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APRESENTAÇÃO
Ricardo Ventura Santos, Sahra Gibbon e Jane Felipe Beltrão

Alguns anos atrás, em 2007, um jornal de Salvador, Bahia, pu-
blicou uma criativa charge do artista e cartunista Cau Gomez. Esta
charge foi simultaneamente inspirada no conhecido desenho "homem
vitruviano", do artista renascentista italiano Leonardo da Vinci, e
nos debates sobre raça, genética e ancestralidade que se tomaram
frequentes no Brasil ao longo de toda a primeira década do século
XXI.1 Como em outros países do mundo, a partir da aplicação de
sofisticadas tecnologias genômicas, têm ocorrido discussões acerca
de aspectos da história da formação da sociedade brasileira e da
construção da sua identidade. Como veremos ao longo deste livro,
esses debates, que em muito transcendem as fronteiras dos labora-
tórios, interagem com percepções e discursos sociais mais amplos,
além de influenciarem práticas com consequências as mais diversas.

Se o homem concebido por da Vinci é um cânone da beleza clás-
sica, com proporções perfeitas entre as diversas partes do corpo, na
versão brasileira, concebida por Cau Gomez, o que está em jogo não
são somente as relações geométricas do corpo humano. Com o título
"composição genética (o DNA do povo brasileiro)", o foco está, ao
contrário da proporcionalidade perfeita de Vinci, nas "imperfeições"
de um corpo que, para utilizar uma expressão de grande peso histó-
rico, é quase "degenerado". As partes do corpo deste "homem vitru-
viano brasileiro" são desproporcionais, como se resultando de más
condições de saúde, incluindo sequelas de desnutrição, tuberculose,

1 Gostaríamos de agradecer a Elena Calvo-Gonzáles, que foi quem primeiro chamou nossa
atenção para a charge de Cau Gomez.



verminose e raquitismo: cabeça desproporcionalmente grande, um
peito no qual se veem as marcas das costelas sob a pele, uma barriga
volumosa talvez devido à infecção por vermes e pemas tinas e secas.
A mensagem é a de que os genes (ou a biologia, de uma maneira
geral) não explicam a totalidade e a complexidade do que é esse ser
humano: as P0rcentagens de ancestralidade genético-geográfica, por
si, não atingem os 100%, somente lá chegando quando somadas à
fome, ao desemprego e ao analfabetismo.

Mais africano que europeu, com algumas pitadas de genes
ameríndios, o "homem vitruaniano brasileiro" é um mestiço, com
uma "composição genética" eminentemente biossocial, incluindo
simultaneamente ancestralidade biológica e um "DNA socioeconô-
mico-político". Seria dificil localizar uma imagem mais apropriada
que aquela concebida por Cau Gomez para abrir este livro, É uma
alegoria que remete a alguns dos debates mais candentes no campo
da biopolítica no início do século XXI, no Brasil e no mundo.

Figura 1. Charge "Composição genética (o DNA do povo brasileiro)", de autoria de Cau Gomez
(reproduzida com permissão).



De um ponto de vista teórico mais amplo, há um crescente inte-
resse por parte das ciências humanas e sociais no que Rose (2007) e
outros têm denominado como "política da vida em si" ou "as formas
emergentes de vida" (ver também Fischer, 2003; Franklin, 2002; Gi-
bbon & Novas, 2008; Lock, 2002; Inda, 2005; Pálsson, 2007; Wade,
2002, entre outros). Um aspecto central nessas discussões é analisar
como as novas tecnologias biológicas estão reconfigurando (ou não)
as noções de humano, assim como as implicações socioculturais, po-
líticas e éticas decorrentes dessas transformações. As possibilidades
contemporâneas de "engenharia dos processos vitais", que incluem a
aplicação de técnicas em áreas tão diversas (e ao mesmo tempo afins)
como sequenciamento genômico (incluindo testes de ancestralidade),
células-tronco, tecnologias reprodutivas (com foco em gametas e
embriões), fabricação e regeneração de órgãos in vitro, desenvolvi-
mento de novos fármacos (em particular no campo da psiquiatria),
entre outros, estariam moldando "novas práticas de vida". Inda
(2005: 14) comenta que, no presente, as possibilidades de aplicação
tecnológica fazem com que a ciência se tome, crescentemente, "não
somente contemplação, mas prática e intervencionista". Para vários
analistas, o aumento exponencial nas possibilidades de intervenção
sobre processos vitais a nível molecular está fazendo com que, em
uma escala talvez sem precedentes na história, a vida humana esteja
se tomando passível de inesperadas e surpreendentes reformulações.

