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Apocalipse... agora? 
Epidemiologia molecular, testagens gênicas 
preditivas, comunicação social de riscos genéticos1 

Controle de doenças: Uma proliferação de doenças 
imaginárias logo pode ser esperada, satisfazendo nossa 
necessidade de uma versão corrupta de nós próprios; 
Epidemiologia: Teoria da catástrofe em camera lenta". 

James Graham Ballard. 

A epígrafe acima, elaborada por J . G. Ballard, um dos mais cultuados 
autores de ficção científica (apesar de ele também ter produzido histórias 
não científicas), está incluída entre os verbetes de seu Project for a glossary 
of the Twentieth Century (Ballard, 1992) , resultado da sua apreciação 
de uma série de tópicos apresentador por seu editor. Aqui, a teoria da 
catástrofe epidemiológica não parece ser a abordagem matemática de 
René Thom (1985) sobre as eventos descontínuos, mas sim a usual 
acepção de desastre. Prosseguindo na interpretação, a epidemiologia 
moderna parece ser a referência ballardiana, uma das disciplinas res
ponsáveis pela descrição e análise dos múltiplos fatores de risco que 
pairam ameaçadoramente sobre todos nós no cotidiano das sociedades 
contemporâneas. Por sua vez, a câmara lenta aponta para a idéia de 
intervalo de tempo cronológico, não imediato, entre a exposição aos 
inúmeros fatores de risco e o suposto destino funesto... 

O risco pode ser demarcado no interior de uma operação semiótica 
em que seus desdobramentos são mais bem compreendidos. A partir de 

1 Este texto contém partes revisadas de dois trabalhos publicados: "Parábolas, para
bólicas. Testagens genéticas preditivas, construções sociais de risco e a relação profis
sionais de saúde/meios de comunicação de massa", História, Ciências, Saúde -
Manguinhos, vol. V, η . 2 , 1 9 9 8 : 3 1 1 - 2 9 , e "Apocalypse... Now? Molecular 
epidemiology, predictive genetic tests, and social communication of genetic contents", 
Cadernos de Sa٥de P٥blica, 15 (supl.l) 1 9 9 9 : 7 3 - 8 9 . 



Samaja (1997) , consideremos os distintos termos T n em que: a) a relação 
entre Τ1 e T 2 é de contrariedade; b) as relações entre T1 e -T1 T 2 e -T 2 são 
de contradição. 

Fonte: Samaja (1997). 

O próprio estado não-sadio admitiria uma certa coexistência com a con
dição de não-doente (por enquanto...) mas, em função da virtualidade 
veiculada pelos riscos, ou seja, a potencialidade de as afecções se 
presentificarem a qualquer momento, estar na situação de saúde sob 
risco implica ser portador de uma fragilidade que demanda a adoção de 
medidas protetoras e/ou preventivas. Um desdobramento possível deste 
quadro é a cogitação de numa 'epidemia' de pré-doenças, representada 
pelos diversos indivíduos não-sadios ou sadios sob um ou mais dos vários 
riscos possíveis.2 

Este panorama implica uma nova e obsedante noção de higiene. 
A 'higiomania contemporânea' se dirige prioritariamente ao controle 
dos comportamentos de risco relativos ao chamado estilo de vida. Ela se 
refere aos modos de comer, beber, ter relações sexuais, exercitar-se fisi
camente, fazer uso ou não de drogas, e também às formas de lidar com 
os estresses cotidianos e os eventos trágicos da vida etc. (Nogueira 1998) . 

Diante de tantos e variados fatores de risco (ou tentações), não costu
ma ser factível a evitação de todas as fontes de exposição ao risco. 
Às vezes e conforme as circunstâncias, os riscos se constituem em modos 
possíveis de lidar com as demandas da vida. Em outras palavras, é im
portante assinalar também os elementos que configuram as epidemias 
das vontades, ou dos desejos (Sedgwick 1992) , pois não são claras as 
fronteiras entre estados 'adictivos' (anormais/doentios) e 'não-adictivos' 
(normais/sadios), a ponto de chegarmos a situações aparentemente pa
radoxais: indivíduos dependentes de complementos alimentares e a ado-

2 Por sua vez, esta condição possui a virtude (?) de tornar-se, per se, 'fator de risco', ao 
invadir e acometer nosso imaginário, configurando-se em elementos de desgaste que 
eventualmente desembocam em modalidades de adoecimento (Luhmann 1998). Um 
exemplo hipotético: alguém, ao saber-se portador de altas taxas de colesterol, elevar 
sua carga de 'ansiedade/stress', amplificando sua configuração de risco cardiovascular. 



ção de comportamentos compulsivos baseados em propostas tidas como 
saudáveis e culturalmente estimuladas, por exemplo, dietas rigorosas sem 
necessidade, ingesta indiscriminada de vitaminas, práticas abusivas de 
exercícios físicos. Nas sociedades ocidentais contemporâneas, centradas 
na concepção da existência de um núcleo de identidade cognitivo-volitivo 
(chamado eu/ego), é difícil escapar da 'versão corrupta de nós mesmos'. 
Por mais força de vontade que pretendamos ter, na verdade, força para 
dominar o involuntário/inconsciente, este não cessa de se manifestar. 

A moderna epidemiologia anglo-saxônica é conhecida por sua tradi
ção em evitar posturas críticas diante da fragilidade da disciplina em 
delimitar a importância dos fatores psicológicos, sociais, econômicos, 
culturais, históricos e políticos na gênese e desenvolvimento dos proces
sos de adoecimento, todavia os seus pesquisadores cada vez mais admi
tem indícios do desgaste da epidemiologia dos fatores de risco e a neces
sidade de outros modos de concebê-la (Krieger 1 9 9 4 ; Susser & Susser 
1 9 9 6 ; Pearce 1 9 9 6 ; Shy 1997) . Ao lado de algumas importantes con
quistas em termos de conhecimento em saúde (nas quais se destacam os 
estudos emblemáticos sobre o tabagismo e o câncer de pulmão), podem 
ser atribuídos uma série de efeitos colaterais à epidemiologia riscológica, 
muito bem resumidos por Pearce: 

reducionismo biofisiológico, absorção pela biomedicina, falta de uma 
real teoria acerca da causação das doenças, pensamento dicotômico 
sobre a doença (todos estamos ou doentes ou sadios), um labirinto de 
fatores de risco, confusão entre associações observacionais e causalidade, 
dogmatismo sobre quais desenhos de estudo são aceitáveis, e excessiva 
repetição de estudos. [...] Esta abordagem dissipa recursos limitados, 
culpabiliza a vítima, produz um enfoque de estilo de vida ligado às 
políticas públicas, descontextualiza comportamentos de risco, poucas 
vezes avalia a contribuição relativa de fatores genéticos não-modificáveis 
e fatores sóciocomportamentais modificáveis e produz intervenções que 
podem ser danosas. Estas tendências são particularmente notáveis na 
recente emergência da epidemiologia molecular, especialmente na 
renovada ênfase nas questões de suscetibilidade individual (Pearce 
1996:679) . 

Alguns destes tópicos serão desenvolvidos ao longo deste capítulo. Por 
ora, voltemos a Ballard. Conhecido por suas inclinações cataclísmicas 
diante dos (des)caminhos percorridos pelas sociedades ocidentais, tal 
faceta aparece em vários momentos de sua obra, especialmente no livro 
Crash! (em que se basearia o polêmico filme homônimo), lançado em 
1973 , em língua inglesa. Em sua apresentação à edição francesa, datada 



de 1 9 7 4 , Ballard indicou as manifestações iniciais dos efeitos das 
tecnociências sobre as relações sociais na contemporaneidade, cujo regi
me, como sabemos, se solidificaria nos dias atuais. 

Há simultaneamente novas tecnologias e correspondentes repercus
sões na ampliação e na velocidade de circulação das trocas econômicas 
(g loba l i zação) , na p ro l i fe ração de es t ra tégias de med iação 
comunicacional, na crise de sentido, na multiplicação e diluição de ma
trizes identitárias e no clima generalizado de ambigüidade quanto às 
perspectivas do indivíduo orientar-se em curto prazo. Latour (1999) faz 
uso do mito de Dédalo para estudar o 'coletivo de humanos e não-hu¬ 
manos', composto cada vez mais por artefatos técnicos e por suas 
interconexões labirínticas com os humanos. Dédalo representa bem a 
sinuosa configuração do saber-fazer técnico para além do caminho 
retilíneo da razão e do conhecimento científicos. Ele é outra forma de 
designar o 'labirinto' com suas curvas inesperadas, obrigando-nos a dar 
guinadas ao percorrer seus desvios. Neste sentido é o criador/inventor 
imaginativo de engenhocas. Assim, pode-se considerá-lo como um em
blema da técnica moderna, assim como o labirinto, uma imagem apro
priada, representante da engenhosidade, da desorientação e da perplexi
dade que experienciamos. 

Amaral chama esta época de 'atualidade' e também considera o labi
rinto como a metáfora para representá-la. Vive-se sob a égide do para
doxo, "para além das partilhas clássicas da opinião e da verdade, do 
senso comum e da ciência, do consciente e do inconsciente, do ilusório e 
do real" (Amaral 1996 :24 ) . Uma cultura oxímora pois, segundo este 
autor, seus marcos característicos seriam a consistência virtual, a refe
rência indiferenciada e a verdade em simulação. Em outros termos, cada 
vez há menos lugar para sínteses (no sentido hegeliano). É preciso coe
xistir com pontos de vista diferentes, eventualmente opostos, sem a pers
pectiva de se chegar a uma síntese conclusiva (Tsouypoulos 1 9 9 4 ) . 

Nas palavras de Ballard: "(o) principal 'fato' do século X X é o con
ceito de possibilidade ilimitada. Este predicado da ciência e da tecnologia 
enfatiza a noção de uma moratória sobre o passado - a irrelevância e 
mesmo a morte do passado - e as ilimitadas alternativas disponíveis para 
o presente. [...] O futuro também está deixando de existir, devorado por 
um presente que é todo voracidade. Anexamos o futuro ao nosso pró
prio presente, como mais uma simples alternativa entre as múltiplas que 
se abrem para nós. As opções multiplicam-se ao nosso redor, vivemos 
em um mundo quase infantil no qual qualquer demanda, qualquer pos
sibilidade, seja por estilos de vida, viagens, papéis sexuais e identidade, 



pode ser instantaneamente satisfeita" (Ballard 1988:6-8) (Uma ressalva: 
desde que se disponha de poder aquisitivo para consumi-las). 

