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A íntima vinculação entre as duas principais arenas simbólicas, "o corpo" e "a pessoa", teria que figurar com

destaque em qualquer lista de traços caracteristicamente ocidentais. Seguindo o rumo indicado pelos ensaios pioneiros
de Marcel Mauss sobre "Les Techniques du Corps" (1950a) e "La Personne" (1950b), primeiro os antropólogos, depois
os historiadores, documentaram a diversidade de práticas implicando em "corporalidade" e "pessoalidade". James
Clifford, em sua competente biografia de Maurice Leenhardt, o antropólogo e missionário francês que trabalhou na
Nova Caledônia e produziu algumas das mais sensíveis análises etnográficas da "pessoa", escreve:

 
              Leenhardt jamais se cansava de contar uma conversa com Boesoou Erijisi em que havia sugerido a seu mais antigo convertido: "Em
suma, o que introduzimos em seu pensamento foi a noção de espírito". Afirmação essa imediatamente corrigida: "Espírito? Ora! Sempre estivemos
informados sobre o espírito. O que vocês trouxeram foi o corpo" (Clifford, 1982:172; citando Leenhardt, 1937).

 
Leenhardt, pastor missionário e etnógrafo, partilhava com Marcel Mauss -- judeu, socialista e antropólogo

teórico - uma profunda desconfiança em relação à modernidade. O preço a ser pago em solidariedade humana pelo
ascenso do "indivíduo" e do "corpo" era um importante tema para esses dois modernos recalcitrantes, embora ambos
considerassem o ascenso do indivíduo como um passo evolutivo impossível de ser alterado. Mauss escreveu A dádiva
(1950) para demonstrar quão única e tardia na história do mundo era a categoria do "econômico" e quanta
solidariedade social e moral se perdera ao longo de seu triunfo. Leenhardt especulava se uma pessoa desprovida de
sustentáculos "participatórios" não estaria condenada a andar à deriva, alienada e fechada para a communitas.

 
O caso de John Moore versus Conselho da Universidade da Califórnia encerra muitos dos elementos

fundamentais dos debates contemporâneos sobre o corpo - quais seus limites, a quem ele pertence e porque esses
debates despertam nossacuriosidade. John Moore acionou a Universidade da Califórnia depois que médicos do Centro
Médico da U.C.L.A. utilizaram material retirado de seu corpo para produzir uma linhagem de células imortal, que em
seguida patentearam. Moore exigiu uma parte dos lucros, argumentando que as células eram propriedade sua. O
Supremo Tribunal da Califórnia discordou de Moore. Embora neste caso a lei se tivesse manifestado claramente, as
questões culturais mais amplas - do corpo e da pessoa, da ética, da economia e da ciência-permanecem em grande
medida abertas ao debate e ao esclarecimento.

 
Um dos argumentos centrais do presente artigo é o de que não é exatamente verdadeiro, como tantas vezes se

diz, que o que nos deixa culturalmente despreparados é a "novidade" da tecnologia contemporânea. Nosso despreparo
também decorre da obliteração da "antigüidade" de tantas dentre as suposições e práticas sobre as quais se apóia essa
tecnologia contemporânea, suposições e práticas que espreitam à margem, inquestionadas, nesses casos que



contextualizam a tecnologia e modelam as questões e respostas que formulamos. Identificar, em parte, esse pano de
fundo, pode contribuir para isolar elementos do mal-estar desarticulado que muitos dentre nós sentimos em relação à
cultura moderna dos dias que correm. Dito de um modo mais grosseiro, a necessidade de optar entre, de um lado, o
resíduo há muito encoberto mas ainda presente das crenças cristãs que consideram "o corpo" um receptáculo sagrado e,
de outro, os princípios do "ator racional" da cultura de mercado, que vê a pessoa humana como um negociador
contratual, opções inadvertidamente apresentadas por diversos juízes do Supremo Tribunal da Califórnia em seus
pareceres sobre o caso Moore, pode levar à melancolia ou ao estresse, dependendo da disposição do freguês. Hoje, as
duas tendências (a cristã e a liberal) se inserem na estrutura do capitalismo tardio, caracterizado em parte por Fredric
Jameson como a "prodigiosa expansão do capital para áreas até então uncommodified”,  especificamente a natureza
(1991: 36). Minha preocupação é com o arcabouço cultural desse evento em curso.

 
Ao mesmo tempo, o caso Moore contém outro eixo de mudança. A reformulação das leis das patentes de

invenção cristalizaram e catalisaram mudanças nas práticas e na autocaracterização dos cientistas, particularmente no
domínio das biociências. Não apenas o limite entre ciência teórica e ciência prática vai ficando cada vez mais difícil de
estabelecer, como as conquistas e recompensas são medidas cada vez mais em termos de capital real, em acréscimo ao
capital simbólico e à autoridade em que se baseava o antigo sistema. A reflexão moral sobre a corrupção da ciência
pela indústria é desmentida, ou pelo menos tornada mais complexa, pelo empenho esmagador dos líderes de campo em
assegurar cabeças-de-ponte. Esse desenvolvimento é uma culminação contingente de processos culturais mais antigos,
um passo adiante num processo acelerado em que verdade e virtude há muito foram separadas. Essa separação
epistemológica, porém, só retardadamente está recebendo uma forma cultural. Seu reconhecimento, a que se torna cada
vez mais difícil resistir, apresenta importantes problemas em torno da autoridade da ciência na sociedade moderna
atual.