A partir de uma posição de ceticismo, poder-se-ia indagar: será
que os amais debates sobre as "políticas da vida" envolvem dimensões
tão radicalmente novas que, de fato, representariam descontinuidades
com trajetórias pregressas? Inspirado na perspectiva foucaultiana,
Rose (2007: 5) situa o que denomina de "cartografias do presente"
como parte de processos de "continuidades ao mesmo tempo que de
mudanças". Para esse autor, ainda que o que experimentamos hoje em
termos de usos e implicações do conhecimento biológico se insira em
processos de longa duração, há indícios de que os processos amais



envolvem transformações qualitativas (ou de escala) que não devem
ser desconsideradas (ver também Atkinson, Glasner & Lock, 2009;
Fischer, 2003; Franklin, 2002; Gibbon & Novas, 2008; Lock, 2002;
Inda, 2005; Pálsson, 2007; Wade, 2002, entre outros).

Gerações de historiadores, filósofos, antropólogos e socio-
lógicos têm produzido vasta documentação sobre as formas de
controle, manejo e intervenção sobre as capacidades vitais dos
seres humanos. Ao longo dos séculos, tais processos têm se ma-
nifestado, por exemplo, em diversas "práticas de governança" da
vida, como exemplificado pelo manejo das questões demográficas
(nascimento, vida e morte) e de saúde pública por parte dos gover-
nos. Para os estudiosos da biopolítica contemporânea, se há algo
novo no horizonte, é a combinação entre aumento da capacidade
de intervenção (decorrente das transformações técnico-científicas),
associada a um crescente foco no âmbito individual. No atual sé-
culo biotecnológico, conforme indica Rose (2007: 253), "diversos
aspectos de nossa vitalidade humana já se tornaram tecnificados, e
assim abertos para manipulação e modificação". Assim, somando-
-se às práticas biopolíticas centradas nas coletividades (com seus
recortes de gênero, idade, classe, raça, nacionalidade etc.), a tec-
nociência trouxe para a arena da vida cotidiana, de uma maneira
possivelmente sem precedentes, o foco nos indivíduos. Dentre as
múltiplas maneiras, isso se manifesta na possibilidade de seleção
de características genéticas de óvulos e embriões (o que seria uma
das novas faces da eugenia - ver Taussig, Rapp & Heath, 2003),
na reconfiguração dos corpos através de transplantes e das terapias
gênicas, na produção de novas genealogias individuais e coletivas
(como a inserção de indivíduos na macro-história evolutiva humana
através dos testes de ancestralidade genômica), e assim por diante.

Visando compreender a modernidade como um momento "no
cruzamento de múltiplas histórias" (p. 5), Rose destaca cinco dimen-
sões que, em sua visão, marcam a biopolítica contemporânea (p. 5-7;



ver também, p. 9-40). A primeira vertente diz respeito à crescente
molecularização dos loci de conhecimento e intervenção, o que se
manifesta de forma contundente na disseminação de tecnologias de
manipulação do DNA e em todas suas implicações socioculturais,
políticas e éticas. A segunda é o que o autor chama de "otimização",
isto é, nos dias atuais, as tecnologias de intervenção nos processos
vitais potencializam outras situações que não somente, por exemplo,
os extremos da saúde e da doença (ou do normal e do patológico).
Assim, a tecnociência biomédica contemporânea tem o potencial de
produzir "pacientes em espera", isto é, ainda que não clinicamente
enfermos, a identificação de predisposições genéticas, por exemplo,
tornam sujeitos "doentes por antecipação". O terceiro aspecto é o da
intensa produção de processos de "subjetivação". Esse ponto, que
ressoa perspectivas como a de biossocialidade de Paul Rabinow (ver
Rabinow, 1992; também Gibbon & Novas, 2008) ou de "cidadania
genética" de Heath, Rapp e Taussig (2007), diz respeito à emergência
de padrões de relações socioculturais a partir da capilarização, na
sociedade, dos empregos das tecnologias biológicas. O quarto ponto
se relaciona à proliferação de arranjos profissionais e institucionais
vinculados à governança das "políticas da vida". Tal aspecto envol-
ve não somente uma crescente complexificação de especialidades
profissionàis voltadas para a produção e aplicação do conhecimento
biológico, como também a crescente diversificação dos aparatos de
regulação (comitês de ética, por exemplo). O quinto e último aspecto
vincula-se à dimensão de mercado, que Rose chama de "economias da
vitalidade". As imbricações entre tecnologias biológicas, biopolítica
e mercado constituem um recorte de crescente interesse por parte
dos analistas, como é o caso da noção de "biocapital", proposta por
Rajan (2006).

