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Todos nós dividimos 99,5% da
receita do que nos faz humanos.
Uma seqüência de bilhões de le-

tras químicas compartilhadas com irmãos,
vizinhos, chefes, amigos, inimigos, ídolos,
realezas européias, esquimós do Alasca. O
restante dessa corrente de códigos abriga,
além daquilo que torna cada um de nós
tão único, um dos debates mais delica-
dos da ciência moderna. Até que ponto
devemos usar as sofisticadas técnicas de
sequenciamento de DNA para esmiuçar
essa fração de nosso genoma em busca de
diferenças entre realezas européias, esqui-
mós do Alasca e nós, brasileiros? Quanto
essas supostas diferenças genéticas entre
populações são realmente significativas?
E de que nos servem?

Esses questionamentos ressurgiram em
uma edição recente da revista britânica
Nature, uma das publicações científicas
mais importantes do mundo. Em um ar-
tigo opinativo, o geneticista chinês Bruce
Lahn, professor da Universidade de Chi-
cago, nos Estados Unidos, e o economista
americano Lanny Ebenstein, da Universi-
dade da Califórnia, expuseram com todas

as palavras aquilo que uma série de pes-
quisas publicadas nos últimos anos dei-
xou no ar. Esses estudos recentes sugerem
a existência de diferenças genéticas entre
grupos populacionais. E essas supostas di-
ferenças suscitam o temor de que renasça o
ultrapassado conceito de raças - que serviu
para justificar tantos males, do preconceito
à discriminação, da escravidão ao genocí-
dio. "Estamos preocupados porque talvez a
sociedade não esteja pronta para esse tipo
de descoberta", afirma Lahn.

As descobertas a que Lahn e Ebenstein se
referem em seu artigo estão longe de con-
firmar o conceito de raças, segundo o qual
uma pessoa é incluída em uma única e im-
precisa categoria racial de acordo com a cor
de sua pele, traços faciais ou tipo de cabelo.
Estudos como o Projeto HapMap, em que
um consórcio internacional de cientistas
procura padrões genéticos entre popula-
ções, concluíram apenas que às vezes uma
versão de um gene pode ser encontrada
com mais freqüência em determinada po-
pulação, mas isso não significa que todos
os habitantes da região terão a mesma va-
riante nem que pessoas em outras partes
do mundo não a tenham.

Um exemplo do tamanho da diver-
sidade genética dentro de uma mesma
população é o estudo da geneticista ame-
ricana Sarah Tishkoff, pesquisadora da
Universidade da Pensilvânia. Em abril,
ela apresentou as conclusões do maior
levantamento de dados genéticos já feito
na África. Tishkoff encontrou pelo me-
nos 14 grupos ancestrais, que teriam dado
origem às populações atuais. "O estudo
mostra que não há uma população africa-
na homogênea", afirma Sarah. "Até popu-
lações da mesma região geográfica podem
ter uma origem genética muito distinta."

Em seu artigo na Nature, Lahn e
Ebenstein sugerem que a melhor manei-
ra de evitar que as pesquisas genéticas
apoiem velhos preconceitos é mudar o
discurso politicamente correto e exaltar
a diversidade genética como o fator de-
terminante para a adaptação humana a
diversos tipos de ambiente.

Os argumentos de Lahn e Ebenstein não
soaram bem aos ouvidos de muitos cien-
tistas, também preocupados com o uso
distorcido das pesquisas genéticas. "Esse
artigo é um exemplo do que eu chamo de



Dois pesquisadores afirmam que a ciência deve celebrar a existência de diferenças
genéticas entre grupos - e ressuscitam o fantasma do preconceito racial

'racialismo pós-genômico"', afirma o geneti-
cista brasileiro Sérgio Danilo Pena, professor
da Universidade Federal de Minas Gerais e
autor de uma série de estudos sobre a mis-
cigenação da população brasileira. Em um
fórum de discussão no site da revista Natu-
re, Pena escreveu que poucos pesquisadores
afirmam que não haja diferenças genéticas
significativas entre pessoas e populações. "A
visão prevalente hoje não é que somos to-
dos iguais, mas que somos todos igualmente
diferentes." Tão diferentes que o argumen-
to da existência de raças não faz sentido.

Essa não é a primeira polêmica em que
Lahn se envolve. Em 2005, ele publicou na
revista americana Science dois estudos em
que afirma que o cérebro continuou evo-
luindo nos últimos milhares de anos. Lahn
e sua equipe teriam detectado mutações
em genes ligados ao tamanho do cérebro,
que seriam mais freqüentes em populações
fora da África. Nas entrelinhas, os artigos
sugerem que essas mutações confeririam
vantagens cognitivas. Elas teriam apare-
cido na mesma época das primeiras pin-
turas em cavernas e, depois, no período
de desenvolvimento da linguagem e das
primeiras cidades. Geneticistas respeita-

dos contestaram as suposições de Lahn,
afirmando que não é possível estabelecer
uma associação entre tamanho do cérebro
e inteligência. Lahn nega que seu estudo
versasse sobre inteligência e raça. De qual-
quer maneira, ele acabou tendo o destino
que os cientistas tanto temem. "Grupos
racistas invocaram o estudo", afirma o an-
tropólogo americano Jonathan Marks.

Com o avanço das técnicas de sequen-
ciamento de DNA, esse tipo de discussão
deve aumentar. Por um lado, queremos
que os cientistas descubram variantes en-
tre populações. Elas ajudam a reconstituir a
história de como a espécie humana se espa-
lhou pelo mundo. Também podem ajudar
a descobrir as causas de algumas doenças e

por que alguns remédios funcionam para
certas pessoas e para outras não. "Compa-
rando a presença de determinados genes
em algumas populações com a freqüência
de determinadas doenças nesse grupo, fica
mais fácil entender se essas variantes gené-
ticas causam a doença ou se apenas são en-
contradas aleatoriamente em diversos gru-
pos", diz o bioestatístico Noah Rosenberg,
da Universidade de Michigan, líder do mais
detalhado estudo sobre diversidade genética.

O sinal de alerta deverá soar com estudos
que se propõem a explicar comportamen-
tos e características humanos, como a inte-
ligência. "Nesses casos, os fatores ambien-
tais e sociais exercem uma influência maior
que os supostos aspectos genéticos", afirma
a antropóloga americana Sandra Lee, pes-
quisadora do Centro de Ética Biomédica da
Universidade Stanford e autora de um guia
sobre como usar o perfil genético em pes-
quisas científicas. Sandra resume a filosofia
que deve guiar os cientistas e a sociedade
na era da pesquisa genética. "Não podemos
pensar no mundo dividido simplesmente
em cinco categorias raciais", diz. "A ciência
está mostrando que os grupos genéticos
são fluidos."
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