
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
GASPAR NETO, V.V., SANTOS, R.V., and KENT, M. Biorrevelações: testes de ancestralidade genética 
em perspectiva antropológica comparada. In: SANTOS, R.V., GIBBON, S., and BILTRÃO, J. comps. 
Identidades emergentes, genética e saúde: perspectivas antropológicas [online]. Rio de Janeiro: 
Garamond; Editora FIOCRUZ, 2012, pp. 233-267. ISBN: 978-85-7541-518-4. 
https://doi.org/10.7476/9788575415184.0010. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte III - Tecnologias genéticas e identidades étnico-raciais 
emergentes  

Biorrevelações: testes de ancestralidade genética em perspectiva 
antropológica comparada 

 
 

Verlan Valle Gaspar Neto 
Ricardo Ventura Santos 

Michael Kent 
 

https://doi.org/10.7476/9788575415184.0010
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


BIORREVELAÇÕES" TESTES DE
A N C E S T R A L I D A D E  G E N E T I C A

E M  P E R S P E C T I VA A N T R O P O L O G I C A
C O M PA R A D A *

Verlan Valle Gaspar Neto
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Introduçáo

Se você não conhece sua herança, você não pode saber plena-
mente quem você é. Se você não sabe quem você é, outros farão
essa definição por você: Se outros definem você, eles tendem
a defini-lo em termos que os colocam numa posição de poder
e você numa posição de subjugação. Se você não conhece sua
história, você não pode traçar a trajetória que Deus planejou
para a sua vida e a de sua família. (Depoimento de Kenneth
Edward Copeland)2

1 Este texto é produto do projeto de pesquisa "Raça, genômica e mestiçagem na América
Latina: Uma abordagem comparativa", coordenado por Peter Wade (University of Man-
chester) e, no Brasil, por Ricardo Ventura Santos (financiado pelo ESRC - Economic and
Social Research Council, n. RES-062-23-1914, Inglaterra). Agradecemos a Emerson Sena,
Luiz Fernando Dias Duarte, Peter Fry e Peter Wade pelos comentários acerca de uma versão
prévia deste ensaio. O presente capítulo é uma versão expandida e revisada de artigo de
autoria de Verlan Valle Gaspar Neto e Ricardo Ventura Santos, de título homônimo, publicado
em Horizontes Antropológicos (v. 17: 197-226, 2011). Optamos, para fins deste capítulo,
não reproduzir imagens divulgadas no texto original, as quais poderão ser acessadas, pelos
leitores interessados, a paa'tr da página eletrônica do periódico na base Scielo.

2 Todos os testemunhos referentes ao African Aneestry estão disponíveis em http://www.
africanancestry.com. Foram cessados em 23 abr. 2010 e traduzidos do inglês para o por-
tuguês pelos autores deste capítulo.



O dia em que Kenneth Edward Copeland, um pastor de igreja
norte-americano, recebeu os resultados de seu teste de ancestralidade
genética asseverando sua estreita relação biológica com a Nigéria, foi
exatamente o mesmo do nascimento de sua filha. Para ele, tratava-se não
de uma mera coincidência, mas de um sinal divino que punha ele e sua
família em imaa espécie de conexão também espiritual com a África. A
descoberta de sua ascendência Iorubá e a vinda ao mundo de sua filha
significavam, conforme se depreende de seu depoimento na página
eletrônica da empresa especializada na realização de testes de ancestra-
lidade genética voltados para a~o-americanos, African Ancestry, que a
diáspora do povo africano estava garantida, inclusive como um plano
de Deus. Essa (No)revelação operou uma transformação tão profunda
em sua vida que a criança recém-nascida foi imediatamente nomeada
Abeni, o que, segundo Copeland, significa "nós oramos pela chegada
dela" em iorubá. As genealogias tão bem explicitadas na Bíblia, assim
como o elo biológico e espiritual com o continente do qual vieram seus
antepassados, estavam reafirmadas através da "consagração" de sua filha.

Relatos com teor parelho a este não são incomuns de serem en-
contrados nas páginas eletrônicas de empresas dedicadas à realização
de testes de ancestralidade genética (ou genômica), principalmente
nos Estados Unidos e na Europa? Claro, a exacerbação da dimensão
espiritual aqui relatada se deve, em grande parte, ao fato de o autor
do testemunho ser um pastor de igreja e, por isso mesmo (mas não
só por isso), vivenciar a experiência de ter sua ascendência étnica
biologicamente retratada como algo também espiritual.

Como boa parte dos relatos reproduzidos neste trabalho advém das páginas eletrônicas
das empresas aqui destacadas, cumpre-nos assinalar que, possivelmente, os critérios
empregados para a sua divulgação estão relacionados às formas como as empresas gos-
tariam de ser vistas aos olhos dos clientes, ou seja, como peças de marketing. Em nosso
entender, contudo, isso não diminui sua importância para fins de análises antropológicas,
já que, para além da dimensão econômica, eles também podem ser entendidos como uma
amostra de como as empresas gostariam que seus produtos, os testes de ancestralidade,
fossem apreendidos no plano sociocultural. Vale adicionar ainda que diversos depoimentos,
aparentemente, correspondem a relatos verídicos, já que há nomes e imagens associadas
a eles, inclusive de personalidades.



O relato com o qual abrimòs este ensaio é apenas uma amostra
daquilo que vários pesquisadores têm identificado em suas aborda-
gens acerca das implicações que os conhecimentos e as tecnologias
geradas no rebito da Biologia e da Medicina, incluindo-se os testesâ  
de ancestralidade genética, podem vir a ter sobre as vidas daqueles
que se aventuram a se submeter a eles. De fato, o que alguns destes
studos tem demonstrado é que, em um cõmputo geral, cada vez mais,

à medida que a área biotecnológica se desenvolve e se alastra por
todos os domínios nos quais a vida humana (e não humana) é posta
em perspectiva, o movimento de" "  ~

blologlzaçao', do mundo se espraia(Bolnick et al., 2007; Santos et al., 2010). Este tipo de discussão, que
já se eneontrava presente nas obras de um Michel Foucault (1988) e
de um Paul Rabinow (2002), com as noções de biopoder e biossocia-
bilidade, respectivamente, vem ganhando contornos mais etnográficos
nos ultlmos tempos (Pálsson 2007; Gibbon & Novas 2008; Santos et
al., 2009; Koenig et al., 2008; Comaroff& Comaroff2009).

Dentro do escopo de possibilidades investigativas nas quais
a interface entre a natureza e a cultura parecem se encontrar de
forma nítida, com a consequente proliferação daquilo que Bruno
Latour (2005) identificou como quase-sujeitos/quase-objetos, os
testes de ancestralidade genômica vêm desempenhando um papel
de destaque. O panorama com o qual nos defrontamos hoje, cotidia-
namente, é o de que a Genética é apresentada como possuindo, de
modo potencial e/ou efetivo, a resposta para muitas das inquirições,
dilemas e infortúnios que nos são colocados. Empresas especiali.
zadas em testes de ancestralidade genética podem ser entendidas
corno um dos pontos críticos deste cenário. Na quase totalidade
dos casos, estas empresas apresentam seus produtos como revela-
ções que permitirão a um indivíduo, uma família ou mesmo uma
comunidade descobrir o que, "de fato" e, por que não,"   ,,

- de darelto ,eles sao (ver Comaroff& Comaroff, 2009; Nelson, 2008; Pálsson,
2007; Santos et al., 2010).



Segundo Bolnick et al. (2007), a despeito de serem chamados
de genética recreativa, ou'de serem uma nova roupagem para o an-
tigo hobby de se pesquisar árvores genealógicas a partir de critérios
como o sobrenome familiar, os testes de ancestralidade genômica
possuem poderosas implicações sociais. Quando alguém se submete
a algum destes testes, no mais das vezes o faz orientado por questões
que vão além da mera curiosidade, mesctando aspectos de ordem
pessoal, política e/ou ideológica, além da dimensão de "mística do
DNA" referida por Nelkin & Lindee (1995). É que os clientes de
testes de ancestralidade demonstram uma predisposição para alinhar
a interpretação dos resultados do teste com suas trajetórias e desejos
pessoais (Nelson, 2008), Neste sentido, não seria demais acrescentar
que a interpretação dos resultados de um teste de ancestralidade ge-
nética pode interferir em dimensões que vão do senso de identidade
(seja em que amplitude for) ao sentimento familiar, da aceitação ou
negação do conceito de "raça" ao racismo, de perspectivas espirituais
a ideários políticos (Bolnick et ai., 2007).