Esta coletânea reúne um conjunto de trabalhos que, através de
diferentes focos de análise e de perspectivas teórico-conceituais,



se debruça sobre questões da biopolitica contemporânea, sobre-
tudo com foco no Brasil. As contribuições foram originalmente
apresentadas em um seminário realizado nos dias 31 de junho e
1 de julho de 2010, em Belém, como atividade associada à 27a.
Reunião da Associação Brasileira de Antropologia, em Belém,
Pará. O evento reuniu antropólogos, historiadores, geneticistas
e pesquisadores da área da saúde coletiva e partiu do reconheci-
mento de que a complexa problemática decorrente das biopolíticas
requer crescente esforço reflexivo, em particular aqueles de ordem
multi e interdisciplinar.

Como exporemos mais detalhadamente adiante, os textos aqui
reunidos estão em sua totalidade voltados para as vinculaçôes entre
produção de conhecimento científico sobre a biologia humana e
seus desdobramentos socioculturais e políticos. Mas, antes de apre-
sentarmos os capítulos especificamente, cabe uma breve contextua-
lização sobre uma arena específica que é o foco de interesse de um
expressivo conjunto de colaboradores deste livro (e que também foi
o tema central do seminário que resultou nesta coletânea). Estamos
nos referindo às interfaces entre raça, saúde/doença e tecnologias
genéticas emergentes.

Vejamos duas afirmações que são, no mínimo, contundentes,
extraídas de livros recentes que, com foco em estudos sociais da
ciência e antropologia, abordam as interfaces entre raça e genética
no mundo contemporâneo. A primeira, do livro Revisitínoo race
in a 9enomic age, é a seguinte: "ao contrário.., de expectativas e
esperanças, a ciência pós-genômica tem revivido a noção de ca-
tegoria racial como indicativa de diferenças biológicas" (Koenig,
Lee & Richardson, 2008: xx); na segunda, do livro What's the use
of race? Modern governance and the bioloooy of difference, lê-se:
"o que é inesperado é a maneira como raça tem sido revigorada
como categoria social, legal e médica pela ciência, em particular



pela genética" (Whitmarsh & Jones, 2010: 2, ver também Abu E1-
-Haj, 2007).2

Tomando os dois volumes acima mencionados como referência,
as novas perspectivas sobre raça no contexto das tecnologias genéti-
cas emergentes têm se concentrado em um diversificado conjunto de
temas. Em uma vertente que ressoa os interesses de reflexão sobre
a "política da vida em si" (Rose, 2007), as formas através das quais
raça tem sido ser utilizada para fins de govemança constituem o
foco da coletânea de Whitmarsh e Jones (2010). Enfatizando tanto
"promessas" como "perigos" envolvidos, os organizadores analisam
as formas como raça e genética, no presente, têm sido incorporadas
em três esferas (regulamentação, conhecimento e cuidado). Toma-
-se evidente que velhas e recentes categorias, práticas políticas e
instituições adquirem novas ênfases e significados no contexto de
emergência das amais tecnologias genéticas. Koenig, Lee e Richar-
dson (2008), por sua vez, identificam quatro temas que, segundo
as autoras, refletiriam as especificidades e configurações atuais das
interfaces entre raça e genética na contemporaneidade.

O primeiro tema destacado por Koenig, Lee e Richardson (2008)
se relaciona à conclusão do sequenciamento do genoma humano nos
primeiros anos do século XXI. Tal marco tem sido apontado como
o início da "era genômica", em particular, por estabelecer uma mu-
dança desde pesquisas relativamente concentradas na identificação
de genes particulares ("9ene hunting") para análises enfocando o
genoma como um todo. Nesse âmbito, a despeito dos antigos e longos
debates sobre a aplicabilidade do conceito de raça para descrever a
variabilidade biológica humana (Duster, 2005; REGWG, 2005), raça
e ancestralidade se tomaram aspectos centrais na pesquisa genômica
contemporânea (Bolnick, 2008; Nelson, 2008; Pállson, 2007; Santos

Além dessas coletâneas, há diversos outros trabalhos recentes que analisam o que tem
sido chamado de "reinscrições", assim como suas variações, de raça na era da genômiea
(ver, entre outros, Abu E1-Haj, 2007; Bliss, 2009; Browdin, 2005; Fujimura, Duster &
Rajagopalan, 2008; Fujimura & Rajagopalan, 2011; Krimsy & Sloan, 2011, entre outros).



et al., 2009). Com muitas (e talvez infinitas) vidas, e ao contrário dos
prognósticos a partir do pós-II Guerra Mundial, raça permanece viva
e vivaz mesmo após o sequenciamento do genoma humano, quando
se revelou que as diferenças entre as populações, do ponto de vista
do DNA, são ínfimas (para essa discussão no caso brasileiro, ver,
entre outros, Maio & Santos, 2010).

