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Prefácio

A tradição antropológica dos estudos de construção social da pessoa
ganhou, nas últimas décadas, uma nova e desafiadora dimensão, ao ter de lidar
com a emergência de inéditas tecnologias para a reprodução humana. Esses
recursos consolidavam investimentos científicos de longa data (sobretudo na
área da genética) que haviam mesmo suscitado uma ou outra construção ficcional
reflexiva sobre o destino da humanidade à luz de tais desenvolvimentos.

A possibilidade concreta de viabilizar a produção de seres humanos em
condições ‘artificiais’ atingiu os limites extremos da obsolescência da relação
sexual e da parentalidade ambissexual, tornando também potencialmente impre-
cisos os tradicionais parâmetros da identidade individual e do incesto. Assim, se,
por um lado, avançava-se na ‘individualização’ possível (pela desvalorização e
relativização da trama relacional tradicionalmente institutiva de cada novo ser
humano), por outro, avançava-se na potencial ‘desindividualização’ decorrente
da ‘duplicação’ por clonagem.

Desafiavam-se, assim, pontos críticos das representações da cultura
ocidental moderna sobre a pessoa, a natureza e a sociedade. Uma nova disci-
plina reflexiva, a bioética, emergiu nesse contexto, e uma pletora de discursos,
práticas e normas invadiu a cena pública, tornando essas ameaças (e fantasias
concomitantes) um tema generalizado e popularizado.

Esses desenvolvimentos abriram novos horizontes para a tradicional re-
flexão antropológica sobre parentesco, família, pessoa e natureza, instigando a
contribuição de pesquisa e discussão de especialistas nas sociedades ociden-
tais tanto quanto a de especialistas em outras tradições culturais. A discussão
se tornou tanto mais rica quanto envolveu a participação constante de muitas
tradições disciplinares, desde as mais internas aos saberes de origem, como
a genética e a imunologia, até as mais externas, como a filosofia, o direito e a
psicanálise.

Este livro, oriundo de pesquisa que levou sua autora à condição de dou-
tora, aplica os métodos clássicos da antropologia à emergente problemática,
com enormes ganhos heurísticos. Com o seu foco fixado no esclarecimento
da representação social corrente da reprodução assistida e da clonagem, Naara
Luna freqüentou os espaços médicos dedicados à aplicação pública e privada
dos novos recursos, instruída por uma sistemática cobertura da avassaladora
bibliografia disponível e por um trabalho prévio de análise da presença da temática
na grande imprensa.
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Os desafios foram muitos a enfrentar. Em primeiro lugar, a pesquisa de
cunho sociológico, antropológico em meio médico se tornou refém dos procedi-
mentos do ‘consentimento esclarecido’, originalmente concebidos para o indis-
pensável controle da experimentação biológica ou médica com seres humanos.
Essa absurda extensão das exigências cabíveis em pesquisas que podem ter
implicações diretas sobre a saúde ou bem-estar dos ‘nativos’ para pesquisas
que apenas se nutrem das informações voluntariamente fornecidas por eles
ameaçam severamente – pelo menos em função do retardamento burocrático
que implicam – o trabalho das ciências sociais no trato das cruciais questões
que envolvem o aparelho da biomedicina ocidental. Mas outros desafios se
apresentam a quem se dispõe a obter informações sobre as dimensões consi-
deradas mais privadas ou secretas dos sujeitos de qualquer sociedade. Esse
ainda é o caso, entre nós, das questões reprodutivas, seja em sua versão con-
vencional, seja em suas alternativas ‘assistidas’ pela tecnologia biomédica. É,
portanto, notável podermos afinal contar com um material original tão rico e
abrangente como o que fundamenta este trabalho.

Ele permitiu à autora desenvolver um diálogo intenso com as grandes
questões que têm marcado a reflexão sobre as novas tecnologias reprodutivas.
O núcleo mais importante é provavelmente o que envolve o estatuto da ‘natu-
reza’ em nossa cosmologia, uma vez que se trata justamente de fenômenos que
se situam ambiguamente na fronteira convencional entre a natureza e a cultura,
o espontâneo e o induzido, o dado e o construído, o original e o sucedâneo. As
locuções aí empregadas são significativas, ao aplicar adjetivos como ‘artificial’
e ‘assistida’ à categoria ‘reprodução’, tão intrinsecamente associada com o
reino da natureza em seu nódulo crítico da ‘vida’.

Como se verá aqui demonstrado, o valor da ‘natureza’ continua a ser
estratégico, por mais que sua extensão fenomenal seja totalmente controversa,
ambígua e manipulável. Evocando o modo como Roy Ellen o trata em um dos
ricos trabalhos recentes sobre a matéria, ele parece expressar em nossa cultu-
ra a dimensão do que é considerado ‘essencial’, original, fundamental – sejam
quais forem as propriedades empíricas que se lhe atribua. Nesse sentido, com-
partilha a crucialidade cosmológica com a representação do ‘divino’, como
núcleo mais abstrato e abrangente das idéias sobre o sagrado ou o religioso. E
isso se expressa sistematicamente no material etnográfico aqui elaborado. Mas
se expressa imerso em uma trama de significados que envolve inevitavelmente
o universo da medicina e – por extensão – da ciência. São das mais estimulan-
tes as análises que tece a autora em torno dos deslizamentos semânticos e
éticos empreendidos por seus informantes a respeito da relação entre a ‘natu-
ralidade’ da reprodução, a intervenção tecnológica advinda do progresso cien-
tífico nessa área e os desígnios divinos a respeito do destino humano.

Envoltas nesse rico tecido etnográfico, avultam as questões da família
propriamente dita, as continuadas representações sobre o parentesco
biogenético; a complexidade do processo de tomada de decisões sobre repro-
dução em situações-limite; a elaborada dinâmica das representações sobre a
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liberdade, autonomia e singularidade individuais; a legitimidade e abrangência
da intervenção médico-científica sobre a experiência humana, e – finalmente –
sobre as fronteiras entre o humano e o supra-humano, em torno de questões
tais como responsabilidade, projeto, controle e desejo. Ao longe, em um hori-
zonte já palpável, mas ainda não vivenciado, vislumbra-se o perfil da clonagem
humana, forma limite da reprodução ‘artificial’ da nossa mais íntima ‘natureza’.
Mas se vislumbra também, concomitantemente, uma experiência médica con-
creta intensamente imersa em uma trama de sentidos religiosos para a vida e
para o próprio exercício da medicina, o que nos devolve a um ciclo completo de
ambigüidades e dúvidas – absolutamente essenciais para caracterizar as condi-
ções em que se constrói nossa experiência social contemporânea e em que se
pode assentar um empreendimento analítico consistente, sistemático e iluminador
– como é este que ora se apresenta a nosso juízo.

Luiz Fernando Dias Duarte
Doutor em antropologia, professor do Programa de

Pós-Graduação em Antropologia Social
do Museu Nacional, UFRJ