Além de "criar" pessoas e personalidades ou núcleos familiares
ancorados em uma pretensa ancestralidade comum (Comaroff &-
Comaroff, 2009; Nelson, 2008; Pálsson, 2007; Santos et al., 2010), os
testes de ancestralidade podem gerar atrabiliárias discussões quando
aplicados a contingentes populacionais mais amplos. Como mostra
Pálsson (2007), por meio de relatos etnográficos e pesquisas junto à
imprensa internacional, iniciativas empresariais de armazenamento,
registro e escrutínio de materiais biológicos humanos, inclusive para
fins de saúde pública e montagem de genealogias associados a temas
como parentesco, nacionalidade e cidadania, sempre observados
sob um viés genético, tornaram-se alvo de amplos debates públicos
em contextos nacionais como Islãndia, Inglaterra, Tonga, Canadá,
Taiwan, Estônia e Suécia. Portanto, para além da esfera microscópica
das relações interpessoais e de parentesco, o alcance do impacto
destes tipos de testes pode ser muito maior na medida em que as



análises de genealogia genética são :vistas enquanto ferramentas
capazes, concreta e simbolicamente, de corroborar ou contrapor
medidas institucionais voltadas para o beneficiamento político,
econômico e social de grupos sociais, quer sejam eles minoritários
ou não (Bolnick et al., 2007).

Um aspecto dos testes de ancestralidade genética que tem atraído
particular atenção são as suas implicações sobre as ideias de raça e
etnicidade. Com efeito, estes testes estão parcialmente baseados na
crença difundida, tanto entre leigos quanto entre um significativo
número de geneticistas, de que existem grupos ou populações genetica-
mente distintos passíveis de serem identificados de modo quantitativo
e até mesmo qualitativo. Enquanto no princípio do século XXI parecia
haver um consenso, dentro do campo global da genética, de que não
existem bases biológicas para a ideia de raça, nos anos subsequentes
ocorreu uma notável mudança em direção à racialização das pesquisas,
particularmente nos Estados Unidos, onde o uso das categorias raciais
se tomou uma prática padrão (Fullwiley, 2007; Lee, 2008).4 Uma inte-
ressante exceção a esta tendência geral é o caso do Brasil, contexto no
qual os geneticistas continuam, enfaticamente, a negar a existência de
raças biológicas (Santos e Maio, 2004). Como mostrado mais adiante,
tais contextos institucionais diferenciados entre países tem efeitos
significativos sobre os tipos de testes de ancestralidade oferecidos.

Vale ressaltar, ainda, que a ideia de "raça" permanece lucrativa
porque serve de atrativo para consumidores que se sentem pertencen-
tes ou próximos a um dado perfil étnico-racial (Bolnick et al., 2007).
Empresas que defendem em suas respectivas páginas eletrônicas a
inexistência de "raças" enquanto entidades biológicas são as mesmas
a oferecer testes de ancestralidade genética para grupos etnicamente
delineados, no mais das vezes de modo sub-reptício.

Por exemplo, na área de saúde, vultosas somas são aplicadas no desenvolvimento de
serviços, testes e medicamentos voltados para o atendimento de grupos étnicos/raciais
supostamente vulneráveis a tipos específicos de achaques provenientes de mutaçúes
genéticas deletérias localizadas com frequência particular entre eles.



Nas páginas que se seguem nós explorarnos, enquanto um estudo
de caso e a partir de uma perspectiva antropológica comparativa, os
perfis de três empresas, situadas em diferentes países, que comercia-
lizam testes de ancestralidade e  g nética. Afrwan Ancestry, nos EUA;
OxfordAncestors, na Inglaterra; L "  aboratono GENE, no Brasil. Ointuito é tomar as duas primeiras como contraponto comparativo à
última, 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 perpas-
saro o merchandising de seus produtos e a sua postura pública. Em
um plano mais amplo, será argumentado que contextos sociopolíticos
específicos influenciam as formas como os testes de ancestralidade
genética são apresentados e justificados para seus respectivos pú_
blicos de consumidores. No caso específico da empresa brasileira,
situá-la no panorama histórico-antropológico mais amplo sobre
"raça" e relações raciais, assim como nos debates correntes, ajuda-
-nos a compreender corno os testes de ancestralidade são justificados
e-apresentados à sociedade.

Além disso, este capítulo explorará os modos pelos quais as
escolhas metodológicas empregadas em testes de ancestralidade
genética, em certa medida, moldam as experiências especificas dos
consumidores que se submetem aos testes de ancestralidade, e, em
particular, as comunidades com as quais tais testes os conectam. Po-
pulações e identidades significativamente diferentes podem emergir
a partir de pesquisas genéticas com o mesmo conjunto de amostras,
a depender das tecnologias empregadas e das partes do DNA que
são focadas, bem como do tipo e número de marcadores utilizados.S

5 Há testes envolvendo DNA "
a     ^  . mltocondrial, material genético do cromossomo y e DNAutossomlco. O DNA mitocondrial é transmitido apenas por mulheres para seus filhos
e filhas, e não sofre recombinação, sendo usado para traçar a ascendência materna. Já
o material genético do cromossomo y, que passa de pai para filho, também não sofre
recombinação em sua maior porção, e é empregado ^  para traçar a ascendencla paterna.Em ambos os casos, alterações podem ocorrer mediante mutações, mas são raras, so-
bretudo em curtos intervalos de tempo. Em contraste, o DNA autossôrnico - o qual, nos

238



Assim, a diversidade genética não se mostra como uma realidade bio-
lógica independente, mas, antes, como construída através de práticas
científicas específicas (Barnes e Dupré, 2008; M'Ccharek, 2005).

Passemos, pois, aos dados propriamente ditos. Em um primeiro
momento apontaremos as inforrnações concementes às duas empresas
internacionais para, por conseguinte, expor aquelas referentes ao caso
brasileiro e que ilustram a discussão aqui levantada.6

De Adão e Eva a clãs genõmicos ancestrais
Quando um visitante acessa a página eletrônica da empresa

norte-americana especializada em testes de ancestralidade genética
voltados para afro-americanos, African Ancestry, a primeira coisa
com a qual ele se depara é um conjunto de slides com a seguinte
mensagem:7

Aprenda porque African Ancestry é a resposta. Você sabe de aonde
vem? Não a cidade aonde você nasceu, mas o lugar aonde seus
ancestrais se originaram há mais de 500 anos. Finalmente, com
African Ancestry você pode descobrir as raízes da sua arvore fa-
miliar, traçar seu DNA, encontrar suas raízes. Você sabe? African

humanos, encontm-se distribuído em 22 pares de cromossomos - sofre altos níveis de
recombinação, e cada um dos pais contribui com metade do material herdado. Sendo
assim, as características particulares de cada forma de DNA revelam diferentes aspectos
da ancestralidade genética de um indivíduo" ou grupo, e referem os sujeitos de análise
genética à comunidades diferenciadamente moldadas. Enquanto o DNA mitocondrial e
o cromossomo Y são técnicas que permitem o estabelecimento de conexões diretas com
o passado distante e origens geográficas específicas, o DNA autossômico é particular-
mente adequado para revelar a miscigenação em um nível individual no interior de uma
população miscigenada contemporânea.
Os dados foram obtidos a partir de uma ampla coleta realizada em âmbito virtual, con-
duzida no período de 23 de abril a 2 de julho de 2010. Foram consideradas praticamente
todas as informações disponibilizadas nas páginas eletrônicas das referidas empresas, as
quais, entre outras coisas, contam com links para matérias publicadas na imprensa sobre
os seus trabalhos (principalmente o Laboratório GENE) e também espaços nos quais
seus usuários dão seus testemunhos sobre as percepções e as experiências a partir dos
resultados dos testes (apenas African Ancestry e Oxford Ancestors).
Sugerimos consultar Bolnick (2008) e Bolnick et al. (2007) para uma discussão sobre
os pressupostos e os problemas metodológicos envolvidos nos testes de ancestralidade
genética comercializados pelas principais empresas norte-americanas e europeias.



