 

“O desenho corresponde a uma imagem da condição humana na era 
que se inicia. O sol nascente é a ciência biológica, lançando luz de 
intensidade crescente sobre os processos pelos quais vivemos, 
sentimos e pensamos. A criança alada é a vida humana, que pela 
primeira vez se torna consciente de si mesma e de suas 
potencialidades à luz da ciência. O velho é a sociedade humana 
presente, moldada por eras de ignorância passada. Nossas leis, nossas 
lealdades, nossos temores e ódios, nossas injustiças sociais e 
econômicas, tudo isso cresceu lentamente e se encontra 
profundamente arraigado no passado. É inevitável que o avanço do 
conhecimento biológico provoque choques entre instituições velhas e 
novos desejos humanos por automelhoria. As velhas instituições 
cortarão as asas dos novos desejos. Até certo ponto, a cautela se 
justifica, tornando necessários condicionantes sociais. As novas 
tecnologias serão a um tempo perigosas e liberadoras. Mas, a longo 
prazo, as limitações sociais precisarão curvar-se às novas realidades. 
A humanidade não pode viver para sempre com asas cortadas. A visão 
de automelhoria, que William Blake e Samuel Gompers desenharam a 
partir de pontos de vista diferentes, não desaparecerá da Terra”.298 

 

 

 

 

                                                 
297 DYSON, Mundos Imaginados. Pg. 150-151. 
298 Ibid. Pg. 150-151. 
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