O segundo tema diz respeito às maneiras como raça e tecnologias
genéticas estão entrando no mercado? Esse aspecto talvez tenha sua
maior expressão nos investimentos comerciais feitos no campo da
farmacogenõmica (Ashcrofl, 2006; Fullwiley, 2007; Suarez-Kurtz,
2005) e na expansão no número de empresas que oferecem testes
genéticos para averiguar a ancestralidade biológica das pessoas
(Bolnick, 2008; Nelson, 2008).

Estreitamente vinculado ao tema acima, está o terceiro destacado
por Koenig, Lee e Richardson (2008), qualseja, a estreita associação
entre raça, novas tecnologias genéticas e políticas de identidade.4No
campo da farmacogenômica, um dos debates de destaque é aquele
do desenvolvimento de medicamentos voltados para segmentos
étnico-raciais específicos, como é o caso do medicamento Bidil, o
primeiro voltado para "afro-americanos" a ser aprovado pela agência
de regulamentação sanitária norte-americana (Fullwiley, 2007; Kahn,
2005; Suarez-Kurtz, 2005). No caso dos testes genéticos voltados para
ancestralidade, tem havido uma proliferação destes nos últimos anos,
os quais têm como público-alvo segmentos sociais os mais diversos,
mas com destaque para alto-americanos, populações indígenas e
judeus (Bolnick, 2008; Nelson, 2008; Maio & Santos, 2010).

Finalmente, o quarto tema destacado por Koenig, Lee e Richard-
son (2008) é o de que as pesquisas genéticas amais tendem, de forma
crescente, a se concentrar em contextos médicos que abordam grupos

Esse ponto se remete diretamente à perspectiva da "economia da vitalidade" de Rose
(2007).
Ver comentário anterior sobre os "processos de subjetivação" em Rose (2007).



populacionais específicos. Se no âmbito individual há a ênfase na
"medicina personalizada", que levaria em consideração o perfil ge-
nético dos indivíduos, em uma escala mais ampla a pesquisa genética
passa a se ocupar crescentemente, sobretudo nos EUA, de grupos
como os afro-americanos e latinos, apenas para citar dois exemplos
(Kittles & Weiss, 2003; Montoya, 2011).

Tanto os volumes editados por Koenig, Lee e Richardson (2008)
como Whitmarsh & Jones (2010) enfocam, sobretudo, estudos de
caso referentes aos contextos norte-americanos e europeus. Uma
indagação pertinente é como se colocam os mesmos conjuntos de
questões na interface entre produção de identidades sociais (e raciais
especificamente) e tecnologias genéticas emergentes em outros con-
textos históricos e sociopolíticos.

Na Introdução de seu conhecido livro sobre a história da eugenia
naAmérica Latina, Nancy Stepan (1991) analisa por que, até a década
de 1980, havia poucas investigações voltadas para a América Latina.
Segundo ela, nas correntes historiográficas da época predominava
uma perspectiva de desinteresse pelo tema, percebido "como não
mais que pálido reflexo do pensamento europeu" (p. 10). Se para
os contextos norte-americanos e europeus havia uma rica e vibrante
literatura em história da ciência sobre a eugenia, segundo ela, "a
premissa implícita é que os estudiosos que se dedicam à história
intelectual da América Latina analisam uma tentativa de imitar ou
reproduzir uma atividade européia em um contexto estranho e não
científico" (p. 10-11).

Desde que foi publicado, no início da década de 1990, The hour
of eugenics teve um importante papel na redefinição dos estudos
históricos e antropológicos sobre a eugenia na América Latina. As
análises de Stepan sobre a trajetória da eugenia no México, Brasil
e Argentina estimularam novas gerações de pesquisadores a se de-
dicarem ao tema na região (ver, por exemplo, Hochman, Lima &
Maio, 2010). O que vem sendo demonstrado é que, embora tenha



sido lugar-comum no pensamento ocidental, os historiadores têm
destacado também que a história da eugenia não pode ser apreendida
como um conhecimento científico homogêneo e unitário, definido a
partir de interesses e objetivos comuns. Estudos comparativos sobre
a história da eugenia apontam para uma diversidade de ideias e para
a implantação de diferentes políticas eugênicas. Conforme destaca o
historiador Mark Adams (1990: 226), a eugenia foi um movimento
de ideias que se reconfigurou de acordo com os diferentes contextos
nacionais, conformados pelas tradições culturais específicas de cada
região do mundo.