 
Este artigo é, em suma, uma tentativa de mapear o regestalteamento da verdade e da virtude, do corpo e da

pessoa, através da análise de um estudo de caso. Adotando a linha de Max Weber e Michel Foucault, quero rescensear
as formas de regulamentação da vida e a produção de valor emergentes hoje em dia entre aqueles a quem investimos
com o direito de falar a verdade sobre a vida. O presente ensaio faz parte de um projeto mais amplo, de analisar o que
Shapin e Schaeffer, seguindo Wittgenstein, denominaram "forma de vida", associando tecnologias materiais,
discursivas e sociais. Ao passo que seu objeto era a primitiva matriz social moderna, em que a "vida experimental"
triunfava sobre o Leviatã de Hobbes, o meu é a sociedade/cultura moderna recente, em que as fronteiras da vida
experimental, bem como de suas estruturas de autoridade mais antigas, estão rapidamente sendo abolidas.(l)

Novas formas e novas normas de verdade e virtude
 
Em 1980 o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu por cinco votos contra quatro que as novas formas

de vida estavam sob a jurisdição da lei federal de patentes. O microbiologista da General Electric, Ananda
Chakrabarty, desenvolvera uma nova linhagem de bactérias capazes de digerir filmes de petróleo. Chakrabarty
modificou uma bactéria já existente mediante a introdução de plasmídeos de DNA (cadeias circulares de DNA com um
gene específico) nas células dessas bactérias, o que dava ao organismo a capacidade de destruir os componentes do
petróleo cru. Ao fazer isso, ele produziu um novo ser, um ser com características acentuadamente diferentes das de
qualquer outro encontrado na natureza e com uma significativa utilidade potencial. Com a deliberação de que
Chakrabarty inventara algo "novo" e "útil", o Tribunal julgou adequado proteger essa invenção com uma patente.

 
Um relatório do U. S. Office of Technology Assessment (OTA) sublinhava o alcance da decisão do Tribunal

que mais retivera a atenção do público: "O fato de uma invenção abarcar ou não matéria viva é irrelevante para efeitos
de patenteabilidade, desde que a invenção seja decorrente de uma intervenção humana" (OTA, 1987:49). Embora seja
verdade que mesmo antes (desde 1930) já fosse possível patentear formas vegetais, diversos fatores - que iam da
organização da indústria de sementes à capacidade relativamente limitada de intervir rápida e eficientemente nas
variedades vegetais antes do advento da engenharia genética - contiveram o alcance e o impacto dessas patentes até
recentemente (ver Kloppenburg, 1990).

A decisão Chakrabarty foi menos um marco legal que um evento simbólico da ocorrência de alterações
econômicas, políticas e culturais mais amplas. A retumbante declaração do Supremo Tribunal (de que "o Congresso
pretendia que o material estatutário incluísse tudo o que existe sob o sol feito pelo homem"), tendo sido feita, como foi,
no mesmo ano da eleição de Ronald Reagan para presidente dos Estados Unidos e da injeção maciça de capital de



risco no mundo da tecnologia, pode ser legitimamente considerada uma data-marco para uma nova constelação
emergente de conhecimento e poder. Embora o estímulo à transferência de tecnologia, os avanços na engenharia
genética, os precedentes na lei de patentes e a forte pressão bipartidária no sentido de que se reformasse a lei de
patentes para proteger os negócios norte-americanos tivessem todos uma história (bipartidária) mais antiga, também se
pode argumentar que todos esses elementos confluíram com força renovada em 1980.

Em 1980 o Congresso aprovou a Lei de Patentes e Marcas com o objetivo de "envidar esforços no sentido de
desenvolver uma política homogênea de patentes que venha estimular o estabelecimento de relações cooperativas entre
as universidades e a indústria e, em última análise, tirar da prateleira e colocar no mercado invenções financiadas pelo
governo" (OTA, 1987:7). Na época o governo tinha cerca de 25 diferentes políticas de patentes. Esse matagal de
regulamentações tendia a desestimular os acordos de licenciamento exclusivo que tornavam o investimento industrial
no desenvolvimento de produtos menos provável. O objetivo da nova política era estimular o avanço tecnológico e um
vínculo mais íntimo entre a pesquisa desenvolvida na universidade e a indústria. De acordo com os dispositivos dessa
lei, as universidades ficavam obrigadas a comunicar toda invenção potencialmente patenteável (Eisenberg, 1987:196).
A reação das universidades foi entusiástica. Um relatório do Office of Technology Assessment sobre Novos
Desenvolvimentos em Biotecnologia: Propriedade de Tecidos e Células Humanos informa que de 1980 a 1984 os
requerimentos de patentes oriundos das universidades em áreas biológicas humanas relevantes aumentaram em 300 por
cen to. A criação do Tribunal de Apelações do Circui to Federal, uma das primeiras realizações da administração
Reagan, foi um evento emblemático em sua consolidação e sistematização de casos de patentes. A lei de patentes
estava sendo uniformizada e unificada.

 
Um patamar fora cruzado; a década de 1980 assistiu a uma mudança radical nas relações institucionais e