Sintomaticamente, o lugar dos papéis reservados à realidade e à fic
ção se inverteram. "[.. .] Vivemos em um mundo governado por ficções 
de toda espécie: o merchandising de massa, a publicidade, a política 
conduzida como um ramo da propaganda, a tradução instantânea da 
ciência e da tecnologia em imagens populares, a crescente mistura e 
interpenetração de identidades no reino dos bens de consumo, a apro
priação pela televisão de qualquer resposta imaginativa livre ou original 
à experiência. Nossa vida é uma grande novela" (Ballard 1 9 8 8 : 8 ) . 

Quer concordemos ou não com o escritor, será possível evitar uma 
ótica ballardiana na espetacularização pública diante dos avanços das 
técnicas de manipulação do ADN na genética (no nível individual) e na 
epidemiologia molecular (no nível populacional)? Esta é uma questão 
difícil de responder. Aliás, as múltiplas questões postas pelos incessantes 
avanços biotecnológicos estão marcadas pela ambigüidade. Acumulam-
se situações em que os progressos da ciência apresentam uma dupla face, 
nas quais coexistem aspectos favoráveis e desfavoráveis. Por exemplo, o 
projeto genoma humano permitirá o conhecimento tanto para prevenir 
como para segregar; as novas técnicas reprodutivas proporcionam pos
sibilidades de reverter quadros de infertilidade e detectar intra utero 
fetos que apresentam altas probabilidades de serem atingidos por ano
malias genéticas, mas trazem novos e difíceis problemas de caráter jurí
dico e moral (Lolas 1 9 9 7 ) 3 . 

Na própria imprensa leiga são apresentadas matérias em que são 
discutidas questões desta ordem. Sabe-se que cerca de 9 0 % das mulhe
res americanas se submetem a testes de screening pré-natal. O que fazer 
quando os resultados dos testes indicam desfechos negativos ou, pior, 
inconclusivos? Como lidar com o grau de privacidade destes fatos? 
As seguradoras podem impor testagens para dimensionar seus prêmios? 
Qual a avaliação possível para as condições em que o risco de 
desencadeamento depende de imponderáveis co-fatores não-genéticos? 
(Golden 1999) . 

3 Nunca se viveu uma situação tal como a que ocorre nos dias atuais. Em função da 
difusão paroxística de conteúdos biotecnológicos pelos meios de comunicação de 
massa, o chamado público leigo acompanha, fascinado e perplexo, a proliferação e a 
superposição de matérias jornalísticas 'factuais' e produções literárias, cinematográ
ficas e televisivas em que temáticas da biologia molecular estão presentes. Por exemplo, 
a verificação de paternidade, testagens gênicas preditivas de doenças crônico-
degenerativas, fecundação in vitro e clonagem de seres humanos passam a ser temas dos 
enredos 'ficcionais' apresentados pela indústria cultural de lazer e entretenimento. 



Agora, cabe justificar o tom, talvez bombástico, do título deste capí
tulo. O sentido etimológico de apocalipse origina-se do grego apokalupsis, 
cujo significado é 'revelação', 'desvelamento', 'descoberta', ou seja, nada 
mais apropr iado para indicar as possibi l idades aber tas pelas 
tecnobiociências, sobretudo as técnicas de manipulação genética, em 
busca da construção de competências que permitam ao organismo hu
mano sobrepujar suas limitações biológicas por meio da reprogramação 
do próprio estatuto da espécie humana (Schramm 1996) . 

Este ponto de vista veicula uma imagem que conjuga simultanea
mente necessidade e medo diante do possível desvendamento de nossas 
mais recônditas verdades genômicas, pois, para que isto ocorra, é preciso 
manipular terrenos até agora encarados como alheios às nossas vonta
des terrenas e pertencentes a desígnios divinos: a hereditariedade e a 
procriação. 

Seguindo esta trilha, apocalipse diz respeito ainda a um gênero lite
rário bíblico no qual eventos e predições do passado são revistos diante 
dos fatos do presente e de sua consumação final. Neste sentido, em uma 
leitura epidemiológica, nossas probabilidades de adoecer conforme pa
drões/atributos de exposição, construídos a partir da epidemiologia dos 
fatores de risco e sem desvendar os mecanismos causais, parecem se 
aproximar, com a ampliação de conhecimentos genômicos, da desco
berta de novos elementos nas redes de causação. Mas, como veremos, a 
magnitude de 'revelação' deve ser relativizada. 

Nossa perspectiva se dirige à busca de (alguma) inteligibilidade, 
mediante a interpretação de elementos fragmentados, indiciários, e as
sume os riscos de equívocos na análise do intrincado quadro em que 
vivemos. Todos os itens a serem abordados neste capítulo podem ser 
postos em xeque quanto a seus respectivos estatutos ou graus de 
pertinência, isto é, discussões suscitadas pelos tópicos apontados tam
bém são encaradas como improcedentes, pois, para alguns, tais campos 
nem sequer estão suficientemente bem definidos e não merecem 
problematizações específicas. 

Não há consenso quanto ao surgimento de novas vertentes disci-
plinares que legitime o uso de adjetivos qualificadores de tais circunstân
cias. Nesta perspectiva estrutioniforme (relativa a comportamentos su
postamente atribuídos a avestruzes), não haveria nem 'nova genética', 
nem 'epidemiologia molecular', nem as questões do entendimento pú
blico de conteúdos genéticos seriam atinentes ao terreno das preocupa
ção dos cientistas... De todo modo, tais posições servem como signo dos 
desencontros no interior e nas interfícies dos campos disciplinares en
volvidos. 



Independentemente das questões relativas a demarcações territoriais 
e esquemas de hierarquia e dominância de empreedimentos de pesquisa, 
há, na (des) ordem do dia, no nível dos meios de comunicação de massa 
e reverberando em diversas instâncias da sociedade, a divulgação de téc
nicas, idéias e produção de juízos de valor em relação à manipulação de 
genes, ao projeto genoma humano, à fecundação in vitro e o implante 
de embriões, à testagem genética preditiva, às discussões sobre as con
seqüências bioéticas, ao papel do jornalismo científico etc. Isto, per se, 
tanto autoriza o presente texto como justifica o fato de não nos 
embrenharmos em inconclusivos debates sobre os estatutos disciplinares 
dos campos em foco. 

Ainda assim, cabem alguns comentários sobre as questões de batis
mo de novas disciplinas, pois estas encerram aspectos que vão além da 
mera escolha de nomes. 

Epidemiologia molecular, com aspas ou não? 

Como definir epidemiologia molecular? De modo simplificado, ela con
siste basicamente no uso de medidas e marcadores biológicos no nível 
molecular em investigações epidemiológicas. Em outras palavras, ela é o 
estudo das relações entre exposição e doença em populações mediante 
abordagens metodológicas próprias da epidemiologia. As suas 
quantificações e mensurações necessárias são baseadas em modernas técni
cas laboratoriais da biologia molecular4, dirigidas à detecção: a) direta, de 
alterações nas estruturas moleculares (tanto de agentes nocivos como 
dos indivíduos suscetíveis ao adoecimento); b) indireta, através do uso 
de técnicas imunológicas para verificar a existência de moléculas especí
ficas de produtos determinados pela atividade dos genes. 

Por outro lado, ela serve para: 1) delinear o gradiente de eventos 
entre exposição e doença: dose interna, dose biologicamente efetiva, 
efeito biológico precoce, função/estrutura alterada, doença clínica, 
significância prognostica; 2) identificar doses reduzidas ou mais antigas 
de exposição a supostos agentes nocivos; 3) reduzir erros na classifica
ção de variáveis de exposição e de doença; 4) indicar mecanismos 
etiológicos; 5) dimensionar o papel da exposição a determinados fatores 
na suscetibilidade e variabilidade de resposta dos indivíduos; 6) amplifi
car a verificação de níveis de risco em termos individuais e grupais (Schulte 
1993) . 

4 A origem da denominação está localizada nos estudos de epidemiologia do câncer 
utilizando técnicas bioquímicas moleculares nos anos 1 9 8 0 (McMichael 1 9 9 5 ) . 



Ainda assim, importa destacar que, no estado das artes moleculares 
atuais, é possível verificar que exposições a supostos agentes cancerígenos 
externos levam à formação de mutações no ADN dos tecidos receptores 
(adutos), porém isto não implica necessariamente o estabelecimento dos 
nexos causais, pois faltam elementos, no nível do indivíduo, que susten
tem a relação entre tais alterações moleculares e a gênese do câncer 
(McMichael 1995) . Em outras palavras, mesmo com vigorosas evidên
cias que sustentem o papel determinante de certos biomarcadores na 
carcinogênese, não é possível atribuir uma causalidade incondicional a 
tais associações (Vineis & Porta 1996) . 

Há, inclusive, uma vertente 'molecular' na epidemiologia das doen
ças infecto-contagiosas. Vale a pena enfocar os princípios desta aborda
gem. Se, por um lado, genes bacterianos codificadores para moléculas 
que realizam as atividades de manutenção básica da estrutura/função do 
microorganismo não sofreram grandes modificações no decorrer da evo
lução, por outro, há genes que estão sob forte pressão seletiva, por exem
plo, aqueles que codificam para as proteínas da membrana celular. 

Em razão da origem comum das bactérias relevantes para a medici
na, pode-se hoje construir as respectivas árvores evolucionárias com base 
na análise de genes que codificam para estas macromoléculas constantes 
(McDade & Anderson 1996) . O gen 16s do ARN ribossômico provou 
ser útil a este respeito ao indicar o afastamento evolucionário entre duas 
bactérias ao longo do tempo, sendo considerado, metaforicamente, um 
'cronômetro molecular' - análise filogenética. Através da reação em ca
deia da polimerase (PCR), o sequenciamento genômico linear dos 
nucleotídeos constituintes deste gen é determinado para certas espécies 
e então comparado com aqueles de outras espécies, armazenados em 
bancos de dados ad hoc. Assim, espécies bacterianas anteriormente des
critas são identificadas pelo sequenciamento genômico e a posição 
filogenética das novas espécies pode ser feita por meio da detecção de 
regiões variáveis do gen 16s rARN que são espécie-específicas5. 