Excelentes trabalhos, como os já citados volumes editados por
Koenig, Lee e Richardson (2008) e Whitmarsh e Jones (2010), trazem
importantes análises sobre as amais configurações e interfaces de raça
no âmbito da ciência genômica contemporânea. Os focos de ambos os
livros estão em contextos históricos, geográficos, culturais e políticos
particulares, sobretudo América do Norte e Europa. À semelhança
da trajetória percorrida pelos estudos sobre história da eugenia, nos
quais os olhares sobre outros contextos ajudaram a melhor compre-
ender o panorama global, através dos textos desta coletânea, com
sua ênfase no caso brasileiro, almeja-se contribuir com os debates
sobre as dimensões socioculturais e políticas atreladas à produção de
conhecimento sobre as coletividades humanas através da aplicação
das tecnologias genéticas. Os trabalhos configuram, em seu conjunto,
uma janela que permite melhor compreender alguns dos principais
contextos históricos, sociais e políticos no âmbito dos quais estão se
desenvolvendo os debates em torno da genética, cultura e sociedade
no Brasil de hoje. Se a concepção da genômica atual enquanto uma
ciência global que envolve complexas articulações transnacionais
ao longo de cadeia de produção do conhecimento técnico-científico
(Ong & Collier, 2005) é algo inquestionável, é também evidente que
tais dinâmicas interagem com parâmetros culturais e políticos locais
que são historicamente definidos. No caso brasileiro, por exemplo, de



maneira mais próxima ou distante, os debates sobre o perfil genômico
da população, como os leitores terão oportunidade de ver, passam,
necessariamente, pela questão racial e pelo tema da mestiçagem em
particular (ver Maio & Santos, 2010).

Os capítulos' desta coletânea estão organizados em três seções.
Através de diferentes enfoques, os textos abordam as múltiplas for-
mas pelas quais a ciência (em especial a tecnociência contemporâneä)
contribui para moldar o mundo social em domínios como identifi-
cação pessoal, identidades nacionais e ações coletivas, inclusive na
área da saúde. Além disso, os autores apresentam análises acerca
de como a sociedade questiona e se envolve com as emergentes
conceitualizações, sobretudo de ordem identitária (cor, raça, etnia),
derivadas do conhecimento e das práticas engendradas pela ciência.

A primeira parte, intitulada "Saúde, genética e sociedade: novas/
velhas questões, novas/velhas configurações" reúne três capítulos,
de autoria de Sandra Caponi, Glaucia Silva e Luis David Castiel.

Com um enfoque histórico no campo da psiquiatria, Sandra
Caponi analisa as transformações sofridas pelo conceito de degene-
ração e sua vinculação com as estratégias eugênicas iniciadas nas
últimas décadas do século XIX e nas primeiras do XX. Seu ponto
de partida é uma análise do Tratado de degeneração física, moral
e mental, de Morei, publicado em 1857. A autora enfatiza que, se
degeneracionistas e eugenistas cornpartilhavam um interesse por
identificar as características físicas e comportamentais consideradas
indesejáveis, havia diferenças significativas nas abordagens e nas
intervenções preconizadas, o que incluiu uma maior ênfase não so-
mente na dimensão da hereditariedade como também da raça, no caso
dos eugenistas Estabelecendo pontes com o presente, Caponi afirma
que, "sem pretender negar as profundas transformações introduzi-
das na percepção e na gestão dos fatos psíquicos e sociais nos anos
posteriores à Segunda Guerra Mundial", a ciência contemporânea



continua a compartilhar com os precursores da psiquiatria a busca
por "explicações neurogenéticas precisas para cada um de nossos
comportamentos, aflições e sofrimentos".

Gláucia Silva aborda em seu texto um debate travado entre a
biologia e as ciências sociais no Brasil, mais especificamente entre
o geneticista Renato Flores (da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul) e a socióloga Maria Cecília Minayo (da Fundação Oswaldo
Cruz) em torno de um tema de grande relevância para a sociedade
brasileira, qual seja, os fatores envolvidos rra gênese e na expressão
da agressividade/delinquência/violência. Enquanto Flores situa os
determinantes últimos desses fenômenos na dimensão evolutivo-
-biológica, a ênfase de Minayo está em questões sociopolíticas
contemporâneas. Se Caponi parte de um contexto histórico e tece
uma narrativa que chega ao presente, de certo modo Silva percorre
um caminho inverso: toma um estudo de caso contemporâneo e,
através de sua argumentação, mostra suas íntimas vinculações com
contextos históricos e epistemológicos de longa duração. Apontando
para as necessidades e dificuldades conceituais e argumentativas
envolvidas no diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, a
autora mostra como as alegações biológicas contemporâneas so-
bre violência podem ser situadas na extensa trajetória de debates
sobre a dicotomia natureza/cultura, tão cara ao desenvolvimento
da antropologia.