Ancestry é a única empresa que pode traçar sua ancestralidade de
volta a um país africano de origem. (Disponível em: http:www.
africanancestry.com)

Com um banco de dados derivado de milhares de amostras de
DNA coletadas junto a nativos africanos, correspondentes a 30 países
e a mais de 200 grupos étnicos, a empresa, liderada pela economista
Gina Paigé (presidente) e pelo geneticista Rick Kittles (diretor cien-
tífico), atesta ser a única do gênero capaz de traçar a ancestralidade
genética de um indivíduo de modo a descobrir de que país e grupo
étnico, especificamente, ele descende. No marketing da companhia,
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a ênfase na Africa e na negritude é predominante. De acordo com
Kittles, "African Ancestry é a única companhia (de genealogia
genética) que se foca nos alto-descendentes; ela é gerenciada por
gente negra e irá permanecer deste modo" (in Nelson 2008" 256). O
intuito é, conforme aparece em vários momentos na página eletrô-
nica, proporcionar aos clientes uma vasta gama de experi¿ncias que
lhes permitirão descobrir quem eles realmentesão, incitando-lhes a
uma reorientação das perspectivas culturais, psicológicas, físicas e
emocionais que eles têm sobre si mesmos e sobre o continente de
onde vieram seus antepassados.

Mas ao querer comungar destas benesses, é importante que o
cliente note que um teste de ancestralidade genética é, na verdade,
um projeto de família, pois, na medida em que os resultados de uma
pessoa podem ser estendidos aos de outrem que partilhem um mesmo
grupo ancestral, uma rede de conexões é estabelecida entre os que se
submetem aos testes e entre estes e seus respectivos países e grupos
originários, É o que se vê, por exemplo, na identificação daqueles
clientes que optaram por se manter no anonimato, chamados de
"membro da família African Ancestry". Esta viagem de volta ao lar
primordial através da (bio) revelação dos segredos escondidos no
DNA mitocondrial e no cromossomo Y serviria também a um pro-
pósito histórico, cultural e identitário- ajudar a preencher as lacunas



deixadas pelo sistema escravocrata norte-americano. De acordo com
Kittles, os testes de ancestralidade permitem a seus clientes superar as
limitações de identificar a si mesmos somente através das categorias
genéricas "negro" e "afro-americano", ao mesmo tempo restabelecer
uma conexão com partes e grupos étnicos específicos do continente
africano, assim como o fazem os demais cidadãos norte-americanos
com relação à Europa (Winston & Kittles 2005). Conforme sugerem
as palavras de Kenneth Copeland citadas anteriorrnente, traçar a
ancestralidade através da análise genética não é apenas uma questão
de curiosidade pessoal, É por extensão um ato político: definir quem
você é possui um efeito de empoderamento dentro de uma arena
social conceitualizada em termos competitivos. O estabelecimento
de tais conexões diretas com o continente africano é facilitado pelas
concepções de raça e descendência presentes nos. Estados Unidos:
corno o DNA mitocondrial e o cromossomo y revelam apenas um
dentre os muito possiveis ancestrais8 de um indivíduo, esta técnica
genética está bem alinhada com a "regra de uma gota", princípio
central de organização da identidade racial naquele pais (Lee et al.,
2001: 50).

A dádiva, naturalmente, envolve um conjunto de objetos que,
sem dúvida, poderiam vir a formar um relicário. Eles simbolizam
material e externamente aquilo que se encontra inscrito nos pontos
mais recônditos dos corpos. O pacote de resultados enviado por
correspondência pela African Ancestry engloba uma carta na qual
consta a revelação da ancestralidade; a sequência de DNA analisada
de forma impressa; um certificado (ou diploma) de ancestralidade;
um mapa da África, colorido; um guia de referência sobre os países
africanos; e o acesso à comunidade on-line da empresa.

Ao menos nos relatos aos quais se tem acesso, o apelo parece fun-
cionar. Testemunhos de anônimos e celebridades demonstram que 0

8 Voltando 400 anos - aproxirnadamente 16 gerações -, o número máximo de ancestrais
diretos poderia ser 65.536.



mundo daqueles para os quais os segredos genéticos foram revelados,
passa a se caracterizar por um apanhado de transformações repletas
de logro e alegria. Esta promessa de redenção parece se materializar
na experiência de James Bullock: "Sinto-me mais pleno. Agora eu
possuo uma profunda conexão pessoal com meus ancestrais, suas
vidas e seu mundo". Para um cliente anônimo, o estabelecimento
de tal conexão com uma parte específica do continente africano
engendrou um senso de volta ao lar: "Agora eu tenho um vínculo
com um lugar que eu posso chamar de lar". O possível efeito de em-
poderamento -j á sugerido pelo pastor Copeland - torna-se evidente
no testemunho da atriz Kimberly Elise, que passou a se sentir mais
fortalecida porque descobriu ser descendente dos Songhai, uma tribo
africana de artesãos e guerreiros reais:

Eu venho do povo Songhai e através da minha pesquisa eu aprendi
que meus ancestrais são conhecidos por serem grandes artesãos,
por sua realeza e por serem guerreiros de grande força e habilida-
de. Saber que esses traços são a composição nuclear do meu DNA
coloca todas as peças de quem eu sou instintivamente no lugar,
e me dá fortaleza para continuar vivendo como eu tenho vivido.

Além disso, o testemunho de Kimberly também mostra os modos
pelos quais os consumidores associam os resultados de seus testes de
ancestralidade com suas trajetórias pessoais e aspirações pessoals,
ou seja, ela se sente feliz por saber que, sendo uma songhai, poderá
transmitir (geneticamente, provavelmente) aos filhos os dons artísti-
cos e a realeza que ela mesma herdou de sua tribo. Por seu turno, uma
professora optou por um teste de ancestralidade após retornar de uma
viagem à Africa: "Até então, eu tinha reivindicado o continente inteiro
porque era claro para mim que eu era africana. Quando voltei para
os Estados Unidos, decidi que precisava saber de aonde eu vinha".
Ela coloca que sua vida foi modificada radicalmente. Tanto que ela
mandou fazer cópias de seu diploma genético para distribuir entre os
parentes e amigos e passou a andar com cópias dos mesmos em sua



bolsa todos os dias. É que, para ela, a verdade inscrita em seu DNA,
revelada pelos testes de ancestralidade genética, é inquestionável:
"Eu os compartilho com meus alunos que costumam se chamar pela
palavra 'n'. Digo-lhes: 'Vejam, não tem nenhum 'n' no meu DNA...
e posso garantir que também não tem no de vocês! I".

O que o testemunho acima sugere é que os testes de ancestralidade
genética não s0mente operam uma redefinição da identidade em ter-
mos positivos, mas, ainda, a troca de rótulos de identidade genéricos
conectados ao continente americano-tais como o pejorativo "nigger"
aqui referido - por identidades étnicas específicas localizadas no
continente africano. Esta transição se torna particularmente evidente
no seguinte testemunho, de Cedrick White:

Minha ancestralidade maternal combinou 98,9% com os Yorubá,
da Nigéria... e minha ancestralidade paterna combinou 100% com
os Akan, de Gana... Eu ainda tenho que celebrar, é confirmação em
cima de confirmação!!!!!!!!!!!!!!!!! Oooooooobbbbaaaaaaaa!! !! !
Da infância à maturidade, meu destino tinha apenas sussurrado
verdade sobre verdade, e, de fato, eu tenho a prova científica
para atestá-la!I!I (Americano Nigeriano-Ganês, já não apenas
um Afro-americano genérico! l I)

Assim, as transformações identitárias operadas pelos testes de
ancestralidade genética da African Ancestry não só se inserem em
um duplo movimento de desterritorialização e reterritorialização
(Deleuze & Guattari, 1996), indo do continente americano para o
continente africano, mas também operam uma transição do genérico
para o específico.

Ressalte-se ainda que uma característica central da diáspora
africana é que, enquanto resultado do sistema escravocrata, as cone-
xões com os locais de origem foram cortadas e identidades étnicas
especificas foram substituídas por rótulos mais genéricos, tais como
afro-americanos (Gomez, 1998). As experiências proporcionadas
pelos testes genéticos da African Ancestry parecem inverter este



processo. A ênfase concedida à existência de grupos étnico-raciais
identificáveis genericamente permite aos clientes romper com a
categoria de afio-americano. O projeto familiar da empresa não é
apenas o de uma família, mas antes, o de um conglomerado de mais
de 200 pequenas famílias tribais que devem ser assumidas enquan-
to tais de modo a permitir que seus filhos pródigos de além-mar
retomem, espiritual e, muitas vezes, fisicamente, a elas. Uma parte
substancial do incentivo a isto está no "Muro do retomo", parte do
site na qual aparecem inscritos os nomes de clientes famosos como
Oprah Winfrey e Morgan Freeman, cujas ancestralidades genéticas
remontam, respectivamente, à Libéria e à Nigéria.