Estes procedimentos servem para: 1) estudar surtos de doenças de 
origem desconhecida, por exemplo, hantavirus, doença respiratória com 
alta letalidade; 2) detectar e identificar bactérias resistentes ao cultivo, 

5 A análise do sequenciamento de outros genes variáveis, específicos a grupos 
bacterianos, é usada para a tipagem de cepas e a identificação de diferenças entre tais 
grupos. Apesar de não ser possível construir uma árvore evolucionária para todos os 
vírus, por não existirem moléculas conservadas como nas bactérias, há genes conser
vados e variáveis que permitem a identificação de diferentes relações no interior dos 
grupos (McDade & Anderson 1996). 



por exemplo, doença de Whipple, doença sistêmica apresentando dor 
articular, dor abdominal, diarréia, malabsorção e emagrecimento; 
3) estabelecer modos não-usuais de transmissão de doenças, por exem
plo, AIDS e dentistas soropositivos; 4) verificar longos períodos de 
incubação em infecções, por exemplo, surgimento dos sintomas da raiva 
passados mais de seis anos ; e 5 ) ident if icar geograf icamente 
(paleomicrobiologia) a origem de cepas de retrovirus, por exemplo, HIV, 
HTLV-I (McDade & Anderson 1996) . 

As controvérsias a respeito da existência bem definida de uma espe
cialidade 'molecular' nos domínios epidemiológicos podem ser sinteti
zadas em três posições. Há pesquisadores que rejeitam sumariamente tal 
possibilidade, considerando-a um desenvolvimento de uma vertente já 
estabelecida: a epidemiologia genética (Moreno & Rothhammer 1994) . 
Alguns, cautelosamente, preferem usar a expressão entre aspas, assina
lando com isto tanto a falta de consenso quanto o estatuto de efetiva 
existência da subdisciplina, como a suposta ambigüidade da designação 
(McMichael 1995 ; Vineis & Porta 1996) . Outros, ainda, sustentam, sem 
aspas, a legitimidade e especificidade molecular na epidemiologia, seja 
propondo seus princípios e práticas em um compêndio denominado 
Molecular epidemiology (Schulte & Perera 1993) , seja no estudo das 
doenças infecto-contagiosas (McDade & Anderson 1996) . 

Claro que há componentes extracientíficos nestas querelas. Dentre 
estes, cabe destacar as lutas de prestígio, em especial quando dizem res
peito à competição por fontes de financiamento entre grupos de investi
gação. Seus respectivos objetos de pesquisa sempre são mais 'relevantes' 
que os dos outros e, portanto, merecedores dos recursos em disputa. 
Porém, para consegui-los, é preciso produzir uma retórica cujos argu
mentos não se apresentem como tal, ou seja, eles devem explicitar ra
zões técnicas, metodológicas, em suma, científicas. Levando isto em conta, 
ainda assim creio ser proveitosa a abordagem dos elementos acadêmicos 
destes debates, pois eles permitem esclarecer aspectos ligados à pertinência 
das questões em foco. 

Por que é difícil 'molecularizar' a epidemiologia? 
O que está em discussão nesta pergunta é o fato de saber se o emprego 
de biomarcadores moleculares como técnica de detecção e coleta de da
dos é ou não suficiente para definir e designar uma subespecialidade da 
epidemiologia. McMichael argumenta não existirem epidemiologia "de 
questionários, de antecedentes ocupacionais, antropométrica". Neste 
ponto, não há qualquer discordância. Ele, porém, acrescenta que "é apro¬ 



priado subclassificar a epidemiologia em campos de investigação de con
teúdo definido: epidemiologia clínica, genética, ambiental, social" 
(McMichael 1995 : 2 4 7 ) . 

Neste ponto surgem questões relativas à demarcação de fronteiras 
subdisciplinares e a possibilidade de interpenetração das áreas; a vertente 
'genética' pode, eventualmente, superpor-se à vertente 'clínica'. Ε mais, 
como é possível distinguir com clareza o campo de investigação 'social' 
do campo 'ambiental' ? Sabe-se que o ambiental se refere, em geral, aos 
efeitos da exposição a agentes poluentes sobre a saúde (uma epidemiologia 
toxicológica), mas em termos analíticos é insatisfatório recortar o 'cam
po ambiental' do 'campo social' e atribuir-lhes identidades específicas 
próprias, pois, a rigor, a segunda designação engloba a primeira. Da 
mesma forma, há superposições: a exposição a poluentes ambientais pode 
provocar doenças genéticas. Enfim, os conteúdos destes campos de in
vestigação podem, a despeito do que afirma McMichael, apresentar áreas 
pouco definidas. 

Aliás, substantivos e adjetivos surgem, consagram-se ou não e per
manecem exis t indo , independentemente de suas per t inênc ias 
epistemológicas e teóricas na atualidade. Veja-se, por exemplo, na quími
ca, a perda do significado etimológico original do termo átomo (o que 
não se pode dividir) sem, no entanto, impedir o seu emprego. Na saúde 
coletiva, o substantivo 'epidemiologia' ultrapassou há algum tempo o 
significado originário de estudo das doenças infecto-contagiosas que atin
gem as pessoas de um país. O adjetivo 'social', qualificativo da vertente 
marxista latino-americana nos estudos de saúde nas populações (que 
enfatiza as desigualdades sociais na estrutura de classes das sociedades 
capitalistas periféricas como elemento fundamental no adoecimento, por 
oposição às determinações etiológicas naturalizadas da epidemiologia 
'clássica', anglo-saxônica), é inadequado, pois é impossível estudar de 
modo 'não social' qualquer população humana, que obrigatoriamente 
se estrutura socialmente... Portanto, abordagens epidemiológicas devem 
levar em conta aspectos ditos sociais, mesmo se tais noções são eventual
mente fluidas e dependentes de teorias que conceptualizem a dita reali
dade social. 

A nosso ver, a partir dos desenvolvimentos das técnicas de manipu
lação do ADN recombinante, é possível cogitar tanto em uma nova gené
tica, como em uma epidemiologia molecular, ainda que ambas áreas 
sejam decorrentes de avanços técnicos oriundos de outros setores esta
belecidos. Correndo o risco da simplificação, é a interpretação da mag
nitude e das conseqüências da combinação de incrementos tecnológicos, 
metodológicos e operacionais em determinados setores de pesquisa o 



que está em jogo neste processo, tornando-se possível inclusive a abertura 
de novos e promissores campos de pesquisa. 

Isto pode ocorrer, por exemplo, pelo transporte das aquisições inter
nas a determinadas disciplinas para outras. Foi assim que, a partir de 
certos descobrimentos da física nos anos 1950, surgiu a biologia molecular 
com base nas experiências de difração dos raios X através de ADN crista
lizados, o que levaria à postulação teórica da 'dupla hélice' (Atlan 1986) . 

Teria sido possível na ocasião discernir as origens da criação de um 
campo que produziria décadas depois as manipulações do ADN e as téc
nicas de clonagem? Creio que mutatis mutandis (ressalte-se: há uma 
velocidade bem maior de modificações tecnológicas e avanços no co
nhecimento nos dias atuais que àquela época) efeitos similares podem se 
aplicar à conjunção de técnicas de manipulação molecular (com desta
que para a reação em cadeia da polimerase e a produção de anticorpos 
monoclonais), com a modelagem bioinformática. 

Ora, é cabível argumentar que a biologia molecular permanece sen
do uma bioquímica, que, por sua vez, é uma química, no limite, passível 
de ser traduzida em termos das leis gerais da física. Eis-nos, então, desli
zando inexoravelmente pelo tobogã do raciocínio reducionista forte, 
sendo conduzidos ao inevitável 'ponto de chegada' de que todas as nos
sas explicações científicas estão localizadas no nível físico-químico. 

Há um modo, porém, de evitar este caminho-atrator. Considerar a 
existência de um nível de complexidade biológica, no qual a organiza
ção do vivente passa a ser regida também por leis que escapam às expli
cações baseadas exclusivamente nas atuais teorias físicas (que, por sua 
vez, não são consensuais quanto aos limites de sua validade): as leis bio
lógicas se referem a eventos históricos/evolutivos longe do equilíbrio, 
que acontecem no interior de uma estreita faixa de temperatura, pressão 
e constituição química (Edelman 1992) . 

Na verdade, toda esta discussão acaba elidindo o nó do problema: o 
fato de a epidemiologia tender a ser definida primordialmente como 
uma disciplina em função de seu(s) método(s), pois não dispõe de teorias 
consistentes acerca de seu objeto: o adoecimento nas populações. Como 
apontou Mendes Gonçalves ( 1 9 9 0 ) , a questão teórica central da 
epidemiologia ainda é a de adquirir consistência como teoria. 

Segundo Krieger e Zierler, são três os contextos teóricos no referido 
campo: 1) as teorias epidemiológicas, que articulam perguntas sobre 
etiologia; 2) as teorias causais, que constituem a base para a modelagem 
matemática dirigida à explicação causal das doenças; 3) as teorias do 
erro, que orientam os desenhos de pesquisa, a análise e a interpretação 
de achados. Os exemplos de teorias etiológicas na epidemiologia apon¬ 



tados pelas citadas autoras são "biomédica, estilo de vida, cultural, 
comportamental e produção social da doença" (Krieger & Zierler 
1 9 9 5 : 1 0 7 ) . Como exemplo, indagam acerca das explicações quanto à 
distribuição de HIV/AIDS nas populações apresentando duas vias teóri
cas para este fim: 'produção social' e 'estilo de vida', com ênfase na 
importância do arcabouço teórico na definição das idéias de investiga
ção, na geração de hipóteses e na produção de conhecimento. 