normativas entre as universidades norte-americanas e o mundo da indústria (ver Dickson, 1984; Kenny, 1986). Um
estudo desenvolvido por uma equipe de Harvard sobre o impacto desses desenvolvimentos e outros correlatos sobre a
organização social da ciência e sua estrutura normativa, mostrava que em tinentes: 1986 as empresas industriais
estavam financian do um quarto da pesquisa em biotecnologia desenvolvida nas instituições de ensino superior e que
quase um quarto dos cientistas da universidade pertencentes a departamentos relevantes para a biotecnologia contavam
com algum tipo de apoio da indústria ver Blumenthal, Gluck, Louis e Wise, 1986; Blumenthal, Gluck, Louis, Stoto e
Wise, 1986; Zuckerman, 1988:7). De acordo com esse estudo, quando comparados a seus colegas sem ligações com a
indústria, os cientistas que mantinham vínculos com a indústria apresentavam uma probabilidade cinco vezes maior de
não publicar os resultados de suas pesquisas (Weil, 1988). Num artigo de 1991 intitulado "Laços Acadêmico-
Corporativos na Área da Biotecnologia: um Estudo Quantitativo", Sheldon Krimsky et al. ampliam o período
considerado e a abrangência do estudo de Harvard, documentando a aceleração da tendência para o aumento da
interconexão entre as biociências sediadas na universidade e a indústria. Usando uma definição restrita de "laços com o
mundo dos negócios" (que exige participar de algum conselho consultivo científico, ocupar um cargo administrativo,
ter participação substancial ou pertencer ao conselho diretor), o estudo indica que, em 1988, 37 por cento dos cientistas
biomédicos e geneticistas pertencentes à Academia Nacional de Ciências mantinham laços formais com a indústria
biotecnológica. No entanto, visto que a filiação à Academia é vitalícia e que talvez seus membros mais velhos
estivessem menos envolvidos na nova cultura científico-corporativa, Krimsky acredita que a porcentagem de membros
ativos que possuem laços substanciais com a indústria possa chegar a 50 por cento (Krimsky et al., 1991:275). A
inferência de que a elite da pesquisa em biociências nos Estados Unidos tomou a si a transição da separação entre
indústria e universidade para a dependência mútua é confirmada pela demonstração de Krimsky do papel
preponderante dos departamentos mais restigiosos nos conselhos consultivos das empresas da área da biotecnologia.

 
Krimsky apresenta duas generalizações pertinentes:
 
Em menos de uma década, os campos da biologia molecular, genética e bioquímica nos Estados Unidos passaram por uma dupla

transformarão. Em primeiro lugar, foram transformadas enquanto ciências básicas na esteira das descobertas do splicing dos genes e da síntese dos
genes. Em segundo lugar, foram transformadas, enquanto instituições sociais à medida que se consumava o casamento entre a academia e a ciência
industrial (Krimsky et al., 1991: 285).

 
Esse casamento alterou os dois parceiros: a supostamente serena e pura universidade ingressava de cabeça no

mundo comercial; e a ala biotecnológica do mundo industrial, tal como antes acontecera com setores da indústria da
computação, inventava uma esfera industrial modificada incorporando elementos da vida universitária considerados
necessários para atrair e conservar pesquisadores de 'primeira qualidade (jovens, muitas vezes). Em geral existe um



consenso de que, pelo menos na área das biociências, o limite entre pesquisa básica e aplicada foi redefinido. Rebeca
Einsenberg, proeminente especialista jurídica em lei de patentes, escreve:

 
Não só a defasagem histórica entre as duas desmoronou, como se tornou difícil caracterizar certos problemas da pesquisa como

pertencentes a uma ou outra categoria. (...) Notáveis descobertas científicas são feitas em laboratórios industriais e invenções patenteáveis são
feitas nos laboratórios das universidades (1987:195-6).

 
Os sociólogos e historiadores que escrevem sobre essas novas relações institucionais têm tendência

(corretamente, sem dúvida) a considerar que as normas institucionais gerais da indústria da biotecnologia são,
basicamente, tal como outros negócios, regidas pelo lucro, pela eficiência e pela produtividade. Enquanto a atenção se
manteve focalizada no impacto dos modelos industriais sobre a academia, os intercâmbios opostos foram ignorados. O
mundo da biotecnologia (repetindo: tal como antes a indústria dos computadores) tem suas próprias particularidades.
Muitas empresas incorporaram "bibliotecas", "conferências", "edição", "seminários", "professores visitantes" e outras
coisas do gênero para atrair e fixar cientistas talentosos e produtivos. Ao menos na região da Baía de San Francisco -
com sua alta concentração de cientistas universitários, empresas de biotecnologia e instalações médicas -, boa parte da
movimentação de um para outro lado da fronteira universidade-indústria foi facilitada pelo fato de que a academia se
tornou mais industrial, enquanto esse setor da indústria tratava de imitar elementos da vida acadêmica nas biociências.
Tal adaptação recíproca tem diversos aspectos que merecem ser estudados, entre os quais a forma como ela facilitou o
traslado do status acadêmico para a legitimidade industrial no mundo do capital de risco, um mundo que possibilitou a
indústria sob sua forma atual. Os cientistas mais respeitados são também os mais requisitados e aparentemente os mais
abertos à corte que lhes fazem. Novas empresas carentes de legitimidade científica para levantar capital de risco têm
maior probabilidade de contar com conselhos consultivos científicos de peso, e esses conselhos têm mais probabilidade
de pertencer às universidades mais renomadas. Como observa Rebecca Eisenberg: "Os mercados de capital estão
atribuindo um valor monetário à propriedade intelectual muito antes de um produto estar pronto para o mercado. Os
prospectos utilizados pelas empresas de alta tecnologia para atrair capitais de investimento apregoam a associação da
empresa com instalações universitárias e pesquisadores universitários." (1987:196). De acordo com Pierre Bourdieu,
podemos dizer que até recentemente os produtores da verdade nas biociências eram recompensados principalmente
com um capital simbólico que os tornava "membros dominados da classe dominante" (1984). Durante a década de
1980 desenvolveram-se maneiras de transformar o capital simbólico em capital monetário e viceversa. A conversão de
uma para outra forma foi facilitada e acelerada no interior desse setor do campo do poder e da cultura. Um importante
elemento da cultura burguesa mais tradicional foi modernizado (tardiamente).