Este deslumbramento diante das revelações obtidas mediante a
consulta a um teste de ancestralidade genética também é encontrado
na outra empresa aqui considerada, OxfordAncestors, bem como em
algumas outras já analisadas em estudos antropológicos e da área
dos estudos sociais da ciência?

A OxfordAncestors, sitnada na Inglaterra, foi uma das primeiras
empresas a oferecer testes de ancestralidade genética no mundo.
Segundo relato disponível em sua página eletrônica, o empreendi-
mento surgiu após a crescente Visibilidade pública e acadêmica dos
trabalhos de seu fundador e responsável, na Universidade de Oxford,
o geneticista Bryan Sykes, o qual se tomou uma referência mundial
em análises de DNA mitocondrial, cromossomo Y e, principalmente,
na extração de material genético proveniente de fósseis. Quando,
em 2001, ele lançou seu mais famoso livro, resultado de seus estu-
dos genéticos, The Seven Daughters ofEve, a demanda por testes
de ancestralidade genética referentes a grupos ancestrais europeus
cresceu exponencialmente,lo

9 - Ver, entre outros, Pálsson (2007), Santos et ai. (2010) e estudos de caso em Koenig et ai.
(2008).

10 Como mostrado na página eletrônica da OxfordAneestors, as credenciais acadêmicas de
Sykes são um importante elemento no marketing da empresa.



Embora menos contundente do que aAfricanAncestry, inclusive
iconograficamente, a OxfordAncestors apresenta igualmente como
"missão" permitir que seus usuários possam (re)descobrir suas ori-
gens a partir de seu próprio material genético. Versando para poten-
ciais clientes, Bryan Sykes, na mensagem inicial da página eletrônica,
convida as pessoas a datem um voto de confiança às credenciais do
grupo liderado por ele, haja vista que os produtos oferecidos pela
empresa têm sua origem em pesquisas desenvolvidas em um âmbito

. ~  °academ~co (unwersitário) de grande prestígio internacional,
o da Universidade de Oxford. qual seja,

Segundo a empresa, na parte dedicada às perguntas e respostas
mais frequentes, os testes de ancestralidade genética oferecidos em
sua cartela de produtos não podem identificar o fundo étnico-racial
de uma pessoa porque não há qualquer base genética que corrobore
a existência de "raças". Esta é uma colocação interessante põrque a
"raça", ou o caráter étnico, explicitamente negados, parecem ser fazer
presentes, ainda que implicitamente, sob a alcunha declãs ancestrais
geneticamente diferenciados e identificáveis Sob este prisma, a
OxfordAncestors atesta a existência de 36 clãs maternos e 18 clãs
paternos ancestrais ao redor do mundo Deste contingente, seus testes
seriam capazes de identificar para o continente europeu um total de
12 clãs ancestrais e nativos, sete matrilineares e cinco patrilineares.

Estes clãs, por sua vez, estão relacionados a um "casal" primordial
alegoricamente identificado como "Eva Mitocondrial" e "Adão do
Cromossomo y", respectivamente.li Mas não é em direção a eles que
os clientes da OxfordAncestors trilharão seu caminho de volta "ao lar"
A especialidade da empresa é oferecer aos seus clientes a oportunidadé
de chegar a pontos espaçotemporais menos distantes, porque, tal qual no

11 A palavra casal aparece aqui assinalada enye aspas porque, na verdade, conforme as, in-
formações disponibilizadas na página eletronica da referida empresa, há um consideravel
hiato temporal entre as suas partes constituintes. A Eva Mitocondrial teria vívido na África
entre 150 e 200 mil anos, ao passo que o Adão do Cromossomo y teria habitado o mesmo
continente entre 60 e 80 mil anos atrás.



caso daAfricanAncestry, o que temos aqui não é apenas "um lar", mas
antes, um conjunto de "lares específicos" que permite possibilidades de
identificação particularizadas no seio de uma categoria maior- europeu.

A página eletrônica oferece informações e identificações apenas
para os clãs de linha materna, denominados "As Sete Filhas de Eva".~2
Apresentados em uma perspectiva temporal que parte do mais antigo
para o mais recente, para cada um deles são encontradas informações
que mesclam localização geográfica presente e pretérita (origem e
dispersão) e índices percentuais de representatividade genética dentro
da população europeia atual. O clã de Xênia, por exemplo, o segundo
mais antigo, remete há 25.000 anos e computa 7% dos nativos europeus
em três ramos assim distribuídos: Europa Oriental, Europa Ocidental
e Centro do continente europeu. Desse modo, um cliente com des-
cendência materna europeia da OxfordAncéstors pode descobrir ser
proveniente de Úrsula ("pequena ursa", em latim), Velda (governante,
em escandinavo) ou Tara (montanhapedregosa, em gaéli¢o), entre ou-
tras. As (bio)revelações proporcionadas pela OxfordAncestors também
causam impactos e permitem a criação de redes de biossociabilidade
(Rabinow 2002) acompanhadas de movimentos de desterritorialização
e reterritorialização (Deteuze & Guattari, 1996) reais e virtuais pautadas
no sentimento de pertença a uma determinada tribo ancestral.13 Vejamos
alguns testemunhos ilustrativos, cujos autores só estão originalmente
identificados por iniciais e país de origem:

Obrigado-por me enviarem os resultados do meu teste de ances-
tralidade das tribos britânicas. Eu devo dizer que agora eu estou
me sentindo realmente "nórdico" e tenho comido mais peixe e
ansiado por mares abertos. Este é realmente um fascinante projeto,

12 A empresa não disponibiliza, ao menos publicamente, informações e nem identifi-
cações específicas para os supostos cinco clãs masculinos provenientes do Adão do
Cromossomo Y.

13 A empresa oferece aos seus clientes a oporttmidade de, uma vez cientes de sua ascendência,
partilhar informações e experiências entre si através de uma página de relacionamentos
acessível apenas àqueles cadastrados.



e muitos dos meus amigos e parentes estão pretendendo descobrir
se eles também são Vikings. - GG, Inglaterra14

De modo similar àquele dos clientes da African Ancestry, este
testemunho mostra tanto um senso de pertença a uma comunidade
enraizada em um passado distante quanto o alinhamento de histórias
pessoais às características projetadas sobre esta comunidade. Este
sentimento de conexão à uma comunidade mais limitada, baseado
no estabelecimento de liames a ancestrais específicos, torna-se evi-
dente, também, nos seguintes exemplos, testemunhos provenientes
de clientes que habitam a Oceania:

No último capítulo do livro, As Sete Filhas de Eva, você fala do
sentimento de um senso de conexão entre os membros do mesmo
clã. Eu compreendo perfeitamente e agora eu aprecio me comu-
nicar com essas pessoas através da sua página eletrônica. - BS,
Sydney, Austrália
Eu sinto que eu pertenço a algo maior do queeu mesmo e que não
estou meramente à toa aqui, e que meus ancestrais venceram os
problemas, as doenças e os perigos de vida para eu poder existir.
Obrigado. - TP, New Zeland

Na próxima seção nós veremos como, para o caso brasileiro,
ainda que os testes sejam concebidos, mesmo indiretamente, como
revelações, o foco não está na busca por grupos ancestrais especificos,
genericamente distinguíveis e localizados, ou mais especificamente,
tipos puros, mas antes, na mistura.

Inclassificáveis: o brasileiro e a miscigenaçáo
A imagem pública do Laboratório GENE - Núcleo de Genética

Médica, é estreitamente vinculada à figura de seu fundador e presidente,
o médico geneficista Sérgio Danilo Pena, também professor titular de

14 Todos os estemunhos relacionados a OxfordAncestors estão disponíveis em http://www.
oxfordancestors.com, e foram acessados em 02 mal. 2010.



bioquímica da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Entre
outros procedimentos, o laboratório realiza testes diagnósticos de doen-
ças de fundo genético, consultas de genética clínica, exames laborato-
fiais de citogenética e testes de patemidade. Oferece também testes de
ancestralidade, incluindo ancestralidade materna (DNA mitocondrial),
paterna (cromossomo Y) e autossômica (intitulado, pela empresa, como
teste de ancestralidade genômica), É a única companhia no Brasil que
oferece essa última modalidade de teste para o público geral.