Cada entidade nosográfica deve possuir, contudo, uma mistura de 
elementos explicativos especificados e que se presentificam de modo 
singular segundo cada caso (que é um caso...), conforme as característi
cas próprias aos elementos (infectividade, patogenicidade, virulência, 
potencial imunogênico) em suas interações 'agente/hospedeiro/contexto', 
que de certa forma lhes são particulares. Há razões que conduzem ao 
adoecimento (ou à cura) que podem ser generalizadas, mas há aspectos 
próprios a grupos e a indivíduos. Exemplos: a) em uma formação 
sociocultural em que as transfusões de sangue são condenadas moral
mente, tal forma de contágio, própria a determinadas doenças, não deve 
ter a mesma relevância do que em situações em que há, digamos, 'co
mércio' de sangue; b) há pessoas que respondem melhor ao tratamento 
antipsicótico por clozapina do que outras. 

Ε possível para a 'biologia' ser 'molecular', pois sua teoria está baseada 
em postulados moleculares relativos à estrutura de dupla hélice do ADN 
e sua participação nos processos de síntese protéica. Para a epidemiologia, 
há uma desconfortável estranheza em ser moleecular, pois suas próprias 
teorias não sustentam, per se, tal combinação. Por quê? Creio que se 
manifesta aqui uma das peculiaridades do objeto epidemiológico, a de 
ser ao mesmo tempo biológico e social. No caso em foco, o substantivo 
se refere ao nível coletivo das pessoas e o adjetivo, ao nível microscópico 
das reações bioquímicas. 

Portanto as qualificações da epidemiologia tendem a refletir objetos 
de outros campos disciplinares, mormente da biomedicina - clínica, psi
qu iá t r ica , gené t ica , das doenças c rôn icas (card iovascula res , 
cerebrovasculares, câncer), das doenças infecciosas, materno-infantil -
relativos ao campo da biologia/ecologia ambiental ou ainda relaciona
dos a conceitos abrangentes e transdisciplinares como o de "violência". 

O que qualifica uma disciplina definida por seus métodos de investi
gação do adoecimento das populações é tornado contingente pelas cate
gorias que circunscrevem o respectivo objeto de estudo. Estes são recor
tados por outra (sub)disciplina, em geral, biomédica, referida ao nível 
do indivíduo, ou então, designados de modo amplo, dando margem a 
formas diferenciadas de interpretação (ambiental, social e t c ) . 



De qualquer forma, estamos, em princípio, de acordo com McMichael 
quando diz que "devemos incorporar criticamente as novas determina
ções b io lóg icas moleculares à cor ren te atual da inves t igação 
epidemiológica e com isso, ampliar seu alcance. A boa ciência provirá 
de uma síntese que ultrapasse os limites das diferentes disciplinas e técni
cas" (McMichael 1 9 9 5 : 2 5 1 ) , desde que o entendimento quanto à bon
dade da ciência seja encarado como algo que produza alívio ao sofri
mento inerente à experiência humana, representado tanto pelo 
adoecimento como pela mortalidade precoce. 

Genômica, 'nova' genética? 
Com o avanço das técnicas da biologia molecular, em geral, e das mani
pulações genéticas, em particular, o campo dos conhecimentos em saú
de tem passado por profundas transformações. Alguns inclusive postu
lam a emergência de uma nova genética humana, que pode ser definida 
como "um corpo de conhecimentos e procedimentos com base na 
tecnologia do DNA recombinante, que cria informação sobre os genes 
que os indivíduos e as famílias portam" (Richards 1 9 9 3 : 5 6 8 ) . 

Não cabe, por certo, entrar na discussão quanto ao mérito da 
pertinência do adjetivo 'nova' qualificando a genética. Como no caso da 
epidemiologia molecular, alguns autores que estudam as dimensões so
ciais desta área empregam a expressão entre aspas (Macintyre 1995) e 
outros não (Richards 1993) . Diante de desdobramentos recentes neste 
campo, englobados sob a denominação de genômica (Cohen 1997a) , 
esta discussão corre o risco de assumir uma feição bizantina, pois: 

1) do ponto de vista ético, concepções consagradas como a de vida e 
seu valor inviolável, reprodução, nascimento e corpo vêm sendo desfei
tas pela biotecnologia (Santos 1997) . A partir do momento em que ma
míferos podem ser (re)produzidos artificialmente, a clonagem virtual do 
homo sapiens cria muitos e complexos problemas não apenas éticos, mas 
também psicológicos e sociais. A idéia de clonagem e a sua viabilização 
refletem mitos recorrentes, que fascinam e espantam. Incrustados na 
fantasia humana e presentes em suas produções simbólicas, estão ligados 
a temas primordiais como criador/criatura, origem/destino, mortalida
de/eternidade e identidade/diferença (Schramm 1998) . 

2) na perspectiva biológica contemporânea, o objeto da disciplina 
não é a vida em si, mas sim os aspectos particulares de fenômenos físico-
químicos que explicariam o funcionamento dos seres viventes. Em ou
tras palavras, o biólogo molecular se ocupa de processos químicos que 
ocorrem em determinados sistemas da natureza animal e vegetal. À bio¬ 



química não importa definir a vida, mas sim estudar a química das mo
léculas funcionais (proteínas), de suas interações entre si e com outras 
substâncias e a forma como participam das funções biológicas (Atlan & 
Bousquet 1994) . 

3) sob a ótica da economia de mercado, uma operação de duplo 
aspecto (includente/excludente) que levou à: a) criação de um território 
de atividades de pesquisa biológica ligado à iniciativa privada, com um 
afluxo de recursos nunca antes visto - big science (Sfez 1996) - e conse
qüentes avanços nos conhecimentos genéticos e nas respectivas possibi
lidades de intervenção; b) retirada do 'monopólio' genético do fôro es
tritamente acadêmico e restrição de sua margem de atuação diante da 
alta competitividade econômica surgida. 

Trata-se da 'segunda onda' da biotecnologia norte-americana, que 
inclui as instâncias envolvidas no sequenciamento do ADN (identifica
ção dos genes que codificam proteínas), suas aplicações, patenteamento 
e regulação, e envolve organizações privadas de biotecnologia, seus 
empresários, administradores e pesquisadores. Tais empresas dedicam-se 
a atividades como desenvolvimento de sondas de ADN, sequenciamento 
de genomas de agentes patogênicos, identificação de genes e respectivas 
regiões regulatórias, venda de inscrições para acesso aos bancos de da
dos genômicos, produção e comercialização de kits com material para a 
pesquisa genética, identificação de genes de doenças com propriedades 
sinergísticas e rastreamento de amostras de ADN de indivíduos e famílias 
afetadas por doenças específicas (Cohen 1997a) . 

Como indicado, a presente situação afeta especialmente as relações 
com a academia. Há geneticistas que se vinculam a tais empresas não 
apenas em função de ganhos pecuniários pessoais, mas também em vir
tude da disponibilidade de vultosos recursos para pesquisa, incompará¬ 
veis àqueles das instituições acadêmicas universitárias. Aliás, há uma 
ambivalência nas relações 'acadenômicas ' ( trocadilho do autor 
referenciado) : ao lado da dimensão cooperat iva, com vistas à 
complementação das fraquezas de cada setor, alguns pesquisadores assi
nalam que as companhias genômicas redefinem as prioridades de pes
quisa (idem). 

A importância econômica deste empreendimento pode ser aquilata
da pelos vários vínculos das empresas genômicas com a indústria farma
cêutica. Aliás, este aspecto merece alguns comentários. Primeiro, há es
timativas que as companhias produtoras de drogas trabalham em mais 
de quatrocentos alvos farmacológicos potenciais, ou seja, enzimas, re
ceptores e canais iônicos (não pertencentes a agentes patogênicos), que 



desempenham importante papel em determinadas doenças. Surge uma 
química combinatória, que permite a construção de grandes catálogos 
de drogas potenciais através de técnicas bioinformáticas de simulação. 

Segundo, surgem perspectivas farmacogenéticas de criação de dro
gas personalizadas. Em outras palavras, o desenvolvimento da compreen
são das raízes genéticas das doenças permitiria descobrir suas relações 
com a constituição genotípica dos indivíduos. Com isto, devem surgir 
novos processos amostrais para a pesquisa clínica, agrupando os casos e 
controles segundo traços geneticamente demarcados. Assim, seria possí
vel padronizar os pacientes quanto a sua capacidade de responder ou 
não a determinadas drogas. Por exemplo, a clozapina, medicamento 
antipsicótico com efeitos irregulares e imprevisíveis conforme o paciente, 
pode ter sua atividade farmacológica verificada de acordo com a pre
sença ou não de genes mutantes para receptores dopaminérgicos (idem). 

Porém há controvérsias quanto à eficácia deste movimento, passível 
de ser encarado como modismo, a ponto de ser alcunhado, sintomatica
mente, de 'genomania' por Cohen (1997a) . O eventual conhecimento 
dos genes responsáveis por doenças genéticas pode não proporcionar, a 
curto ou médio prazo, qualquer benefício aos pacientes. Veja-se, por 
exemplo, a descoberta das origens genéticas da anemia falciforme. Até 
agora sua cura não foi produzida. 

Ε bom lembrar que esta é uma aposta feita por empresários que 
investem em setores tidos como promissores para a obtenção de retorno 
financeiro. Se, por um lado, é evidente e lógico que desenvolvimentos 
tecnológicos de outros setores tecnocientíficos (eletroeletrônicos, 
informática) sejam objetos da produção e comercialização pela iniciativa 
privada, a aplicação de uma lógica de mercado equivalente não é enca
rada com a mesma naturalidade na biotecnologia aplicada ao humano. 
Irrompem problemas éticos cruciais e acirram-se as relações entre gru
pos da sociedade civil, instituições públicas e empresas privadas.6 

Discute-se, outrossim, se é cabível preservar patrimônios genéticos 
com grande probabilidade de contribuir para a diminuição da 
vulnerabilidade ao adoecimento, por exemplo, a descoberta de estrutu
ras gênicas que impeçam a proliferação do HIV no sistema imune. Há 
estudos sobre a resistência de indivíduos com mutações em genes, que 
codificam para receptores (CCR5) de mensageiros do sistema imune cha
mados quemoquinas, em que o HIV primário (antes de se replicar no 

6 Veja-se, por exemplo, as atribuladas relações entre grupos da sociedade civil, empre
sas e agências governamentais de saúde diante da aquisição e distribuição das moder
nas drogas anti-HIV. 



novo organismo) se liga para depois penetrar nas células hospedeiras 
(Cohen 1997b) . 