 
Krimsky et al. salientam três áreas de controvérsia decorrentes da nova situação: conflitos de interesse,

alterações na programação das pesquisas e obstáculos potenciais ao intercâmbio intelectual. Aparentemente há alguma
hesitação residual acerca das novas normas e práticas, visto que hoje, não raro, a participação em um conselho
consultivo científico é classificada como informação privada. Algumas empresas estabelecem acordos de participação
com seus consultores. A existência de vínculos indústria-universidade nas biociências é tão difundida que Krimsky et
al. escrevem que isso "nos ajuda a explicar a emergência de um novo clima na biologia, em que o tratamento
confidencial substituiu a comunicação franca e aberta" (1991:284). Qualquer pessoa que tenha lido o relato de James
Watson sobre a corrida para descobrir a estrutura da molécula do DNA pode muito bem especular quão franca e aberta
a situação jamais foi. O que mudou foi a entrada em cena de dinheiro e patentes. Watson e Crick estavam numa
corrida louca por verdade, prestígio e garotas francesas au pair. Hoje, se David Baltimore ou Lee Hood tivessem que
escrever sua autobiografia, patentes, acordos de licenciamento exclusivo e salários de consultores seriam acrescentados
à narrativa.

A avaliação acadêmica pelos pares é fundamental ao sistema normativo da ciência moderna. Uma avaliação
objetiva e imparcial, associada a uma ética do anonimato, ocupa o âmago da autolegitimação da ciência moderna.
Hoje, quando tantos avaliadores de pares mantêm vínculos co merciais, os pesquisadores que apresentam candidaturas
a bolsas em áreas de tecnologia de ponta talvez se exponham a perder uma vantagem competitiva. Krimsky documenta
o grande número de avaliadores acadêmicos ligados à indústria envolvidos no julgamento do mérito científico de
bolsas governamentais. Observa que não é improvável que os cientistas, eles próprios envolvidos com a indústria e
cientes de que a única coisa que impede seus competidores (na função de avaliadores acadêmicos) de se apropriarem
de suas idéias é o código ético (em cuja reescritura eles próprios estão ativamente engajados), cheguem à conclusão de
que não vale a pena correr o risco de perder a exclusividade. Tal risco poderia muito bem levar biocientistas famosos e
arrojados a ir procurar financiamento diretamente junto às indústrias.



As duas produções universalizáveis da cultura burguesa ocidental - a tecnociência e o capitalismo racionalizado
moderno - vêm de estabelecer entre si um novo relacionamento. Essa fusão já resultou em maior eficiência e
produtividade. No entanto, seu próprio sucesso recoloca a questão da autoridade para os cientistas. Depois de fazer um
novo acordo de Fausto, os membros da comunidade das biociências estão mal-equipados culturalmente para refletir
acerca de suas próprias práticas, devido ao abandono generalizado da Bildung que praticaram (malgrajo toda a
discussão travada hoje em dia em torno da correção política, freqüentemente se esquece que as mais importantes
reformas curriculares foram determinadas pela eliminação das exigências de educação geral, não raro em decorrência
da argumentação de cientistas que não tinham tempo a perder), sendo que agora esses cientistas se vêem obrigados a
enfrentar as conseqüências de seus próprios atos, sua autoformação intencional e obstinada. Especialmente no que diz
respeito às biociências, o solapamento de sua própria legitimidade e autoridade é, em grande medida, uma
autoprodução. Os melhores e mais brilhantes dentre os membros dessa auto-rotulada comunidade meritocrática
mostraram o caminho. Os capitais simbólico, monetário e político formam agora um apertado círculo vicioso. Julgados
pelas normas "mertonianas", mais antigas, que muitos membros da comunidade das biociências ainda incluem em seu
autoconceito e em suas práticas legitimadoras, esses cientistas estão numa posição retórica fraca para chorar a honra
perdida.

 
O desprendimento está precisando de um novo vocabulário. Hoje, mais que nunca, a legitimidade das

biociências se apóia na pretensão de produzir saúde. Depois de ter-se inclinado de forma tão pronunciada na direção
de fins quase utilitários ("quase" no sentido de que "saúde", tal como riqueza, é um meio simbólico sujeito a inflação e
deflação), agora a comunidade das biociências corre o risco de que a mera produção de "verdade" se mostre
insuficiente para comover os capitalistas detentores de capitais de risco, os escritórios de patentes e os autores
científicos, dos quais as biociências dependem cada vez mais para sua recém-encontrada riqueza. No caso que estamos
focalizando, John Moore versus Conselho da Universidade da Califórnia, o elemento normativo que mais irritou os
juízes do Supremo Tribunal foi o "desinteresse", mesmo que a avareza e a ambição fossem periféricos às questões
jurídicas centrais ao caso. O que é perturbador para o senso comum bem informado é a existência de uma cisão entre o
apregoado caráter daquele que busca a verdade e os resultados científicos.

 
Michel Foucault considerava a cisão entre o "sujeito ético" e o "sujeito que busca a verdade" um elemento

importante da modernidade e uma característica distintiva da cultura ocidental. Ele observou que até o século XVII,
era amplamente - senão universalmente - sustentado que para conhecer a verdade é preciso ser virtuoso, ou seja, capaz
e merecedor de ter conhecimento. A filosofia de Descartes constitui uma ruptura cultural de proporções consideráveis.
O ponto de vista de Descartes correspondia a afirmar:

 
Para aceder à verdade basta eu ser qualquer sujeito capaz de ver o que é evidente... Portanto, posso ser imoral e conhecer a verdade.

Acredito que essa é uma idéia que, mais ou menos explicitamente, foi rejeitada por todas as culturas anteriores. Antes de Descartes era impossível
alguém ser impuro, imoral, e conhecer a verdade. Com Descartes, basta a evidência direta. A partir de Descartes, temos um sujeito de
conhecimento não-ascético. Essa mudança possibilita a institucionalizarão da ciência moderna (Foucault, 1984:371-72).