De modo diferente ao que ocorre com as duas empresas descritas
anteriormente, voltadas exclusivamente para os testes de ancestrali-
dade, a página eletrônica do GENE, de um modo explícito, trabalha

, apenas com um pequeno marketing voltado para os testes dessa
natureza. Há uma ênfase na dimensão qualitativa e pioneira de sua
atuação como uma empresa dotada de produtos cientificamente
certificados e confiáveis para fins de análises no campo da genética
clínica, análises laboratoriais e testes de paternidade.

Essa quase ausência de referências diretas aos testes de ances-
tralidade genética na página do Laboratório GENE, com exceção
das informações técnicas, não significa que haja pouca ênfase no
tema. Nas porções denominadas TV GENE e GENE na Imprensa, o
visitante se depara com um conjunto de links associados a matérias
jornalísticas dedicadas à cobertura das pesquisas e serviços realizados
pelo laboratório. Nelas, há entrevistas e colunas assinadas por Sérgio
Pena (sobretudo em Ciência Hoje Online, da Sociedade Brasileira
Para o Progresso da Ciência - SBPC), nas quais o geneticista expõe
seus pontos de vista sobre variados assuntos relacionados não só à
Biologia, mas também, à Antropologia, à História e à Filosofia.is

As matérias audiovisuais chegam a quase 50, com 15 delas relacionadas ao tema gene-
alogia por DNA. Já as matérias em meio impresso e eletrônico ultrapassam a marca de
300 publicações, entre notas, entrevistas, reportagens completas ou mesmo diminutas
menções ao nome de Pena. Deste contingente, a grande maioria se refere aos testes de
ancestralidade genética ou ao tema da composição étnica e racial do Brasil. O período
histórico coberto é 2000-2010.



É importante considerar aqui que Pena é responsável por influen-
tes estudos relacionados à ancestralidade da população brasileira
(Alves-Silva et al., 2000; Carvalho-Silva et al., 2001; Parra et al.,
2003; Bastos-Rodrigues et aL, 2006; Pena et al., 2009, 2011). Dentre
eles, destaca-se Retrato molecular do Brasil (2000), cujos resulta-
dos e teor propositivo ganharam notoriedade pública justamente no
momento em que o Brasil discutia seus últimos 500 anos de história.
Neste trabalho, Pena e colaboradores articulam seus achados com as
interpretações de alguns autores clássicos da antropologia, sociologia
e história no Brasil, como Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre e Sérgio
Buarque de Holanda, de modo a colocar a pesquisa genética como
também potencialmente geradora de uma "interpretação do Brasil"
(Santos & Maio, 2005).

Na última década, Sérgio Pena tornou-se um geneticista de
grande visibilidade pública no Brasil, com marcante envolvimento
nos debates sobre "raça" e relações raciais. Em artigo publicado no
jornal Folha de São Paulo em 2 de agosto de 2006 (Caderno Opinião),
escreveu: "Cegamente, a humanidade do futuro não acreditará em
raças mais do que acreditamos hoje em bruxaria". Para ele, só há
uma possibilidade classificatória, em termos biológicos, para a hu-
manidade: a individualidade, já que a espécie humana seria composta
por mais de seis bilhões de indivíduos geneticamente diferenciados
(Pena, 2008). Sob tal perspectiva, a população brasileira ganha
lugar de destaque porque seu perfil genético é visto como um dos
mais misturados do mundo, com contribuições de origem europeia,
africana e ameríndia pouco vistas em escala semelhante em outras
partes do mundo.

Segundo consta na página eletrônica do GENE, os exames
oferecidos apresentam alguns diferenciais com relação àqueles
disponibilizados por algumas empresas no exterior: são oferecidos
testes de ancestralidade genômica autossômica (para a identificação
do grau de mistura gênica), além dos de patrilinhagem e matrilinha-



gero, e o mais importante, eles partem de met0dologias científicas
desenvolvidas no país: "Assim, o Laboratório GENE usa métodos
desenvolvidos no Brasil, por brasileiros, maximizando a eficiência
na análise da ancestralidade genética dos brasileiros" (Disponível
em: http://www.laboratoriogene.com.br. Acesso em 10 jun. 2010).16

E o que significa a disponibilidade de uma bateria de testes
voltados para o perfil genético dos brasileiros? Parece-nos que, di-
ferente daquilo que encontramos nas propostas da OxfordAncestors
e da African Ancestry, o foco do Laboratório GENE está mais na
mistura genética. E por que isso? Porque a realização de um teste de
ancestralidade genética deste laboratório envolve entrar em contato
com uma revelação que questiona a crença na ideia de pureza racial
baseada tanto em atributos fenotipicos quanto em genealogias, .tal
qual demonstrado nas pesquisas de média e larga escala junto a
indivíduos de diferentes perfis cromáticos e oriundos de diferentes
partes do paÍs (Parra et al., 2003).

Há ainda outro ponto a ser destacado. Mesmo que os testes de
ancestralidade paterna, materna e genômica possam ser adquiridos
separadamente, as instruções presentes na página eletrônica da em-
presa sugerem aos interessados em descobrir suas origens genéticas
que se submetam aos três testes conjuntamente, de modo a obter
informações complementares, É que as análises do DNA mitocondrial
e do cromossomo Y revelam apenas o ancestral máximo, em cada
linhagem, do indivíduo, para um dado grupo continental: europeu,
africano ou ameríndio. Elas não revelam o mais importante a ser
descoberto, que, segundo se lê, é o indice quantitativo de mistura
gênica. Este índice só pode ser obtido mediante a submissão ao teste

16 Há na página do GENE uma crítica aos procedimentos de certas empresas estrangeiras
que comercializam testes de aneestralidade, em particular aquelas que prometem predizer
a ancestralidade local de um indivíduo dentro do continente africano: "Obviamente então
quem alegar que pode apresentar este elevado nível de (pseudo-) precisão estará fazendo
inferências sem base científica rigorosa, com intuitos comerciais e enganando o consumidor"
(Disponível em: http://www.laboratoriogene.com.br, acesso em 10 de junho de 2010).



de ancestralidade genômica, porque este envolve material genético
recombinante. Logo, os testes de ancestralidade genômica, que não
são oferecidos em nenhum dos dois casos anteriormente aqui tra-
balhados, demonstram o quanto somos misturados aqui no Brasil.
Esta mistura, aliás, permitir-nos-ia ser identificados por um epíteto
particular, conforme se depreende da entrevista concedida por Pena
à jornalista Ana Lúcia Azevedo no jornal O Globo em 11 de agosto
de 2002: "O Brasil teve um processo de mistura genética inusitado
na História, gerando o brasileiro atual, que decidimos chamar, irreve-
rentemente, de Homo brasilis".17 Deste modo, através das prioridades
metodológicas estabelecidas pelo Laboratório GENE, a construção
que emerge com particular força dos testes de ancestralidade gené-
tica do laboratório é o brasileiro, um indivíduo misturado, síntese de
diferentes origens, um contraste com relação às Origens regionais e
continentais que aparecem como o resultado dos testes oferecidos
pela African Ancestry e pela Oxford Ancestors.

Essa ênfase no caráter miscigenado da população brasileira se en-
contra claramente exposta no modelo de certificado que sua empresa
disponibiliza para aqueles que compram seus testes de ancestralidade.
Além de ter os haplogrupos referentes à sua ancestralidade mhterna
e paterna identificados, inclusive geograficamente, os clientes do
Laboratório GENE ainda podem visualizar seu "posicionamento
genômico" no interior de um triângulo cujos vértices simbolizam
os três grandes grupos continentais responsáveis pela conformação
genética brasileira- ameríndios, africanos e europeus, o que, de certa
forma, nos remete à clássica discussão de DaMatta (1984) sobre a
realidade social brasileira.