Outro ponto delicado: o acesso restrito a dados de sequenciamento 
do ADN de agentes patogênicos pode custar vidas humanas. Como regu
lar o acesso aos conhecimentos resultantes da atividade de empresas de 
biotecnologia que lidam com achados sobre o genoma como sendo de 
sua propriedade? Questões candentes como estas não cessam de eclodir 
no terreno tecnocientífico e demandam constantes discussões e encami
nhamentos por parte dos governos, das organizações não-governamen¬ 
tais, dos órgãos de classe, dos sindicatos, da academia e de todos os que 
têm interesse no tema. Como ilustração, vale mencionar a recente 
arregimentação de várias instâncias da sociedade brasileira para partici
parem na elaboração da regulamentação bioética da pesquisa envolven
do seres humanos no Brasil, a resolução 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde. 

Como dimensionar a 'predictibilidade' das testagens gênicas? 
Já se fala em uma medicina preditiva/prospectiva. Isto pode ser atribuído 
sobretudo ao uso de biomarcadores específicos que proporcionariam 
testagens preditivas para determinar os portadores de genes defeituosos, 
tanto dominantes como recessivos, considerados responsáveis por doen
ças crônico-degenerativas. A rigor, não são predições, mas sim afirma
ções baseadas nas teorias da probabilidade. Dito de outro modo, nestas 
circunstâncias a idéia de predição não costuma ser determinista, como o 
termo poderia sugerir, mas sim probabilista (Castiel 1996b) . Mesmo com 
o avanço da testagem genética, as predições (na acepção 'profética') da 
medicina são válidas apenas no atual estado da arte para algumas doen
ças específicas, como a síndrome de Down, a distrofia muscular 
Duchenne, rins policísticos, síndrome do cromossomo X frágil, doença 
de Huntington, doença de Tay-Sachs, anenia falciforme e hemofilia A. 
'Predições' do risco a partir dos conhecimentos disponíveis sobre as re
lações entre suscetibilidade/agravo na maioria das doenças adquirem 
relevância a posteriori, ou seja, após a ocorrência do agravo. Isto confir
maria as relações de causação, mesmo que permaneçam desconhecidos 
os mecanismos deste processo. 

Como vimos, a magnitude de investimentos no terreno da pesquisa 
genômica tem ampliado os conhecimentos sobre os cromossomos, as 
regiões cromossômicas e os loci de genes que parecem participar da gê
nese de várias afecções, no entanto existem doenças cujas configurações 
genéticas em termos moleculares não admitem uma identificação com 



clareza, como é o caso das desordens poligênicas (resultantes de muta
ções em quaisquer genes diferentes) ou daquelas em que as interações 
sócio-ambientais têm peso considerável. Aqui, as relações de risco po
dem não ser percebidas com os mesmos graus satisfatórios de precisão. 
Ainda assim, têm havido grande produção de trabalhos que procuram 
estabelecer nexos entre a presença de atributos de suscetibilidade-expo¬ 
sições-adoecimento, independentemente das contingências que cercam 
a previsibilidade dos fenômenos. Um exemplo considerado importante 
em termos de prevenção é a mensuração do antígeno específico para a 
próstata (PSA) no soro como elemento coadjuvante no screening diag
nóstico para câncer de próstata. No entanto há trabalhos que indicam 
que, em homens idosos, a detecção precoce e a intervenção clínico/ci
rúrgica não alterariam as taxas de sobrevivência (Kenen 1996) . 

Como a incerteza das avaliações do risco será diminuída em função 
da ampliação do poder 'preditivo' dos testes? Em alguns casos, a resposta 
é indiscutivelmente afirmativa. Na maioria das vezes, contudo, deve-se 
levar em conta que "em muitos aspectos, a identificação de bases genéti
cas para um risco elevado é simplesmente um caso especial no interior 
do campo geral do screening para o risco" (Davison et al. 1 9 9 4 : 3 4 4 ) . 

Segundo Lewontin ( 1 9 9 2 ) , a própria conclusão do projeto de 
seqüenciamento de genoma humano não esclarecerá de modo cabal as 
informações generalizantes sobre a causalidade: 

1) Doenças pertencentes a uma mesma categoria diagnóstica podem 
ser variáveis em sua origem; por exemplo, o ADN de hemofílicos difere 
do de não-afetados de 208 modos distintos no mesmo gene; 

2) É bastante difícil saber: a) as funções dos diferentes nucleotídeos 
em cada gene; b) como as repercussões de situações específicas podem 
afetar o modo com que a dinâmica celular interpreta e traduz o ADN; 
c) como as partes constitutivas de um vivente da espécie humana se 
conectam a ponto de produzirem um indivíduo que funciona como uma 
totalidade, e mais, com a noção de identidade e consciência reflexiva. 

3) Há grande quantidade de polimorfismo em cada genoma. "O ca
tálogo final da seqüência do ADN humano será um mosaico de alguma 
hipotética pessoa média correspondendo a ninguém" (Lewontin 
1992 :68 ) . Aliás, este é um fenômeno que ocorre também com achados 
de estudos epidemiológicos. Os indicadores obtidos na maioria dos estu
dos consistem em taxas médias, resultantes de investigações efetuadas 
em agregados populacionais. A busca da generabilidade leva a um regis
tro abstrato da individualidade, desvinculado de qualquer referência a 
um indivíduo em particular. 



Como lidar com as repercussões públicas 
das informações genéticas? 
Este tema, já discutido em outro lugar (Castiel 1996b) , admite, em seu 
modelo limitado de 'relato canônico' (Bucchi 1996) , três pontos de vis
ta, de acordo com os agentes envolvidos: os emissores (cientistas, pes
quisadores, profissionais da saúde); os transmissores (matérias ligadas à 
área biomédico-epidemiológica veiculadas pelos meios de comunicação 
de massa através da editoria de jornalismo científico ou de publicações 
específicas de divulgação científica); e receptores (o denominado público 
leigo). 7 

Com a divulgação de experimentos de clonagem em mamíferos, esta 
interface recebeu grande destaque em escala planetária. Simultaneamente, 
os mass media difundiram o fato de modo ostensivo. Biólogos moleculares 
surgiram nos aparelhos de televisão para, entre outras coisas, esclarece
rem sobre aspectos anímicos, caso se gerassem criaturas pertencentes à 
espécie humana. E, sobretudo, para tranqüilizarem a população a res
peito da impossibilidade de produzir-se tanto outro Cristo como 
anticristos, representados sob a figura emblemática de Hitler. 

Questão prenunciada no imaginário dos anos 1970 em um romance 
de ficção científica (que também se tornou filme) de Ira Levin (1976) , 
curiosamente chamado "Meninos do Brazil". Desfecho do enredo: ape
sar da existência de múltiplos clones dispersos pelo mundo com o genótipo 
e fenótipo do tirano alemão, nada garantia que o 'psicótipo' hitleriano 
fosse replicado em outros contextos espaço-temporais. O problema inato/ 
adquirido ao alcance do público leigo. 

Ε agora, ante a possibilidade real de se clonar não apenas ovelhas 
brancas, mas também dinossauros, a exemplo do parque jurássico 
spielberguiano, concebido pelo médico Dr. Michael Crichton? Quem 

7 Segundo Bucchi ( 1 9 9 6 ) , há outros modelos de comunicação pública de conteúdos 
científicos que postulam uma idéia de continuum nos respectivos relatos. Um deles, 
por exemplo, em vez de considerar três instâncias estanques (ciência, jornalismo cientí
fico e público leigo), estabelece um gradiente de materiais em quatro etapas: 
'intraespecializada', relacionada a artigos de periódicos científicos especializados em 
determinado campo; 'interespecializada', referida a vários tipos de trabalhos, como 
aqueles verdadeiramente interdisciplinares que aparecem em revistas como Science e 
Nature ou, então, textos produzidos em encontros para consumo de profissionais do 
mesmo campo, mas que transitam por tópicos distintos; 'pedagógica', vinculada à 
apresentação (usualmente em compêndios) de conhecimentos cujo corpo teórico está 
aparentemente consolidado com vistas à formação de novos profissionais; 'popular', 
relacionada à apresentação de conteúdos científicos pela TV, pela imprensa e também 
por revistas de divulgação científica, como, por exemplo, Scientific American e New 
Scientist. 



sabe, outras quimeras híbridas, criação de um ensandecido Dr. Moreau, 
c o m o H . G . Wells imaginou, ou mesmo a conhec ida cr ia tura 
frankensteiniana de Mary Shelley. Temas caros a obras que pertenceram 
à ficção científica, mas que parecem, seguindo Ballard, escapar do zoo
lógico imaginário... 

A questão é emblemática das questões da atualidade. Para Amaral 
(1996) , a virtualidade da produção artificial de seres humanos torna-se 
concreta diante da capacidade de reconstrução do humano a partir da 
purificação e da correção de sua matéria-prima, o ADN. Como assinala 
Sfez (1996) , coexistem com as avançadas e inovadoras concepções da 
biologia molecular antigas tradições da alquimia. Os processos alquímicos 
baseiam-se em noções como conjunção (propriedade dos princípios, ele
mentos, essências contrárias ou separadas se misturarem), corpo e espí
rito, ar/terra/fogo/água, quente e frio, úmido e seco. Para conhecer a 
natureza, é preciso isolar e purificar o que está misturado, para depois 
reconstitui-la, corrigindo as imperfeições. A idéia de matéria-prima, ainda 
em vigor na química industrial, tem as mesmas vinculações: ela consiste 
na matéria primordial, plenipotenciária, e portanto, virtual, no sentido 
de possuir a virtude de se concretizar e de ser aperfeiçoada em seus 
atributos, suas propriedades e suas características. Sem entrar em deta
lhes, é importante assinalar que conceitos como 'essência', 'matéria-prima' 
e 'forma pura' foram desenvolvidos por Aristóteles em sua teoria 
hilemórfica, na qual nada existe como matéria e forma isolada. O que é 
real é invariavelmente composto de ambos, ou seja, não há princípios 
absolutos, mas sim relativos a uma hierarquia na qual matérias 'simples' 
(água, ar, terra, fogo) se organizam de modos variados em termos de 
complexidade para se constituírem em minerais, vegetais e animais 
(Samaja 1997) . 

