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SINOPSE DA NOVELA O CLONE

Leônidas é um homem branco, viúvo e pai de filhos gêmeos idênticos,
Lucas e Diogo. O cientista Albieri é padrinho de Diogo, um dos gêmeos, que
morre em um acidente logo no início da novela. Deusa, uma mulher negra, deseja
fazer um tratamento de reprodução assistida (referido na novela com o termo
“inseminação”) com doação de sêmen, porque seu namorado Edvaldo, um ho-
mem moreno, era infértil. Ela faz o tratamento sem a concordância do namorado
na clínica onde trabalha Albieri. Deusa produz muitos óvulos e Albieri resolve
usá-los para fazer uma experiência de clonagem por transferência nuclear como
meio de fazer voltar o falecido Diogo. Para isso, Albieri retira o núcleo dos óvulos
e usa células de Lucas oriundas da biopsia de um sinal que ele tinha nas costas –
o material da biopsia fora preservado no laboratório. Um embrião obtido por
clonagem se desenvolve e é transferido para o útero de Deusa pela assistente de
Albieri, dra. Simone, sem que ela nem Deusa saibam de sua origem. Deusa é
negra, mas dá à luz um filho branco chamado Leo. Este guarda memórias vividas
por Lucas, o fornecedor da célula, e, ao crescer, vem a se envolver afetivamente
com a mesma mulher que ele, Jade. Quando Leo atinge os 18 anos, a experiência
é descoberta. Os personagens se referem à relação de Lucas e Leo como uma
relação entre irmãos, ou simplesmente a Leo como o clone de Lucas. Leônidas
resolve mover uma ação na Justiça para que ele e sua esposa, Iolanda, falecida
dez anos antes da experiência de clonagem, sejam reconhecidos como pais de
Leo. Como evidência é usado teste de DNA. Em primeira instância, o processo
dá ganho de causa a ele, fundamentando-se em exame do DNA genômico (do
núcleo das células) de Leo, o que revogaria legalmente a relação materna com
Deusa.1 A advogada de Deusa interpõe um recurso, e novo teste com material do
citoplasma revela a existência de DNA mitocondrial de Deusa, que consegue ser
reconhecida novamente como mãe de Leo.2

NOTAS

1 O teste de DNA verifica o DNA do núcleo das células ou DNA genômico, que foi excluído dos
óvulos de Deusa usados na experiência.

2 Houve uma incorreção no texto da novela, que se referiu ao “DNA do plasma”, pois o teste é do
DNA das mitocôndrias oriundas do citoplasma do óvulo de Deusa, sendo este DNA transmiti-
do durante a formação do embrião e presente no citoplasma das células de Leo (ARAÚJO-
JORGE, T. C. Pesquisadora comenta erros conceituais nos capítulos finais de ‘O Clone’. Jornal
da Ciência. JC e-mail 2.056. 18 jun. 2002. Disponível em: <www.sbpcnet.org.br/publicacoes/
jce-mail.htm>. Acesso em: 18 jun. 2002.).