Atentas às repercussões dos trabalhos de Pena, e interessadas
em levar para o grande público suas descobertas feitas no âmbito

Este epíteto é também o título de uma coletânea de artigos organizada por Pena, lançada
em (2002), na qual são discutidas as questões referentes à composição biológica, histórica
e cultural dos brasileiros.



acadêmico, empresas do ramo da notícia e do entretenimento requisi-
taram, em alguns momentos, os testes desenvolvidos no Laboratório
GENE. Uma das iniciativas que ganhou particular visibilidade foi
aquela organizada pela BBC Brasil, em 2007. Intitulado "Raízes
Afro-Brasileiras", o projeto era uma reprodução, in loco, de uma ini-
ciativa similar levada a cabo nos EUA, e que envolveu personalidades
"afro-ameficanas".TM Na versão brasileira, esperava-se descobrir o
percentual de contribuição africana na composição genética de nove
personalidades negras, bem como as macrorregiões originárias de
seus mais distantes ancestrais por parte de pai e mãe, na África: Mil-
ton Nascimento, Djavan, Seu Jorge, Neguinho da Beija-flor, Sandra
de Sá, Daiane dos Santos, Obina, Ildi Silva e Frei David. O intuito
do projeto, segundo sua coordenadora, Silvia Salek,19 era fomentar
entre os brasileiros, a partir do exemplo dado pelas celebridades, o
desejo de descobrir mais a fundo as contribuições culturais e genéticas
recebidas dos africanos2°

Se havia alguma expectativa, por parte dos idealizadores do
projeto, de que os testes seriam capazes de "comprovar" aquilo
que se via nas peles de seus convidados e que estes incorporariam
os resultados como uma prova de sua condição afrodescendente
mais ou menos puro, esta foi alcançada apenas parcialmente. Isto
está relacionado, em significativa medida, às prioridades metodo-
lógicas dos testes genéticos empregados. Para cada participante, os
resultados da análise do DNA autossômico, do DNA mitocondrial e
do cromossomo Y foram apresentados. Contudo, a ênfase na apre-

, £sentaçao dos resultados e em sua interpretação pelos participantes

18 As análises da campanha original foram executadas pela African Ancestry.
19 Em entrevista ao Jornal da Ciência, em 19 de maio de 2007.

2 0 Na esteira deste projeto a BBC Brasil lançou um concurso no qual uma pessoa, caso
vencedora, poderia fazer gratuitamente um teste de ancestralidade genética no Laboratório
GENE para conferir os percentuais de DNA ameríndio, europeu e africano em sua compo-
sição biológica. Para tal os interessados deveriam enviar um formulário preenchido com
seus dados, disponibilizado no sítio eletrônico, e um texto com no máximo 100 palavras
explicitando o porquê de seu interesse em se submeter ao teste.



individuais foi colocada diretamente sObre o DNA recombinante,
autossômico, e sobre as proporções de diferentes ancestralidades
que ele revelou. Desta forma foi priorizado a revelação do nível de
miscigenação dos participantes em vez de sua descendência direta
a partir do continente africano. Os resultados do teste autossômico
revelaram uma proporção de ancestralidade africana entre 19,5% (Ildi
Silva) e 99,3% (Milton Nascimento). Se por um lado boa parte dos
nove convidados viu nos resultados de seus respectivos testes uma
(bio)revelação que confirmava ou não aquilo que eles pensavam ser,
por outro as interpretações destas revelações apresentaram algumas
dissonâncias.

Insatisfações e tensões geradas pelos resultados não fazem parte
do escopo de testemunhos elencados nas páginas eletrônicas das
empresas de testes de ancestralidade genética (Bolnick et al., 2007;
Comaroff & Comaroff, 2009; Nelson, 2008; Pálsson, 2007; Santos
et al., 2010). Ao contrário, ao expressarem encantamento, surpresa,
desconfiança, desdém ou mesmo raiva, os cOmentários que os parti-
cipantes do projeto da BBC Brasil fizeram a respeito de seus testes
oferecem uma vasta gama de respostas, permitindo, assim, explorar
as condições sociais sob as quais um teste de ancestralidade genética
se torna um agente produtor, redefinidor ou mesmo desafiador de
identidades.

Daiane dos Santos foi a primeira a ter seu resultado divulgado. Por
conta dos percentuais obfidos (39,7% africana, 40,8% europeia, 19,6%
ameríndia), a ginasta foi assinalada pela jornalista Caro lina Glycério,
em matéria da própria BBC Brasil, publicada em 28 de maio de 2007,
como o protótipo da brasileira, por ser portadora de um perfil genético
"bem equilibrado".2~ Para a própria ginasta, em entrevista na mesma
matéria, o teste con~rmava algumas de suas suspeitas e também re-

Todas as entrevistas com os participantes da campanha aqui citadas foram conduzidas
por Carolina Glycério entre os dias 28 e 31 de maio de 2007 e disponibilizadas na página
eletrônica da BBC Brasil.



velava uma novidade - o alto percentual de genes europeus: "A parte
da família da minha mãe é muito estranha. Tem primo loiro, índio,
ruivo, negro, É tudo misturado, É igual ao Brasil, ninguém é puro de
nenhum lugar, é uma mistura de raças. (...) Essa parte européia foi a
maior surpresa para mim". A despeito do resultado, ainda assim ela se
encarava como uma afrodescendente, dada a cor de sua pele: "Acho que
pela cor dapele. O importante é que todos somos brasileiros'" Nota-se
que, embora Daiane tenha ressaltado uma continuidade fisica com o
continente africano ao evocar a cor de sua pele, sua interpretação acerca
dos resultados do teste, assim como aquela da jornalista, encaixou-a
firmemente dentro de uma comunidade contemporânea, brasileira, de
indivíduos altamente mismrados. Neste caso, mais do que tomar os
brasileiros cônscios de suas origens africanas - como antecipado pela
coordenadora do projeto -, os resultados do teste genético parecem
ter feito uma afrodescendente declarada ter se tomado consciente de
sua identidade enquanto brasileira.

Um sentimento similar de indefinição foi expresso pela atriz e
modelo Ildi Silva, que viu nos resultados de seu teste (71,3% euro-
peia; 19,5% africana; 9,3% ameríndia) a confirmação daquilo que ela
há muito experimentava em sua vida: uma ambiguidade pronunciada,
dada tanta mistura em sua própria família e a própria postura da
sociedade brasileira, pautada por inúmeros matizes classificatórios,
conforme se depreende de sua entrevista à BBC Brasil:

Até eu não sei como me definir. Me considero negra, mulata.
Branca, não. [...] Sabia que tinha um lado holandês, mas é muita
mistura. Meu pai é negro, com olho cor de mel. Minha mãe é
mais clara. [...] Já tive problema com isso [mistura]. As pessoas
nunca conseguiram me considerar negra. Ao mesmo tempo, tem
muito trabalho que eu não faço porque sou negra.

Assim, se em alguns casos os resultados do teste genético têm a
capacidade de realizar uma relativa transição na identificação a par-
tir do continente africano para a miscigenação do Brasil, há limites



claros para as transformações que eles são capazes de engendrar:
nem mesmo um alto percentual de ancestralidade europeia levou
Ildi Silva a se identificar como branca ou europeia.

Outros participantes, em contraste, colocaram uma ênfase muito
maior na proporção de sua ascendência africana. Para o músico, com-
positor e cantor Djavan, por exemplo, os testes revelavam muito mais
do que sua constituição mais ou menos misturada. Eles revelavam o que
havia de mais profundo em sua alma, tão identificada com o continente
africano. No seu caso (65% africano; 30,1% europeu; 4,9% ameríndio),
destaca-se a forma como ele tomou sua composição genética como
razão última de seus atributos particulares, como a musicalidade e a
habilidade de falar espanhol sem nunca ter estudado a língua:

Eu sou uma pessoa do mundo, mas me sinto indubitavelmente
negro em tudo. A minha música é negra, eu sou um homem negro
e adoro as religiões que descendem da África. [...] Na primeira
vez que eu fui à África, em 81, tomei o maior susto, quando eu
pude identificar ali a raiz da minha música, porque eu tenho uma
música que no início da minha carreira era muito contestada por
muita gente. Diziam que era uma coisa estranha, que não tinha
nem pé nem cabeça, que a minha divisão rítmica era uma coisa
estranha e tal. [...] Cheguei em Angola e pude ver nitidamente
onde estava a raiz disso tudo. [...] Na primeira vez que eu tive em
Sevilha, fiquei chocado com a identificação. O cheiro da cidade
me transportou para uma sensação que eu nunca tinha sentido.
É como se eu já tivesse vivido naquele lugar por vários e vários
anos na minha vida e estivesse voltando. [...] Quando eu viajo,
dou entrevista em espanhol.