'Conjunção' e 'matéria-prima' orientam a alquimia em sua tríplice 
proposta de: a) obter o elixir da vida/pedra filosofal; b) redimir e aperfei
çoar a natureza c) conseguir a sabedoria total acerca do universo. 
O elixir/pedra teria: 1) a capacidade de retirar as impurezas dos corpos 
viventes, de sorte a alcançar a essência, permitindo a imortalidade com 
saúde e evitando a decadência; 2) a propriedade de transmutar, após a 
depuração dos vis metais (defeituosos, impuros) em ouro, o metal no
bre, puro. Por sua vez, o aperfeiçoamento da natureza decorre da aplica
ção das mesmas idéias em escala amplificada. Busca-se reunificar, de 
forma harmoniosa, uma natureza que se manifesta mediante aparências 
contrárias, misturadas ou desordenadas. O conhecimento de tudo é ob
tido pela operação do espírito purificado e purificador, que procura a 
integração de todas as coisas separadas em um todo único e ordenado. 



Portanto, implícitas a estas idéias de purificação do corpo que se 
despoja de elementos que o degeneram estão noções alquímicas arraiga
das no imaginário social, tais como matéria-prima, essência, extrato, 
supra-sumo e princípio ativo. A realidade dada do corpo natural, defici
ente, conjuga-se a realidade construída de um corpo artificial, aperfei
çoado e apto a superar as imperfeições. Como diz Sfez: "O corpo virtual 
é um 'extrato', o resultado de uma série de operações, uma realidade 
mais pura que o corpo sensível que vemos geralmente. Não é este um 
produto alquímico que tirou da matéria bruta a quintessência de seu 
ser?" (Sfez 1 9 9 6 : 3 3 1 ) . 

Nesta linha de raciocínio, outra expressão merecedora de atenção é 
'tara', de origem árabe, no sentido do que se rejeita/é subtraído da pesa¬ 
gem de uma mercadoria (o recipiente, o vaso e t c ) . Também pode signi
ficar falha, falta e, por extensão, defeito físico ou moral, desembocando 
na decadência plena com a acepção de degeneração, depravação, especial
mente em sua acepção libertina (Ferreira 1975) . Neste sentido, a impu
reza/imperfeição se manifesta sob a forma de 'defeito físico/moral' e, 
evidentemente, de 'depravação' ('depravar', por sua vez, pode significar 
alterar algo/alguma substância - como o sangue - de modo prejudicial), 
que podem ser transmitidas/herdadas geneticamente. Se 'tarado' é aque
le que cometeu uma falta por razões que se lhe escapam à vontade, a 
moral e os bons costumes se salvam. Se há culpa, ela está nos genes 
(Gaillard 1996) . 

Esta perspect iva é exacerbada pelo chamado mode lo do 
'determinismo neurogenético', que equivocadamente acentua expecta
tivas de identificação dos genes que afetam condutas desviantes (práti
cas sexuais consideradas aberrantes, toxicomanias, desordens psiquiá
tricas, comportamentos compulsivos). Com isto, ocorreria uma maxi-
valorização dos fatores biológicos (e respectivas intervenções farmacológicas) 
em detrimento dos elementos socioculturais na gênese de diversos desvios 
ou mal-estares de nossa civilização (Rose 1 9 9 7 ) . 8 

Ε então? 
Evidenciam-se as coincidências e semelhanças dos projetos de decifra¬ 
ção e purificação do genoma humano e de programas biotecnológicos 
dirigidos a outros seres vivos e neles estão implícitas as metas de longevidade 
com saúde, aperfeiçoamento da natureza e conhecimento de todos os seus 

8 Vide a neurofisiopatologização do mau-humor, aliás, distimia, tal como divulgada 
pelos mass media. 



segredos. Estes pontos sem dúvida estão subjacentes nas franjas de 
interação entre o público, o jornalismo científico e os cientistas. 

Sob este pano de fundo, ampliam-se situações que demandam a 'al¬ 
fabetização genética' (genetic literacy) da população (Richards 1996) . 
Nesta ótica, o público deve estar informado das implicações veiculadas 
pelos testes genéticos, sobretudo em termos das respectivas validades 
científicas e das eventuais conseqüências trazidas pelos resultados. No 
limite, decisões cruciais podem estar em questão. Um exemplo já divul
gado na imprensa leiga: mulheres com achados de genes ligados ao cân
cer de mama e/ou história de tumor mamário na família devem subme
ter-se à mastectomia 'preventiva'? 

Como vimos, com a disponibilização de testes genéticos, muitas con
dições nosográficas tornam-se passíveis de afirmações ditas 'preditivas', 
mas, a partir da presença de genes que supostamente participam da 
etiologia, os riscos de desenvolvimento de enfermidades apresentam graus 
variados de 'predictibilidade', conforme as patologias. Via de regra, como 
vimos, os riscos (probabilidades de adoecer) só são bem definidos em 
poucas entidades nosográficas. 

Independente disto, as pessoas em geral dispõem de conhecimentos 
genéticos (mendelianos) suficientes para lidar com tais situações? Mes
mo com a popularização de termos como ADN, gene e cromossoma, 
estudos levados a cabo na Inglaterra trazem uma resposta negativa a tal 
pergunta (Richards 1996) . Incisive profissionais de saúde nos chamados 
níveis de atenção primária podem não ter recebido treinamentos apro
priados que viabilizem o domínio de conteúdos genéticos para orientar 
eventuais caos que demandem conhecimentos específicos (Golden 1999) . 

Por outro lado, é necessária alguma familiaridade com noções bási
cas de teoria das probabilidades e suas vertentes - uma 'alfabetização 
estatística', o que é algo pouco provável. Veja-se a falácia das taxas de 
base na percepção da ocorrência de um evento, ou seja, a influência da 
freqüência do evento na população nos resultados de testagens preditivas. 
Por exemplo, um teste gera achados positivos de um determinado fator 
'F ' para uma doença 'D ' , que atinge uma em cada mil pessoas, com uma 
margem de erro de 5 % para falsos positivos. Um estudo observou que 
um percentual inferior a 2 0 % entre o pessoal da área biomédica nos 
EUA foi capaz de apontar a chance correta de um em cinqüenta para um 
indivíduo adoecer por 'D ' . Alternativamente, caso a questão fosse for
mulada em termos diferentes, independentemente de testagens - a deter
minação do percentual de doentes esperados - há indicações de que os 
resultados teriam uma quantidade bem menor de erros (Matthews 1997) . 



Todavia há um problema fundamental: o emprego do pensamento 
probabilístico no ser humano pressupõe a existência de um 'eu' integra
do, central e racionalizador que avalia e escolhe o caminho mais 'razoá
vel' ao lidar com as vicissitudes da vida. E, convenhamos, isto é algo 
sujeito a controvérsias e a infindáveis discussões sobre a natureza da 
'natureza humana' (com ou sem aspas...) e sobre o entendimento que se 
tem da tensão razão/desrazão nesta espécie biológica em particular. 

A nosso ver, é plausível acompanhar a perspectiva que considera os 
processos cognitivos ligados à consciência humana dependentes de con
figurações emergentes imprevisíveis, originárias da competição/sinergia 
de diversos grupos neuronals em atividade caótica até que o córtex atinja 
um estado elétrico globalizado e transitório. Daí eclodiria um 'si mesmo 
virtual' (Varela 1992) , cujo comportamento, conforme o contexto vivi
do, pode se presentificar em atos absolutamente afastados dos cânones 
da 'racionalidade racional'. Voltaremos a isto. 

Em relação às dificuldades de entendimento e apreensão de conteú
dos mendelianos, há hipóteses que sugerem: a) o uso de procedimentos 
pedagógicos inadequados, descontextualizados nos processos de ensino 
e aprendizagem na transmissão; e/ou b) a influência na recepção de me
canismos psicológicos de defesa diante dos eventuais riscos para si ou 
sua família (Richards 1996) . 

Deve-se pensar também nos efeitos das noções de parentesco e de 
idéias de hereditariedade arraigadas nas sociedades ocidentais sobre a 
percepção de laços genéticos entre pessoas de uma família. Do ponto de 
vista lingüístico, o próprio termo 'herança' está impregnado da conotação 
jurídica de transmissão de bens e propriedades de pais/parentes para os 
seus descendentes. Seria possível então possuir não só atributos físicos, 
mas também traços psíquicos e a propensão a determinados padrões de 
adoecimento. Esta seria uma lógica de correspondência em bloco de 
todos estes aspectos, de modo tal que se constróem vínculos entre parti
cularidades fisionômicas com formas de adoecer. Em outras palavras, as 
pessoas acompanhariam o modo de adoecer dos parentes com quem são 
mais 'parecidos'. Desta forma, os relatos leigos não ligariam genótipo e 
fenótipo (Richards 1996) . 

Há ainda indicações de um imaginário em que há uma 'substância' 
primordial (matéria-prima!) herdável, que pode, por 'misturas' indese
jáveis, perder sua pureza, conspurcando a correspondente 'nobreza bioló
gica' do indivíduo. Às vezes esta substância pode estar referida ao 'san
gue' (sangue do meu sangue...), mas isto não está bem definido (idem). 
Ainda é forte a idéia aristocrática, com raízes alquímicas, de essência/ 
pureza da linhagem que deve ser garantida, mediante 'cruzamentos' com 



parceiros com o mesmo pedigree, de modo a evitar uma suposta 
degeneração, decorrente de mestiçagens com o mundo da plebe rude, 
ignara e doente. Esta crença parece inclusive obter reforços com os ris
cos transfusionais de contágio por conhecidas doenças e pelo fato de 
testes genéticos envolverem amostras sangüíneas. 