Fechando o primeiro bloco, Luis David Castiel também aborda as
imbricações entre ciência, cultura e sociedade, debruçando-se sobre
outra categoria de "predisposição", qual seja, a longevidade da vida
humana. Assim como os dois primeiros capítulos, sua análise enfoca
como um processo eminentemente complexo, decorrente de múltiplas
interfaces entre biologia e dimensões individuais e coletivas no plano
sociocultural, não somente se torna "biologizado" pela tecnociência,
como também passível de intervenção. Inspirando-se no conceito de
biopoder, de Foucault, Castiel propõe o de epidemiopoder, o qual,



segundo ele, "consistiria em idiomas/vocabulários e aspectos morais
sustentados pelos conhecimentos produzidos pela epidemiologia
enquanto um dispositivo de técnicas e práticas de investigação cujos
resultados 'revelam' as condições de saúde (riscos e agravos) de
grupos humanos". Explicitamente lançando mão das proposições de
Rose (2007), e mostrando o papel das tecnologias modemas de comu-
nicação (como a internet), o autor argumenta que o "epidemiopoder"
está associado a dimensões como molecularização, bioeconomia e o
desenvolvimento de novas comunidades de especialistas.

A segunda seção, denominada "'Reprodução, molecularização e
biopolítica da vida em si", reúne três capítulos, de autoria de Rose-
ly Gomes da Costa, Naara Luna e, em parceria, Marko Monteiro e
Ricardo Vêncio.

Na interface entre os campos da bioética e da socioantropologia
das relações raciais no Brasil, o texto de Rosely Costa» centra-se no
tema da doação de sêmen. A autora analisa as tensões decorrentes
do fato de que a legislação brasileira determina que o doador deve
permanecer anônimo, ao mesmo tempo em que há interesse, por
parte dos casais que buscam inseminação artificial, em conhecer
suas características. Nesse processo, equipes médicas passam a ser
intermediários no que diz respeito aos critérios de classificação ra-
cial. Os dados apresentados por Costa, que se baseiam em pesquisa
etnográfica realizada em clínicas de reprodução em Campinas, no
Estado de São Paulo, não somente explicitam as questões ligadas
ao uso de tecnologias reprodutivas, tema que tem sido central na
literatura sobre biopolíticas, como também nos mostra os complexos
processos de subjetivação envolvidos na caracterização dos doadores
de sêmen, incluindo atributos físicos e comportamentais. O texto
deixa evidente que a aplicação de tecnologias reprodutivas precisa ser
compreendida à luz de contextos socioculturais particulares os quais,

5 No final de 2011, quando estávamos redigindo esta Apresentação, recebemos a triste
notícia do falecimento de nossa colega Rosely Costa, ocorrido em 4 de dezembro de 2011.



no caso analisado, envolvem, em larga medida, questões associadas
à dimensão étnico-racial brasileira.

O capítulo de Naara Luna explora o debate público sobre o
estatuto de fetos e embriões no tocante ao uso de argumentos funda-
mentados em dados genéticos para descrever a condição desses entes,
e em particular como a genética é acionada tanto para fundamentar
posições pró-vida quanto para descartá-las. Além da questão mais
direta da reprodução, o trabalho de Luna compartilha com o de Go-
mes o interesse em analisar como o conhecimento científico alcança
a sociedade, o que ocorre através dos discursos de especialistas e de
intervenções de representantes de movimentos sociais. A partir de
uma perspectiva etnográfica, a pesquisa de Luna centra-se em dados
coletados a partir de audiências públicas com especialistas, convoca-
das pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir um "conceito
operacional jurídico para vida humana". Como nos mostra a autora,
independente da posição defendida, os diversos atores engajados
nas discussões abordam, em suas intervenções, questões ligadas a
identidades, mais especificamente ao que se entende como início da
vida. Luna mostra ainda como em debates públicos as tecnologias
biológicas podem ajudar a reforçar a "genetização do ser humano e
das relações familiares".