Tal qual Djavan, a cantora e compositora Sandra de Sá (96,7%
africana; 2,1% europeia; 1,1% ameríndia) também interpretou os
resultados de seus testes como uma confirmação da sua identidade
africana, bem como uma explicação para os seus talentos musicais.
Como nos casos dos testemunhos dos clientes da African Ancestry e



da OxfordAncestors analisados anteriormente, aqui, Djavan e Sandra
de Sá estabelecem uma ligação entre sua história e aspirações pessoais
e o resultado de seus respectivos perfis genéticos, interpretando-os
em termos positivos.

Entre os desapontados figuram o cantor e compositor Seu Jorge,
o sambista Neguinho da Beija-flor e o religioso e ativista da causa
negra no país Frei David.22 Em todos estes casos, o desapontamento
foi relacionado, principalmente, ao fato que os resultados revelaram
uma ancestralidade africana abaixo daquela esperada. Seu Jorge
(85,1% africano; 12,9 % europeu; 2% ameríndio) atribuiu duas razões
para o seu desalento. Gostaria de ser "100% negro" e, em sua 6tica,
a presença europeia em seus genes era a prova material da barbárie
que os brancos infligiram historicamente sobre os negros:

Tinha muita esperança de ser 100% negro. Se fosse, eu ia pedir
uma indenização muito pesada nesse país, mas sou filho dos
culpados também. [...] Miscigenação era barbárie. Não tinha isso
de história de amor, era barbárie. Fico feliz em saber que parte
da minha galera resistiu e compõe 85% dos meus genes. [...]
Tem que ser negro para saber o que é você entrar em um ônibus,
como uma pessoa normal, e ver os passageiros saltando antes do
ponto, escondendo relógio, ligando para a viatura, É uma agressão
muito forte, É violento.

Portanto, mais do que uma característica positiva associada a ser
brasileiro, Seu Jorge interpretou a evidência genética de sua misci-
genação como um testemunho duradouro da violência que marcou
o encontro colonial. Sua resposta também revela a importância das
idiossincrasias pessoais, em particular com relação a Djavan, para
o qual mesmo uma proporção menor de ancestralidade africana
permitiu-lhe estabelecer uma conexão simbólica mais forte com sua
essência africana.

2 2 Dos nove convidados, apenas o cantor Milton Nascimento não se prontmciou publicamente
sobre os resultados de seu teste (99,3% africano, 0,4% europeu, 0,3% ameríndio).



Uma franca rejeição dos resultados do teste veio de Neguinho
da Beija-flor. Embora seu cromossomo Y e seu DNA mitocondrial
indicassem uma ancestralidade africana em suas linhagens materna
e paterna, seu DNA autossômico revelou uma ancestralidade pre-
dominantemente europeia: 67,1% europeu; 31,5% africano e 1,4%
ameríndio. Neguinho da Beija-flor, um dos maiores símbolos da
comunidade negra e de sua cultura no país, havia afirmado anterior-
mente ao teste não ter herdado qualquer coisa da Europa: "não tenho
olho azul, não tenho cabelo escorrido, não tenho nada de branco aqui.
Da Europa, nada!". Ele se mostrou extremamente surpreso com o
resultado: "Europeu, eu?! Um negão desse! Eu vou é pela cor da
pele. Se eu disser que sou 67% europeu, nego vai achar que estou de
gozação". E que os resultados não somente contradiziam sua própria
autoidentificação, mas também o colocavam em uma posição social
incômoda dentro de uma comunidade negra politicamente sensível,
onde as aspirações à brancura ou descendência europeia são, em
geral, negativamente valorizadas.

Embora no caso de Frei Davi a ancestralidade Africana estivesse
predominantemente em seu DNA autossômico (68,2% africano;
30,8% europeu; 1,0% ameríndio), tanto seu DNA mitocondrial
quanto seu cromossomo Y indicavam uma ancestralidade máxima
ameríndia. Frei David não só rejeitou os resultados eles mesmos,
mas, ainda, a relevância da Genética, em geral, enquanto definidora
de identidades no Brasil. Além disso, ele questionou as motivações
políticas por trás delas, sugerindo que Sérgio Pena havia manipula-
do os resultados de modo a enfraquecer a bandeira levantada pelo
movimento negro no país:

Eu me sinto muito frustrado com o trabalho, uma vez que o cerne
do projeto era aprofundar a origem africana. [...] Não aceito que a
ciência não tenha instrumental técnico para aprofundar a herança
africana considerando que ali foi e é o berço da civilização. Ele
[Sérgio Pena] simplesmente boicotou de maneira consciente o



resultado. [...] Nunca vi nenhuma batida policial em ônibus, por
exemplo, que antes de discriminar perguntasse à pessoa quantos
por cento de genes afro ela teria. A discriminação e o discrimi-
nador, que tantos estragos trazem ao tecido social brasileiro, não
vêem na genética os argumentos para parar de discriminar. No
entanto querem que o discriminado pare de lutar por seus direitos
porque "todos temos genes afro".

Os desapontamentos de Frei David e Neguinho da Beija-flor com
os resultados dos testes parecem estar principalmente relacionados
ao fato de eles terem sido referidos a comunidades diferentes, ines-
peradas e indesejadas - europeia, ameríndia, brasileira, miscigenada
- mais do que à comunidade de povos com origem africana que eles
haviam antecipado. Seus casos mostram a POSSível disjunção entre
a ancestralidade genética e a identidade social, bem como entre a
autoclassificação e a heteroclassificação genética e as tensões que
podem emergir deste encontro.

Sérgio Pena negou ter conferido um tratamènto diferenciado
aos testes de Frei David, e se colocou à disposição do líder religioso
para esclarecer quaisquer dúvidas sobre os resultados. Além disso,
a despeito de os participantes se sentirem mais ou menos negros,
e de verem revelados em seus testes características inatas prove-
nientes dos grupos ancestrais continentais, ou mesmo de não terem
apreciado sua condição miscigenada, para Pena o mais importante
a ser ressaltado a partir da iniciativa era que havia um aspecto de
particular abrangência a ser levado em conta. Talvez com exceção de
Milton Nascimento, os perfis genômicos dos participantes refletiam o
que seus estudos acadêmicos vinham apontando ao longo dos anos,
inclusive os mais recentes, para a realidade brasileira: a cor da pele
é um pobre indicador de ancestralidade biológica73 Como assevera

Para um estudo de caso envolvendo testes de ancestralidade genômica e perspectivas
identitárias no Brasil no qual são analisadas as tensões referentes a este tipo de intersecção,
ver Santos et ai. (2009).



Pena, "É incrivel, mas os resultados que obtivemos nas nove pessoas
estudadas são um microcosmo dos resultados de nosso estudo com
indivíduos autoclassificados como pretos em São Paulo"?4 Assim,
os testes de ancestralidade genética permitiram a Pena redefinir os
indivíduos autoclassificados como negros e afrodescendentes como
brasileiros típicos, misturados; uma redefinição que foi aceita por
alguns (Daiane), mas enfaticamente rejeitada por outros (Neguinho
da Beija Flor, Frei David). Em um deslocamento diametralmente
oposto àquele proporcionado pelos testes da African Ancestry, as
transformações identitárias pretendidas revelaram uma transição do
específico para o genérico?»

Como a reação de Frei David sugere, contudo, sua frustração em
relação ao teste não foi apenas pessoal, mas também politicamente
motivada. Isto porque a mesma ênfase na miscigenação tem levado
Sérgio Pena a se colocar publicamente de forma contrária ao regime
de cotas raciais implantado no Brasil, principalmente no caso das
Universidades públicas. Como um dos mais proeminentes advogados
das políticas de ação afirmativa, Frei David se encontrava do lado
oposto no debate político sobre as cotas raciais. Ao percorrermos
as matérias jornalísticas disponibilizadas na página eletrônica do
Laboratório GENE, vemos que não são poucas às vezes nas quais
Pena critica, de algum modo, este modelo de politica afirmativa, vista
por ele como um mecanismo de perpetuação da crença na ideia de
"raça" e, por conseguinte, do racismo.

Por exemplo, ele criticou a implantação do sistema de cotas da
Universidade de Brasília da maneira seguinte:26

24 Em entrevista a Reinaldo Lopes, na página eletrônica G1, em 29 de maio de 2007.
25 O argumento de Pena também se aplica aos indivíduos autoclassificados brancos, cuja

reivindicação de uma ancestralidade europeia exclusiva ele nega: "tirando os imigrantes de
primeira e de segunda geração, é praticamente impossivel que um brasileiro não carregue
um pouco de ancestralidade africana ou ameríndia" (Entrevista a Carolina Glyeério, em
28 de maio de 2997).