 
Foucault sublinha o fato de que o pensamento ocidental estava pouco à vontade com essa ruptura, com muitos

pensadores procurando restabelecer uma relação entre a busca da verdade e as normas morais. No mínimo, a partir de
1980 nos vemos confrontados com uma nova virada histórica na longa história das relações entre verdade e virtude,
poder e cultura. Uma coisa é igualmente clara: piedade, moralismo ou nostalgia não serão capazes de endireitar as
coisas.

A linhagem de células Mo
 
No dia 9 de julho de 1990, o Supremo Tribunal do Estado da Califórnia fez conhecer sua decisão no caso de

John Moore versus Conselho da Universidade da Califórnia et al. Um Tribunal dividido determinou que o sr. Moore
não tinha direitos de propriedade sobre células retiradas de seu corpo, transformadas em uma linhagem de células
imortalizada e patenteada por uma equipe do Centro Médico da U.C.L.A. Ao mesmo tempo, o Tribunal decidia por
unanimidade que John Moore tinha direito a um julgamento por perdas e danos decorrentes da traição à relação
fiduciária. Nesse caso, há uma convergência de diversos aspectos diferentes: o legal, o ético, o técnico-científico, o
médico, o textual, o econômico e o da mídia. As questões legais são inúmeras, começando com a lei das perdas e
danos e incluindo aspectos fiduciários para chegar até o direito de propriedade. As dimensões científicas do caso



aparentemente receberam pouca atenção, tanto nos procedimentos do tribunal como na cobertura pela imprensa.(2)
 
Segundo as alegações da queixa de Moore, consideradas verdadeiras pelo Supremo Tribunal da Califórnia para

efeitos da decisão que tomou, os fatos essenciais são os seguintes. John Moore, um inspetor trabalhando no Alasca,
recebeu o diagnóstico de que estava sofrendo de um tipo raro de leucemia. Moore procurou obter maior
aconselhamento médico junto a um dos três especialistas em leucemia reconhecidos internacionalmente, David W.
Golde, professor de Medicina na U.C.L.A. e na época chefe do Departamento de Hematologia-Oncologia. Moore
tornou-se paciente do Centro Médico da U.C.L.A. em agosto de 1976, quando o diagnóstico foi confirmado. O Dr.
Golde aconselhou Moore a extrair o baço, um procedimento cirúrgico rotineiro, visto que essa providência
aparentemente prolongava a expectativa de vida - embora por razões pouco compreendidas do ponto de vista médico.
Moore concordou e assinou um formulário-padrão dando seu consentimento para a cirurgia, a realizar-se no dia 19 de
outubro de 1976 ou em data próxima. A cirurgia de extração de seu baço foi bem-sucedida. A partir daí seu estado "se
estabilizou"; ou seja, embora Moore não estivesse curado do câncer, o avanço da doença foi interrompido durante um
período indeterminado. As células cancerosas continuam presentes em seu sangue, só que essas células não estão
proliferando nem desestabilizando seu corpo.

Após a cirurgia, Moore voltou periodicamente ao Centro Médico da U.C.L.A. entre novembro de 1976 e
setembro de 1983 (aproximadamente dez vezes), a pedido do Dr. Golde. Em cada visita, Golde pediu amostras de
sangue ou de soro sangüíneo e em pelo menos uma ocasião, amostras de pele, de medula óssea aspirada e de esperma,
dizendo a Moore que seus produtos corpóreos tinham determinadas "características únicas", com interesse potencial
para a pesquisa, bem como implicações para "a melhora da humanidade".(3) Pelo menos uma das viagens foi paga
pela U.C.L.A., com dinheiro proveniente da bolsa de Golde. Durante uma dessas visitas, em 1983, Moore recebeu um
novo formulário de consentimento para assinar, cedendo à universidade os direitos de sua linhagem de células e de
seus produtos corpóreos. Esse novo formulário era necessário devido ao regulamento da universidade, visto que Golde
queria retirar sangue não apenas por razões terapêuticas mas também com 0 objetivo de desenvolver pesquisa
científica. Moore, desconfiado com o que considerou respostas evasivas às perguntas relativas ao objetivo daqueles
exames por parte do Dr. Golde, recusouse a assinar o formulário. Depois de novos pedidos a ele dirigidos pelo Dr.
Golde para que assinasse o formulário, Moore contratou um advogado (Cranor, 1989:200).

Os elementos mínimos necessários para uma compreensão do caso são os seguintes: pouco depois da
esplenectomia de Moore, o acusado, David Golde, instruiu sua assistente de pesquisa, Shirley Quan, a obter uma
amostra do baço removido cirurgicamente "para estudar e caracterizar a natureza de suas células e de sua substância
antes de sua destruição" (CT). Antes de agosto de 1979, Golde e Quan imortalizaram as células extraídas do baço de
Moore numa nova linhagem de células, que denominaram "linhagem de células Mo". Isso significa que os dois
conseguiram fazer as células se reproduzirem indefinidamente, em vez de definharem depois de um número finito de
divisões, uma coisa nem sempre fácil de obter. Imortalizar uma linhagem de células significa torná-la disponível
enquanto instrumento de pesquisa. Golde estava ciente de que alguns dos produtos sangüíneos de Moore apresentavam
grande valor potencial e que eles ofereceriam benefícios "competitivos, comerciais e científicos" (CT). Nenhum dos
procedimentos de pesquisa estava diretamente relacionado com o tratamento médico de Moore. Moore foi informado
em termos gerais do que Golde e sua equipe estavam fazendo e, como determinava a lei, sua permissão foi solicitada
explicitamente. Em agosto de 1979, Golde deu o primeiro passo no sentido de solicitar uma patente. A patente inclui
os subprodutos da linhagem de células Mo para a produção de determinadas proteínas. A patente foi requerida em
1979, emendada em 1983 e finalmente concedida ao Conselho da Universidade da Califórnia no dia 20 de março de
1984.(4)0 Dr. Golde tornou-se consultor remunerado do Instituto de Genética, adquirindo 75 mil ações ordinárias a um
preço nominal. O Instituto de Genética passou a pagar uma parte proporcional do ordenado de Golde, além de
benefícios adicionais, em troca do acesso exclusivo ao material e às pesquisas realizada: A grande empresa
farmacêutica multinacional Sandoz passou a participar do contrato em 1982, aumentando o reembolso de Golde e do
Conselho. Como já dissemos antes, tais ajustes foram se tornando aspectos normais do panorama institucional e
cultural das biociências no final da década de 1980.