Tomando como estudo de caso as aplicações de uma tecnologia
de ponta (biomarcadores moleculares para o câncer de próstata), o
texto de Marko Monteiro e Ricardo Vêncio é uma análise acerca
de como as práticas científicas contemporâneas vêm produzindo
uma "molecularização" da vida e do corpo a partir de uma diver-
sidade de perspectivas. O interesse dos autores está em refletir
sobre mudanças nas formas como o câncer de próstata vem sen-
do classificado, ou seja, a passagem de um momento em que as
descrições eram originalmente baseadas na anátomo-patologia e
fisiologia, para outro no qual há o predomínio de características
moleculares ou genéticas, além de envolver processos de digita-



lização do corpo. Conforme indicado por Monteiro & Vêncio, no
caso em apreço, o conceito de representação finda por não descrever
"adequadamente as emergentes formas moleculares de definição
de doenças, pois, nesse caso, os mesmos conceitos que são usados
para 'representar' aspectos do corpo transformam-se em formas de
manipular e interferir nesse mesmo corpo". Ao enrocar a questão da
"molecularização", tanto no âmbito da descrição científica quanto
da manipulação da matéria, os autores abordam um tema central
da biopolítica no início do século XXI.

A terceira parte do volume tem como t/mio "Tecnologias genéti-
cas e identidades étnico-raciais emergentes" e traz três contribuições,
de autoria de Elena Calvo-Gonzáles, Michael Kent e, em parceria,
Verlan Valle Gaspar Neto, Ricardo Ventura Santos e Michael Kent.

Tendo como pano de fundo a dimensão étnico-racial, Elena
Calvo-Gonzáles analisa os discursos relacionados a uma condição
denominada leucopenia (baixa contagem de leucócitos no sangue) no
contexto da luta sindicalista e das discussões contemporâneas sobre a
chamada "saúde da população negra". A autora compara perspectivas
sobre como diferenças inscritas nos corpos são reinterpretadas com
base em transformações do contexto sociopolítico brasileiro. Além
de se remeter ao fundamental debate sobre a qualidade h/brida do
conceito de raça, Elena Calvo-Gonzáles dialoga com a literatura con-
temporânea sobre raça e saúde, que tem na anemia falciforme um caso
emblemático de discussão sobre a saúde da população negra, tanto no
Brasil como nos Estados Unidos. Se, por um lado, a leucopenia foi
e, em alguns contextos, continua a ser vista como condição "natural"
associada a características biológicas do corpo negro, em outros não
o é. A análise, como coloca a autora, "nos remete a noções sobre
desigualdade e posição social que não necessariamente concebem a
diferença em termos biológicos". Os argumentos desenvolvidos no
texto mostram as íntimas vinculações entre identidades étnico-raciais,
conhecimento genético, saúde e políticas públicas.



O texto de Michael Kent analisa, com base em um estudo de
caso sobre o povo indígena Uro, dos Andes bolivianos, como a
genética tem sido acionada em debates correntes sobre identidade
étnica diferenciada, com expressivas implicações sobre a dinâmica
dos movimentos sociais indígenas. Como indica o próprio Kent,
seu intuito é "contribuir para um entendimento maior das condi-
ções sociais que possam levar à aceitação ou rejeição desse tipo
de pesquisa por parte das populações que constituem seu objeto".
A partir de informações etno-históricas, pesquisa etnográfica nos
Andes bolivianos e análise da literatura científica sobre genética
dos Uro, o autor mostra que, a depender do contexto, explicações
baseadas em ancestralidade genética podem vir a ser acionadas em
políticas de identidade e em lutas políticas pelo reconhecimento
de direitos. Trata-se de um tema importante na reflexão da agenda
antropológica, uma vez que as tecnologias genéticas podem esti-

mular a produção de identidades essencializadas. Uma dimensão de
particular relevância no capítulo de Kent é o fato de que a pesquisa
genética sobre os Uros faz parte de iniciativas de abrangência glo-
bal, no caso o chamado projeto Genográfico, o que aponta para as
dimensões transnacionais das investigações sobre a genética dos
povos indígenas?

Os complexos processos de ordem social e política envolvidos no
que poderíamos chamar de "etnogênese" de identidades coletivas via
genética é também o tema do último capítulo da coletânea. O foco
do texto de Gaspar Neto, Santos & Kent está na análise comparativa
de três empresas que comercializam teste de ancestralidade gené-
tica, African Ancestry, nos EUA, Oxford Ancestors, na Inglaterra,

Ainda que o trabalho de Kent diga respeito ao contexto etnográfico andino, as questões
que levanta sobre as relações entre pesquisas genéticas e identidades sociais indígenas são
extrapoláveis para outros contextos etnográficos, incluindo o brasileiro. O próprio Kent
tem realizado investigações em antropologia da ciência no sul do Brasil voltadas para
uma melhor compreensão das complexas relações entre pesquisas genéticas, identidades
indígenas e movimentos sociais (Kent & Santos 2012).