2 6 EmmatériadeBetinaBernardes, publicadanaediçãodemaiode2OO4darevistaPrimeira
Leitura. Sobre o caso UnB, ver Steil (2006) e Maio & Santos (2010).



O mais ridículo dessa história é que lembra aqueles filmes das
décadas de 30 e 40, em que nazistas mediam pessoas para saber
se era judeu ou não. Há um ranço daquela eugenia, daquela an-
tropologia muito racial, que havia no começo do século passado.
[...] Raças não existem cientificamente. Raças são uma construção
social, cultural. Quem tem que arcar com essa decisão [sobre cotas
raciais] não é a ciência, é a sociedade e a cultura. O meu ideal,
pessoalmente, seria uma sociedade não racializada. Obviamente,
numa sociedade não racializada, não se pode ter cotas raciais. [...]
Nosso artigo descreve a população brasileira. Qualquer decisão
deve levar isso em conta.

Da mesma forma, inquirido pelo jornalista Marcelo Leite27 sobre
a possibilidade de aplicação dos testes de ancestralidade genômica
oferecidos por seu laboratório em políticas afirmativas, Pena foi en-
fático em sua negativa: "Não temos nenhuma intenção de que esse
índice seja usado para avaliação individual. Seria um novo racismo".

Além disso, os resultados das pesquisas científicas de Sérgio
Pena figuram, com destaque, no manifesto anticotas lançado, em
2008, por vários acadêmicos, políticos, artistas e outras figuras pú-
blicas.28 Ele mesmo foi um dos ouvidos na recente audiência pública
do Supremo Tribunal Federal, sobre o tema, oportunidade na qual
ele reafirmou suas proposições contrárias à ideia de "raças" e ao
sistema de cotas no país. Como tal, as visões políticas de Pena e sua
pesquisa científica, bem como os testes de ancestralidade oferecidos
pelo Laboratório GENE, estão inseridos em uma corrente mais ampla
dentro da sociedade brasileira que enfatiza e valoriza a miscigenação,
contra uma tendência em direção à produção de identificações raciais
e étnicas diferenciadas, expressadas com particular claridade dentro
do movimento negro e do projeto das políticas de ação afirmativa.
Desta feita, os testes de Frei David não somente contradizem sua

27 Em reportagem da Folha de São Paulo de 17 de dezembro de 2002.
28 http://www 1 .folha.uol.com.br/fglha/educacao/ult305u401519.shtml.



compreensão de sua própria identidade, mas também minam as
construções identitárias - como negros e descendentes diretos do
continente africano - sobre as quais as estratégias do movimento
negro foram baseadas.

Em termos gerais, e em contraste a esta (auto) classificação
identitária particularizada, o conjunto de colocações e proposições 
de Sérgio Pena sobre a população brasileira poderia ser mais bem
caracterizada pelo título de uma canção do músico Amaldo Antunes.
lnclassificáveis, de 1996, concebe os brasileiros como inclassificá-
veis, exceto senão pela alcunha de miscigenados.29

Conclusáo - O DNA, esse deus fe(i)tiche
Sugerimos neste ensaio que, nos três casos considerados, os testes

de ancestralidade genética são vistos e apresentados como veículos de
(bio)revelação através dos quais, potencialmente, transformações de
si podem vir a ser operadas. O que a genética procura mostrar através
destes testes é que, se por um lado, cada exemplar do Homo sapiens
sobre a Terra é possuidor de um genoma só seu, por outro, este mes-
mo genoma também apresenta relações com os de outras pessoas, no
passado e no presente. As similitudes e diferenças genéticas, no que
toca à ancestralidade, funcionam como indicadores de aproximação
e distanciamento, inserindo as pessoas em uma cartografia que ao
mesmo tempo desafia e redefine os limites do tempo e do espaço.

Vimos como rodas as três companhias oferecem a seus usuários
uma experiência íntima e conceitualizada em termos sociais e de
parentesco: elas estabelecem uma "comunidade genética imaginária"
(Simpson 2000) da qual o cliente se toma parte. A diferença primária
entre as companhias concerne aos tipos de conexões espaçotempo-
rais que são estabelecidas e, portanto, à natureza desta comunidade
a qual elas remetem seus clientes. Através de seus testes genéticos,

2 9 Trechos da cançâo, por exemplo, dizem: "Que preto, que branco, que índio ° quê? // Aqui
somos mestiços mulatos//Somos o que somos/Inclassificáveis".



African Ancestry e Oxford Ancestors estabelecem ligações diretas
com o passado e com partes específicas dos continentes de origem
dos mais distantes ancestrais de seus clientes. A ênfase recai sobre
a existência de grupos étnicos específicos que, de algttma sorte, se
atualizam ao longo do tempo e do espaço, marcados muito mais pela
permanência do que pela dissolução de suas características biológi-
cas (e até mesmo não biológicas) essenciais. Em contraste, os testes
do laboratório GENE engolfam seus clientes em uma comunidade
contemporânea de brasileiros genéricos e misturados. Embora o
ponto de partida sejam três grandes grupos populacionais claramente
definidos - africanos, europeus e ameríndios -, o que é enfatizado é
a diluição das características de cada um deles em uma composição
biológica que é algo além da soma das partes constituintes.

Essas diferenças estão proximamente relacionadas aos tipos de
metodologia que as respectivas empresas empregam. Por um lado,
o DNA mitocondrial e o cromossomo Y, não recombinantes, com os
quais African Aneestry e a Oxford Ancestors trabalham, estabelecem
uma descendência direta a partir do mais distante ancestral de um
indivíduo através de seu pai e de sua mãe, respectivamente. Por outro
lado, o DNA autossômico recombinante priorizado pelo Laboratório
GENE está particularmente suscetível a revelar a miscigenação, a
nível individual, dentro de uma população mestiça.

Ao menos nos casos da African Ancestry e do Laboratório GENE,
as diferenças em comunidades estabelecidas também parecem
estar intimamente relacionadas a contextos nacionais e históricos
específicos nos quais as companhias estão inseridas, bem como aos
compromissos políticos de seus proprietários. Enquanto Rick Kittles
concebe os testes de ancestralidade genética com um significado de
empoderamento capaz de permitir aos afro-americanos restabelecer
uma ligação com seus grupos étnicos de origem e, assim, sobrepor-
-se aos danos ocasionados pela escravidão, Sérgio Pena enxerga
como sua tarefa desracializar a sociedade brasileira revelando o



caráter altamente misturado de sua população. Logo, as empresas
não oferecem apenas transformações a nível individual, elas também
objetivam realizar transformações mais abrangentes, ao nível da so-
ciedade. Enquanto o DNA de um usuário oferece matéria prima para
a experiência na qual ele ou ela embarca, a forma dessa experiência é,
em parte, construída tanto pela metodologia escolhida pela empresa
como por suas orientações sociopolíticas.

Em adição, as experiências individuais específicas construídas
em torno dos testes de ancestralidade genética são também, par-
cialmente, moldadas pelas expectativas e desejos preexistentes do
usuário. Clientes da African Ancestry e Oxford Ancestors explicita-
mente procuram por conexões diretas com o passado que ambas as
companhias oferecem. Muitos brasileiros que optam por um teste
de ancestralidade - incluindo alguns dos participantes dos testes
patrocinados pela BBC Brasil - o fazem, precisamente, de modo a
encontrar as proporções relativas de suas diferentes origens, e inter-
pretam seus resultados a partir de uma perspectiva do que significa
ser brasileiro e miscigenado. Este não era, evidentemente, o caso
daquelas personalidades negras mais politicamente engajadas que
participaram dos testes da BBC Brasil, porque nos planos pessoal
e público de suas vidas, eles estabeleciam ligações diretas com o
continente africano, e encontraram nisto sua motivação primária para
participar da pesquisa. Portanto, as trajetórias pessoais dos usuários e
seus posicionamentos políticos influenciam de maneira significativa
sua aceitação ou rejeição de um teste de ancestralidade genética.

Nos casos aqui considerados, há de se estar preparado para
enfrentar as (bio)revelações oriundas do DNA, esse deus fe(i)tiche
(Latour 2002) que guarda segredos inimagináveis. Afinal, conforme
nos mostram as palavras do pastor Copeland, reproduzidas no início
deste trabalho, aceitar o resultado de um teste de ancestralidade
genética como uma verdade sobre si mesmo parece ser, antes de
qualquer coisa, um ato de fé.
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