 
John Moore, com sua leucemia estabilizada, não alegou imperícia médica ou danos físicos. Em vez disso,

afirmou que, visto que recebera acompanhamento médico por razões não apenas terapêuticas, deveria ter sido
informado dos interesses específicos de Golde, tanto de pesquisa como financeiros. Moore também reclamava uma
participação na "apropriação indébita", ou seja, dizia que estava havendo apropriação indébita de sua propriedade (suas
células e seus produtos sangüíneos) com o objetivo de proporcionar lucros a terceiros. A cobertura da imprensa
freqüentemente obscureceu as duas questões: (1) abuso da confiança fiduciária de Golde e/ou ausência de



consentimento informado; (2) apropriação indébita de propriedade. Essa cobertura pouco clara contribuiu para uma
recepção confusa do caso e de suas implicações por parte do público. O Supremo Tribunal da Califórnia decidiu que
embora John Moore não tivesse direitos de apropriação indébita, ou seja, de propriedade, havia "uma causa para um
processo por descumprimento das obrigações de revelação do médico" (CT). A lei da. Califórnia determina que o
médico é obrigado a "revelar interesses pessoais não-relacionados à saúde do paciente, sejam eles de pesquisa ou
econômicos, passíveis de interferir com suas decisões médicas" (CT). A Corte julgou que
Golde poderia ser acionado tanto por abuso de confiança fiduciária como por não ter obtido o consentimento
informado de Moore. Golde argumentou ter informado Moore sobre o interesse de que se revestia seu caso para ele
enquanto pesquisador, mas que não havia obrigação legal de que fizesse mais que isso. Como argumentou um membro
do Supremo Tribunal, embora ao senso comum parecesse óbvio que Moore não fora tratado honesta e abertamente,
mesmo assim era melhor não "forçar a entrada dos pinos redondos da `privacidade' e da `dignidade' no buraco
quadrado da `propriedade' com o objetivo de proteger o paciente, visto que as teorias do consentimento fiduciário e
informado protegem diretamente esses interesses através da exigência de uma completa revelação" (CT). Atualmente o
caso está dependente de um julgamento quanto ao descumprimento das obrigações fiduciárias de obter consentimento
informado.

A decisão do Supremo Uibunal do Estado
 
A decisão do Supremo Tribunal do Estado fora precedida por duas decisões em instâncias inferiores. Na

primeira a Suprema Corte apoiara a Universidade ao afirmar que não havia ressalvas no consentimento baseado em
informações limitadas assinado por Moore, permitindo a realização de intervenções médicas num hospital universitário
de pesquisa. Em outras palavras, John Moore dera entrada num hospital de pesquisa, recebera tratamento médico
adequado para sua situação e, ao assinar um formulário padrão permitindo a esplenectomia, dera plena liberdade aos
médicos para realizar pesquisas nas partes e substâncias retiradas de seu corpo. No segundo nível, um Tribunal de
Apelações dividido inverteu a decisão do Supremo Tribunal. A opinião majoritária dos membros do Tribunal era de
que o tecido humano removido cirurgicamente era "propriedade privada corpórea" (CT) do paciente. Em decorrência,
sem a permissão explícita de Moore a utilização de seu tecido pela Universidade constituía uma apropriação indébita.
A minoria dissidente argumentou contrariamente à aplicação dos princípios da propriedade privada ao tecido cirúrgico,
na ausência de legislação a respeito. O tema de que esse seria um novo território legal a exigir uma diretriz legislativa
repercutiu no Supremo Tribunal. Pelo menos duas decisões do tribunal deixaram implícita a conclusão de que algum
agravo fora cometido no caso, porém as duas divergiam quanto à localização desse agravo. Os juízes, em diversas
ocasiões e em diversos níveis do sistema dos tribunais, sugerem que, tal como ocorre com a legislação relativa ao
transplante de órgãos, seria conveniente que o legislativo estadual estabelecesse uma política de regulamentação:
afirmavam que a função dos tribunais não era fazer leis, mas apenas interpretar as leis existentes.

 
As questões essenciais submetidas ao Supremo Tribunal da Califórnia foram:
 
1. No consentimento sem ressalvas para a realização de uma cirurgia médica em um hospital universitário e de

pesquisa está implícita a permissão para o estudo científico do tecido removido?
 
2. O Tribunal deveria ampliar a definição de propriedade pessoal e a lei da apropriação indébita para que se

passasse a considerar lesivo 0 estudo científico pós-cirúrgico de tecidos removidos com o consentimento do paciente?
 