Ao lado disto, há uma dose considerável de ceticismo quanto à pro
dução de verdades científicas e a efetiva resolutividade dos sistemas 
expertos biomédicos, especialmente aqueles encarados como sendo orien
tados por um eixo predominantemente tecnicista, em detrimento de apro
ximações terapêuticas mais empáticas. Não é à-toa a difusão e o cresci
mento das práticas holisticamente corretas. Apesar das dificuldades, é 
importante, nos processos de educação gen/ética considerar a inexistência 
de um Eu harmonioso e integrado, produto de um 'programa escrito' 
nos nossos genes, como se os genes demarcassem incondicionalmente 
identidade (Nelkin & Lindee 1995) . 

A ambigüidade da palavra/idéia 'gene' pode ser entendida, a partir 
de Haraway (1997) , por um lado, pelo fato de a tecnociência ser carac
terizada pela implosão de categorias - sujeito/objeto, natureza/cultura -
e, por outro, em razão de seus processos serem simultaneamente material-
semióticos (Haraway 1997) . Ao lado dos processos técnicos, coexistem 
necessariamente tropos, figuras de discurso. 'Gene' possui a um só tem
po uma face literal e outra figurada. Aliás, uma figura possui tanto as
pectos geométricos como retóricos (ver capítulo 3 ) . 

Enfim, já que o apocalipse como revelação não é possível, o apocalipse 
como desastre parece se insinuar, no nível das aparências, nas constru
ções sociais do imaginário público. Ao lado dos avanços biotecnológicos, 
em geral, e biomédicos, em particular, sob as manipulações do ADN, 
subjazem representações de aspectos assustadores, manifestas nas re
percussões públicas (e privadas) da divulgação de conteúdos sobre 
manipulações genéticas. Estas tem aparecido ao nosso redor tanto nas 
conversações cotidianas, como nos mass media sob um formato sinto
maticamente chistoso em que temas como clonagem e herança genética 
estão cada vez mais presentes.9 Segundo Love, "a observação de humor 
e o chiste funcionam precisamente porque não há nenhum significado 
que todos concordem em dar ao termo Ό gene'. Há paradoxo e incon
sistência na informação que recebemos. Aprender a viver com a ambi
güidade é parte do processo de dispor-se a conhecer os genes" (Love 
1996 :26 ) . 

9 Veja-se o filme de Woody AllenMighty Aphrodite, de 1 9 9 5 , no qual um pai descobre 
que a mãe de seu talentoso filho adotivo é tuna prostituta de inteligência limitada. 



Com efeito, tal situação parece encobrir um sentimento popular, 
mal disfarçado, de desconforto com 'mais esta' invenção de cientistas, 
que, cada vez mais 'aprendizes de feiticeiro', inadvertidamente se des
cuidam dos possíveis efeitos colaterais de suas 'descobertas'. Ficção, de
lírio e 'realidade' científica se confundem na "eventualidade" de os espí
ritos dos doutores Jekill, Moreau, Frankenstein e Goebbels 'baixarem' 
em uma equipe de geneticistas de algum sofisticado laboratório 
biotecnológico subterrâneo. Aliás, os termos 'clone' e 'clonagem', além 
de designarem várias dimensões semânticas e técnicas (a equipe do Roslin 
Institute jamais utilizou tais termos no artigo original publicado na re
vista Nature), adquiriram um significado popular referido a imagens 
vinculadas à desconfiança e ao ceticismo diante da ciência, em geral, e 
às ciências biológicas, em particular (Franklin 1999) . 

Alimentando tais aspectos folk, a possibilidade de acontecer algo à 
revelia das tentativas de normatização da clonagem foi enunciada de 
modo bombástico (proposta que, em geral, não foi levada a sério nos 
meios científicos) no início de 1998 pelo controverso pesquisador norte-
americano Dr. Richard Seed. Entre seus projetos, estaria o de levantar 
recursos para levar a sua tentativa de reprogramção do ADN para se 
atingir a imortalidade (Cole 1999) . 

De qualquer forma, contudo, é necessária atenção para indícios re
presentativos de uma atmosfera de insegurança e medo com seus desdo
bramentos imponderáveis. Observe-se a reação legiferante e imediata de 
instâncias governamentais de várias nações, sem avaliarem as intrincações 
e facetas da pesquisa genética (Schramm 1998), diante da imagem ameaça
dora desta ovelha, até então símbolo fortemente vinculado ao cristianis
mo como animal cordato, cordeiro de Deus (Wisnik 1997), disponível para 
a condução no interior de seu rebanho pelos pastores rumo à salvação 
eterna. Evidencia-se o poder dos avanços da biologia operarem como 
símbolos capazes tanto de estabilizar como de desestabilizar a ordena
ção identitária e cultural (Franklin 1999) . 

Desde que a 'clonagem' animal tornou-se possível na década de 1950 
nas experiências com batráquios, as quimeras deixaram de ser tão-so
mente figuras míticas, produtos da imaginação humana, incongruências, 
peixes ou vegetais com tecidos geneticamente distintos (Ferreira, 1975) . 
As ex-quimeras começam a adquirir uma materialidade mamífera, bas
tante próximas de nós... 

Ε importante salientar, contudo, que a 'clonagem' de mamíferos ainda 
apresenta sérias dificuldades. Segundo a técnica dos cientistas escoceses 
para gerar Dolly, a introdução do núcleo de uma célula somática 
'totipotente' (não serve qualquer célula...) em uma célula ovariana 



(oócito) enucleada necessita de um processo de 'malnutrição' para pro
vocar um estado de privação do ADN das células doadoras e impedir a 
replicação deste ADN na ocasião de sua transferência, o que traria 
distorções para a função codificadora do ácido nucléico. 

Outra questão delicada é a viabilização da fusão e ativação do ADN 
doado (mediante corrente elétrica), sem suas proteínas de origem, com 
as novas proteínas do citoplasma do oócito para assumir outra 'progra
mação'... Há um intervalo de tempo espécie-específico para que isto 
ocorra. Na ovelha, ele se dá até o estágio de oito células; no rato, o 
estágio é de duas células, possivelmente uma das razões pelas quais ain
da não se conseguiu clonar ratos. No humano, o ADN se ativa no estágio 
de quatro células (Pennisi & Williams 1997) . 

Por outro lado, surgiram dúvidas acerca dos aspectos inovadores 
do experimento do Roslin Institute de Glasgow. Aproximadamente um 
ano após a sua divulgação, não se verificou nenhuma replicação deste 
tipo de clonagem. Em função de particularidades do processo de cria
ção de Dolly, há a possibilidade da famosa ovelha ter se originado de 
células embrionárias da doadora e não de uma célula mamária desta. 
A fêmea doadora estava grávida e havia morrido antes da dita clonagem. 
Suas células eram mantidas viáveis mediante técnicas artificiais de con
gelamento. Não há certeza absoluta de que células embrionárias não 
tenham sido as usadas para gerar Dolly. Neste caso, não haveria ne
nhuma novidade no processo de clonagem, tal como ele é conhecido 
no campo biotecnológico (Veja 1 9 9 8 ) . Por sua vez, Wilmut e sua equi
pe contra-argumentam que a probabilidade de erro é diminuta e que 
ainda não houve tempo hábil para a replicação do experimento (para 
maiores detalhes sobre esta controvérsia, consultar Schramm 1 9 9 9 ) . 
De fato, ao final de 1 9 9 8 , já existiam notícias de experimentos com 
ratos e bovinos realizados respectivamente por grupos de pesquisa no 
Havaí e no Japão, entre outros, que confirmariam a viabilidade da 
'clonagem'. 

Nesta cadeia de eventos, chamou a atenção a perspectiva das técni
cas de clonagem: produção de tecidos imunocompatíveis para trans
plantes, reprodução de indivíduos estéreis (ou não...) via fertilização 
artificial, obtenção de tecidos necessários para tratar desordens como 
diabetes e mal de Parkinson (Kahn 1997 ; Wilmut 1999) . De qualquer 
modo, surgiram duas possíveis questões: a) houve um golpe para a re
produção sexuada a partir da viabilização de processos partenogenéticos 
que dispensam gametas masculinos?; b) houve alguma afronta para dou
trinas de caráter religioso que postulam a espiritualidade como uma cri
ação divina que acompanha o corpo material humano? 



Não é nossa intenção desenvolver aqui estes complexos tópicos. 
É inevitável, porém, perceber que manipulações genéticas e conceitos 
evolucionários contrariam mitos e símbolos da criação/origem de religiões 
do mundo ocidental e geram reações naturais de seus representantes. 
Veja-se, por exemplo, o termo híbrido, pertinente à reunião de elemen
tos de proveniências distintas que são mesclados, cuja etimologia helênica 
hubris aponta para a significação de ultraje. Para os gregos, a miscigena
ção violava as leis naturais (Machado 1956) , noção que em certos lugares 
ainda vigora nos dias de hoje... E, como se sabe, clones, paradoxalmente, 
resultam de um processo partenogenético em que a mistura de compo
nentes é capaz de produzir tanto a replicação de viventes como a criação 
de seres transgênicos, portanto, híbridos. Ambos violariam cânones bí
blicos fundamentais em relação aos humanos — viventes naturais resul
tantes do Gênesis divino, dotados de dimensões anímicas — agora ame
açados por um eventual Clônesis. Não será uma questão de tempo con
firmar o gênesis genético que, artificiosamente, gera entes produzidos à 
imagem e semelhança de viventes já criados? 

Do ponto de vista da difusão de conteúdos genéticos, os profissio
nais de saúde devem procurar orientar direta e indiretamente (via mass 
media) o público em relação a perspectivas realistas e compatíveis com o 
"estado da arte" clonante. Mais importante ainda, eles devem promover 
a divulgação desmistificadora do uso equivocado de analogias e metá
foras no campo da biologia molecular quanto à capacidade de mani
pulação do ADN recombinante e do mapeamento do genoma humano 
que impliquem pontos de vista tanto triunfalistas (a possibilidade de 
acesso ao Santo Graal, à pedra filosofal ou aos elixires da vida eterna), 
como sustentadores de crenças relativas à existência e à supremacia de 
conceitos como 'pureza', 'essência' (do sangue, da raça, da espécie, 
enquanto a 'miscigenação/mestiçagem' é ultrajante e que taras-depra-
vações se transmitem por via genética) e deterministas (como 'receita', 
'plano', 'programa', cujo desenrolar é ou será plenamente previsível e 
controlável). 