Laboratório GENE, no Brasil. Os autores utilizam as duas empresas
estrangeiras como contraponto analítico para a brasileira a fim de
avaliar o que as aproxima e distancia no tocante ao trato concedido
ao potencial revelador de seus respectivos testes e, também, com que
teor questões como pertença étnica/racial perpassam o merchandi-
sing de seus produtos e a sua postura pública. Eles argumentam que
contextos sociopolíticos específicos influenciam as formas como~os
testes de ancestralidade genética são apresentados ejustificados para
seus respectivos públicos de consumidores. Em particular, no caso
da empresa brasileira, a questão da miscigenação, tão central no pa-
norama histórico-antropológico mais amplo sobre "raça" e relações
raciais, ajuda a compreender como os testes de ancestralidade são
justificados e apresentados à sociedade.

As reflexões sobre o que tem sido denominado "formas emergen-
tes de vida", como já tivemos a oportunidade de comentar, tem nas
dimensões de continuidade/descontinuidade, tanto no plano episte-
mológico como da intervenção, uma importante questão de debate.
Mencionamos também que, em sua caracterização da "cartografia do
presente", Rose (2007: 5) vê o atual "século biotecnológico" como
o de "cruzamento de múltiplas histórias". Especificamente sobre a
relação entre raça,.identidades e genética no Brasil, aqui cabe lembrar
um comentário de Luiz Fernando Dias Duarte sobre o que, afinal,
constitui a "antropologia na era da genética" (ver Santos & Maio,
2005). Será que, nos dias atuais, estamos diante de uma situação de
novas tecnologias biológicas alimentando, direta ou indiretamente,
a emergência de novas configurações ideológicas? Vários capítulos
desta coletânea, de diferentes maneiras, sinalizam em suas análises
que, menos que uma combinação entre "novas tecnologias biológi-
cas e novas configurações ideológicas", o que persistentemente se
insinua no horizonte, parafraseando Duarte, são "novas tecnologias
biológicas e velhas configurações ideológicas".



Em suas análises, os autores aqui reunidos sinalizam que questões
e práticas tão diversificadas como eugenia, tecnologias de visualização
e reprodução, risco e saúde, etnicidade e identidades sociais e processo
saúde/doença experimentam ressignificações através da linguagem e
das tecnologias genéticas. Mas tais ressignificações não significam,
necessariamente, ruptura - no mais das vezes, o que se nota são con-
tinuidades com configurações presentes desde longa data. Ao mesmo
tempo em que as continuidades são mais que evidentes, a partir das
ricas análises empreendidas neste volume, os leitores poderão identifi-
car algumas diversas d/mensões estruturantes da biopolitica contempo-
rânea, cujos contornos não se faziam tão recorrentes. Essas dimensões
incluem a ênfase na molecularização, profusa produção de significados
socioculmrais (subjetivação) a partir das tecnologias genéticas e uma
crescente vinculação entre essas tecnologias e o mercado (Rose, 2007;
Koenig, Lee & Richardson, 2008; Whitmarsh & Jones, 2010).

Temperadas com aspectos locais relacionados a raça, tipologias
biológicas, mercado e nacionalismos, os temas tratados nesta coletâ-
nea, ao mesmo tempo que adquirem tonalidades (em geral brasileiras)
específicas, como a ênfase na miscigenação, certamente transcendem
fronteiras nacionais e refletem configurações internacionais de amplo
alcance. Essa dupla e íntima vinculação local/transnacional ganha
contornos bastante nitidos não somente através do uso da clássica
imagem do "homem vitm'¢iano" reconfigurada para o contexto local
brasileiro, com a qual abrimos esta apresentação. Manifesta-se tam-
bém no fato de que, recuperando Rose (2007) e Whitmarsh e Jones
(2010), as "reinscrições" moleculares dos processos analisados neste
volume envolvem práticas de goveruança, nos planos da regulamen-
tação, conhecimento e cuidado, desde o âmbito individual ao coletivo
(ver também Abu E1-Haj, 2007). Essa govemança, como nos lembra
Koenig, Lee e Pdchardson (2008), para muito além das fronteiras dos
laboratórios, articula-se com o desenvolvimento e aplicação de tecno-
logias genômicas, mercado e novas (ou velhas) expressões identitárias.
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