Os advogados do Conselho arrazoaram que:
 
1. Todo paciente que desse entrada em um hospital universitário de pesquisas para obter tratamento médico

estava tacitamente em busca dos benefícios das pesquisas do hospital anteriores a seu internamento. Em decorrência,
havia um consentimento implícito justamente para procedimentos cujos benefícios o próprio paciente esperava colher,
ou seja, a pesquisa científica em curso. Moore realmente admitira, numa queixa emendada, que estava consciente do
interesse científico de seu estado, subentendendo uma presunção de consentimento. Finalmente, seu silêncio durante
oito anos após a operação reforçava ainda mais a presunção de consentimento.

 
2. O Conselho argumentou que, embora a lei reconheça inúmeros interesses em nosso próprio corpo, ela jamais

criou um direito de propriedade sobre as partes do corpo removidas cirurgicamente. O precedente jurídico mais



imediato é o direito do parente mais próximo sobre o corpo do falecido. A família tem direito de dispor do cadáver,
mas não de vendê-lo. Esse é um quase-direito de propriedade, baseado na recusa da lei comum a reconhecer qualquer
direito de propriedade sobre cadáveres. A lei comum interpretou a questão como sendo religiosa, deixando-a,
tradicionalmente, a cargo dos tribunais eclesiásticos. Visto que já não há tribunais eclesiásticos, os tribunais estaduais
norte-americanos inventaram o conceito de quase-propriedade como modo de permitir que os parentes próximos
dispusessem do corpo (mas não que o vendessem ou transferissem o direito sobre ele). O advogado do Conselho
estendeu essa analogia ao tecido removido por razões terapêuticas. Há sentimentos envolvidos, dizem eles, mas não
direitos de propriedade. Mais: visto que o tecido terapêutico e os corpos mortos já não abrigam existência individual, a
lei atinente a sua posse e uso está voltada para a política pública similar da saúde e da segurança da comunidade, sem
levarem conta danos pessoais ou descumprimento da liberdade pessoal. Em decorrência, não há direito à propriedade,
pelo paciente, do tecido extraído por razões terapêuticas. Em não havendo direito de propriedade, o corpo não pode ser
objeto de apropriação indébita.

 
Os precedentes modernos para essa ausência de apropriação indébita encontram-se nas solicitações dos

hospitais para extrair córneas de pessoas falecidas com o objetivo de realizar transplantes, sem ter recebido
consentimento expresso para tanto. Em diversos estados americanos, inclusive na Califórnia, os tribunais determinaram
que em questões desse tipo os direitos individuais de propriedade, liberdade e privacidade deveriam ser considerados
menos importantes que as considerações relativas à saúde pública. A cegueira de que sofreriam aqueles a quem tivesse
sido negado o transplante é levada em consideração, em contraposição aos direitos individuais, e conseqüentemente o
estado tem obrigação, do ponto de vista da saúde pública, de tornar as córneas disponíveis. O acesso científico legal
aos tecidos é reconhecido . e regulamentado de diversas maneiras. Na Califórnia há quatro maneiras de obter tecidos
legalmente para fins de estudo científico. A Lei da Doação Anatômica Uniforme (Uniform Anatomical Gift Act)
regulamenta as doações para o avanço da ciência médica. O Estatuto do Corpo Morto Não-Reclamado (Unclaimed
Dead Body Statute) proporciona acesso a tecidos humanos para efeitos de estudo científico. O acesso legal é oferecido
pela remoção dos tecidos patológicos ou daqueles utilizados para diagnóstico no decorrer do tratamento médico
(dependente de consentimento informado) e pela retirada de tecidos expressamente para fins de pesquisa. Somados,
esses precedentes formam uma forte presunção pública contrária aos reclamos de propriedade privada de tecido ou de
partes do corpo. Essas regulamentações garantem o uso de tecidos ou o transplante de órgãos doados. Através desses
mecanismos regulamentadores, a saúde pública, a segurança e o avanço científico são contrapostos a liberdade e
interesses pessoais relacionados a perdas e danos.

 
A decisão da maioria determinou que: "Para constatar apropriação indébita, o queixoso deve comprovar uma

interferência efetiva em sua propriedade ou seu direito de propriedade. Quando o queixoso não tiver direito à alegada
propriedade a ser indebitamente apropriada, e portanto não a possuir, não tem como manter uma ação por apropriação
indébita" (CT). A legislação da Califórnia relativa a órgãos, sangue, fetos, glândulas pituitárias, tecidos da córnea e
corpos mortos consideram os materiais biológicos humanos objetos res nullus, regulamentando sua alienação para
atender objetivos de programas específicos. O tribunal deliberou que não há precedentes para responsabilização por
apropriação indébita quando houver uso de células humanas na pesquisa médica. Estender a lei da apropriação indébita
para essa área significaria prejudicar a pesquisa através da restrição do acesso às matérias-primas necessárias. Fazê-lo
seria impor aos cientistas um dever de lesão de direito de investigar a genealogia consensual de cada amostra de célula
humana utilizada na pesquisa. Mais: fazê-lo talvez significasse atribuir a Moore a propriedade do código genético de
linfocinas que têm a mesma constituição bioquímica em todos os seres humanos. O Tribunal manifestou relutância em
estender a lei de perdas e danos a esse campo, sugerindo que caso tal extensão devesse ser feita, essa seria uma
atribuição do legislativo .