Observe-se a seguinte explicação: "[...] Se você olha um carro pelo 
lado de fora, pode achá-lo feio ou bonito, mas não sabe muito como 
melhorar seu desempenho. Se, em vez disso, você abre o capo e dá uma 
olhada no motor, pode começar a pensar em fazer algumas mudanças. 
Ε assim que funciona a genética. O objetivo é conhecer o mecanismo 
essencial da vida. O código genético é responsável por todas as caracte
rísticas físicas de uma pessoa e também por boa parte do seu comporta
mento. Ao entender como esse mecanismo funciona, talvez possamos 
melhorá-lo ou corrigir alguns de seus defeitos [...]" (Veja 1998 :14 ) 



Estas declarações foram formuladas pelo próprio Ian Wilmut, líder 
da equipe responsável por Dolly, em entrevista a uma revista leiga. Não 
cabe entrar aqui na infindável discussão de que boa parte do comporta
mento humano é definido geneticamente. Atente-se, todavia, para o 
emprego, com aparente candura, de uma conhecida construção meta
fórica - determinista e otimizadora - do funcionamento do organismo 
como mecanismo maquinai para sustentar retoricamente a validade da 
clonagem como empreendimento de pesquisa genética. 

Todos estes aspectos apontam para a construção de uma idéia de 
responsabilidade genômica com sérias conseqüências na produção do 
que Rabinow (1992) chama de biossocialidade. Por mais improcedente 
(em termos tecnobiocientíficos) que seja a idéia da reprodução de répli
cas de pessoas com suas singulares identidades psíquicas, não é absurdo 
imaginar projetos incontrolados de produção de clones humanos (como, 
em um exemplo ainda imaginário, encomendas de milionários excêntri
cos...) que viabilizem ancestrais desejos de 'imortalidade'. Ε preciso ter 
claro os dois lados da moeda jogada pela genética molecular: 1) as pos
sibilidades de melhoria da qualidade do viver humano e a minimização 
de seus sofrimentos; 2) os riscos destes avanços permanecerem restritos 
a poucos e/ou servirem de estímulo ao recrudescimento de programas 
'purificadores' da 'raça', ligados a proposições de caráter eugênico. 
Mesmo com todos os alertas que continuam sendo enunciados, perma
nece plausível a cogitação em uma (perdoem-nos o jogo verbal) genétnica 
como base para a justificação de conhecidas ideologias execráveis, em 
geral vinculadas a propostas políticas de cunho fascista. 

A última grande guerra e suas 'razões' étnicas estão associadas, de 
forma semelhante, ao imaginário mítico discriminador/purificador 
subjacente à atual (e real) capacidade da genética molecular de identifi
car etnias (Castiel 1996a) e seu (suposto) potencial clonador purificante. 
Nós temos, portanto, tarefas essenciais: denunciar, desmontar os dispo
sitivos discursivos que possam lhes dar sustentação e propor outros que 
sirvam a propósitos emancipadores da condição humana. 

Pertencemos a uma cultura que, em razão de fragilização de mode
los de crença, de padrões de legitimação e de matrizes de produção e 
sustentação de identidades, toma por tarefa representá-los insistente
mente, sem efetividade. Uma reiteração ad nauseam de estetização, na 
qual os meios de comunicação de massa desempenham uma vigorosa 
função potenciadora da prevalência do imaginário sobre a realidade, 
como já o indicava Ballard (1988) . 

"Α estética é o modo de uma civilização abandonada por seus ideais 
[que] cultiva o prazer de representá-los" (Lyotard 1 9 9 6 : 2 0 7 ) . Prazer 



que (se) perverte/deprava, pois enfatiza "a encenação, espetacularização, 
mediatização, simulação, hegemonia dos artefatos, mimese generaliza
da, hedonismo, narcisismo, auto-referencialismo, auto-afecção, auto-
construção e outras" (ibid.:208). 

Este processo, todavia, chegou a um ponto sem retorno. Com a pro
liferação e a confluência destes sinais/sintomas, chegamos a um estágio 
em que nos deparamos com as possibilidades de tornar quimeras seres 
reais (um exemplo já realizado: o híbrido entre lhama e camelo). A apo
teose da produção artefatual teria chegado, com Dolly ou com outro 
mamífero em um futuro (menos ou mais) próximo, a seu nascimento 
anunciado (Provine 1 9 9 1 ) . Os mass media se encarregaram de 
espetacularizar o fato (com ou sem aspas) e a repercussão pública, como 
presenciamos, foi retumbante. Agora, somos obrigados, como indica o 
figurino estetizante, a representar/dar sentido a algo que se choca com 
nossos traços auto-referenciais, narcísicos. No imaginário da auto-pro¬ 
dução, foram divisadas condições da possibilidade espantosa de cons
trução artificial de outros-mesmos que não são os mesmos. 

Esta é uma contradição insustentável e é preciso ter clareza de que 
estamos diante da produção de identidade do mesmo (representante da 
espécie) vis-a-vis a construção da identidade reflexiva, de si-mesmo atuante 
(pessoa singularizada), ou seja, da autoconsciência humana, que implica 
um processo contínuo e trabalhoso de reconstrução mediante operações 
de compatibilização entre as condições de organismo da natureza e de 
ente reflexivo do mundo da cultura (ou segunda natureza), através da 
busca de primazia do segundo sobre o primeiro. 

Se hoje a cul tura oc iden ta l é regida cada vez mais pelas 
tecnobiociências, o 'caso Dolly' representa um momento paroxístico da 
percepção do desancoramento das concepções de origem e reprodução 
dos organismos em um contexto de pulverização de crenças, mitos e 
simbolismos ordenadores e estruturantes da identidade reflexiva. A no
ção de si-mesmo atuante é mediada com a fragilização destas matrizes 
identitárias, por pressões desordenadoras, que nos descentram de identi
dades estabilizadas. 

Sousa Santos diagnostica a descontextualização da identidade na 
atualidade. Em sua concepção, identidades são "ficções necessárias [e] 
escondem negociações de sentido, jogos polissêmicos, choques de 
temporalidades em constante processo de transformação, responsáveis 
em última instância pela sucessão de configurações hermenêuticas que 
de época para época dão corpo e vida a tais identidades. Identidades são, 
pois, identificações em curso" (Santos 1995:135) . Se para ele a forma 
moderna de pensar a identidade se dá por meio da idéia de subjetividade, 



há porém tensões nas inter-relações dos vetores instituintes das subjetivi¬ 
dades contemporâneas e em suas duas primazias fundamentais: a) do 
vetor individual sobre o coletivo; e b) do vetor abstrato/universal sobre 
o concreto/contextual. 

Temos, então, a dura tarefa de lidar com a estranheza relacionada ao 
esvaimento dos padrões de referência identitária da cultura ocidental, 
assim como estamos sendo obrigados a encarar a evanescência da noção 
estruturante ancorada na 'existência' de um eu ordenado com base na 
individualidade e na universalidade.1 0 

Como vimos, o projeto de busca de revelação genômica não é 
apocalíptico, pois, a rigor, não conseguirá revelar nossa essência. O ris
co de apocalipse-desastre se insinua na virtual revelação de, ao final das 
contas (e do mapeamento/sequenciamento dos gens), a ciência não ha
ver de fato propiciado a revelação de nós mesmos... Como diz o poeta: 
"Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade" (Barros 1996:70). 

Seguindo Castoriadis (1987) e Atlan (1991) , chegamos a uma encru
zilhada deste labirinto: não mais conseguimos nos basear em valores 
tradicionais como critérios de verdade e nem em verdades (parciais) pro
duzidas por uma ciência iluminista como critério de crença. Precisamos 
de uma terceira via em que haja uma mudança nas nossas relações com 
as verdades e as crenças. Uma nova sabedoria que permita construir um 
si-mesmo tornado contingente por novas categorias em que as idéias 
relativas a espírito e alma adquiram outros estatutos, distintos daqueles 
proporcionados por crenças que deixaram de cumprir seus propósitos 
ordenadores e por verdades que não chegaram a substituí-los. A subjeti
vidade humana continua um problema para as biociências em razão de 
sua opacidade aos conceitos e também da impossibilidade de seus méto
dos e instrumentos chegarem à sua suposta 'essência'. 

Por que não pensar então, como sugere Varela (1992) , que o si-mes
mo deve se constituir na ausência de si-mesmo, deixando de lado o mo
delo (vencido?) de um "eu" unificado e integrado? A partir de conceitos 
da psicanálise lacaniana e diante das questões postas pela atualidade, 

1 0 Este 'descentramento' da noção de sujeito, apesar de controverso e de difícil abor
dagem foi estudado de modo bastante acessível por Stuart Hall ( 1 9 9 9 ) . Este autor 
propõe cinco elementos explicativos para tal situação: as elaborações althusserianas 
do pensamento de Marx; as postulações freudianas (e lacanianas) sobre o sujeito do 
inconsciente; os trabalhos do lingüista Ferdinand de Saussure (e de Lacan e Derrida) 
sobre a preexistência da linguagem em relação ao sujeito; os estudos de Foucault 
sobre a 'genealogia do sujeito moderno' e da ação dos poderes disciplinares; e a emer
gência de movimentos sociais contraculturais e seus aportes teóricos, especialmente 
do feminismo. 



creio ser possível cogitar, que, cada vez mais, há um 'sujeito a'11 - não 
somente à mercê do Inconsciente, como também aos efeitos de vertigi
nosas e constantes mudanças socioculturais. Diante do desancoramento 
dos fundamentos simbólicos referenciais que proporcionavam a estabili
dade identitária é sempre possível partir de nossos 'mapas' primordiais 
de memória e de experiências instituintes de subjetividade e assumir 
contingencialmente que se só há eu, então, vai eu-mesmo, à medida do 
possível... 

1 1 Seguimos aqui a etimologia de sujeito: súdito, submetido. 