 
Concordando com isso, o juiz Arabian, um conservador, manifestou seu sentimento de agravo: de que se

passara algo fundamentalmente errado do ponto de vista moral. Não obstante, argumentou que confirmar os reclamos
de propriedade de Moore serviria apenas para compactuar com aquele dano moral: "O queixoso pediunos que
reconhecêssemos e fizéssemos cumprir o direito de vender o tecido do próprio corpo com vistas a lucro. Ele. nos
convida a considerar o receptáculo humano - o que há de mais venerado e protegido em qualquer sociedade civilizada
- equiparável à mais vil mercadoria comercial. Pede-nos que confundamos o sagrado e o profano. Pede-nos muito"
(CT). Jurgen Habermas chama "neoconservadores" aqueles que defendem as mudanças técnicas e econômicas e ao
mesmo tempo se opõem às mudanças culturais. É um conceito que se aplica ao juiz. O juiz Arabian escreve a respeito
de um receptáculo sagrado que equipara ao sujeito civilizado. Pede muito. No entanto, ao reconhecer que numa



sociedade capitalista é preciso estabelecer vínculos entre o sagrado e o profano, o juiz Arabian sugere uma reparação
para o seguinte sacrilégio, mais moderno, de certo modo: o bem público estaria melhor protegido num sistema
legislado de divisão de lucros entre doador e pesquisador. Embora um arranjo desse tipo provavelmente viesse
instaurar uma certa eqüidade, não há como garantir que protegesse a santidade do receptáculo.

Dignidade e imortalidade na modernidade tardia
 
Num dissentimento de cinqüenta páginas o juiz Mosk, uní liberal, manifesta consternação moral generalizada.

Em primeiro lugar, retoma o filão do solapamento de normas supostamente tradicionais da ciência e da medicina
através da sedução exercida por argumentos de caráter comercial. A afronta da Justiça gira em torno, basicamente, da
norma mertoniana do desinteresse. Estabelecendo uma distinção entre um "uso autenticamente científico" e uma
"exploração comercial desavergonhada", o juiz argumenta que embora seja fortuito quando os resultados da ciência
pura casualmente encontram uma aplicação comercial, se a atividade científica for em busca desses ganhos desde o
início, tal motivação constitui uma traição. E conclui: "Se essa ciência tornou-se ciência para obter lucros, nesse caso
não vemos qualquer justificativa para excluir o paciente da participação nesses lucros" (CT). O sigilo e a cobiça não
são motivações genuinamente científicas, conspurcando aquele que vai em busca da verdade. Uma vez a motivação
enxovalhada por sonhos comerciais, todos têm iguais direitos de lucrar também. Justiça é justiça.

 
A indignação do juiz Mosk também é despertada por uma outra transgressão, desta vez não apenas da ética

científica, mas também do que ele identifica como os valores mais nucleares da cultura: "Nossa sociedade reconhece
um profundo imperativo ético de respeito ao corpo humano enquanto expressão física e temporal da persona humana
em seu caráter único" (CT). Essa pesquisa tende a tratar o corpo humano como uma mercadoria - um meio de atender
a fins lucrativos. Essa transformação em mercadoria viola "a dignidade e a santidade com que consideramos o todo
humano - corpo, mente e alma" (CT). Talvez o juiz empregasse a dobradinha "dignidade e santidade" como tropo, com
o objetivo de sublinhar a gravidade da questão. No entanto, logo .depois de defender uma visão profana de mercado
relativamente a paciente e médico em contraposição ao que considerava corrupção unilateral, mesmo um tanto
contrafeita, sua evocação da santidade parece curiosa. Seja como for, a equação fundamental continua sendo holística:
corpo, mente, espírito e pessoa são uma coisa só; a parte é o todo.

 
O termo "dignidade", com seu jeito inócuo, na realidade é surpreendentemente heurístico. Ernest Kantorowics,

em seu The King's Two Bodies: a Study in Medieval Political Theology, oferece uma discussão detalhada da origem do
.termo e de seu papel na lei e na política do Ocidente. Dignitas deriva do mito de Fênix. Segundo o antigo mito grego,
havia apenas uma Fênix viva de cada vez. Passados cerca de quinhentos anos a ave tocava fogo em seu ninho, atiçava
o fogo com as asas e morna em meio às chamas; simultaneamente, das cinzas ainda incandescentes surgiaum novo
pássaro. A nova Fênix, a mesma e diferente da que havia acabado de morrer, oferecia um símbolo medular de
ressurreição. Filosoficamente, a espécie inteira está preservada no indivíduo. A espécie e o indivíduo coincidiam: a
espécie imortal e o indivíduo mortal. A ave Fênix era ao mesmo tempo individual e coletiva porque a espécie inteira
produzia apenas um único espécime de cada vez. Dignitas no início era um atributo do Rei: o Rei está morto, longa
vida ao Rei. Depois o termo migrou para a corporação medieval. Dignitas generalizou-se e recebeu um estatuto legal
preciso enquanto atributo semelhante ao da ave Fênix, segundo o qual a corporação coincidia com o indivíduo
exatamente porque reproduzia apenas uma individuação de cada vez - o beneficiado.

 
Nesse sentido, o corpo de Moore era inviolável e único, mesmo em seu estado imortalizado, simultaneamente o

mesmo, e diferente. De fato, Mosk parece defender exatamente esse ponto de vista quando assevera que as células de
Moore e sua linhagem de células são idênticas, muito embora a linhagem de células tenha um número diferente de
cromossomas e exista unicamente sob condições de laboratório. O juiz Mosk bem poderia concordar com Dâmaso, um
canonista, que escreveu em 1215: Dignitas nunquam perit (a dignidade jamais perece, embora os indivíduos morram
diariamente; Kantorowicz, 1957:385). A evocação desse lampejo de genealogia tem o sentido de realçar a resistência
de formulações culturais duradouras, que aparentemente ainda têm potencial significante. As instalações técnicas
contemporâneas, porém, oferecem hoje em dia um leque de possibilidades para novas práticas e, em decorrência,
novos significados, que transbordam dos receptáculos mais antigos. Nesse contexto, são os receptáculos e seus
atributos que justificam uma reavaliação.

 
Corpos ressurrectos



 
Particularmente notável é a longa tradição de crença na resurreição do corpo na doutrina e nas práticas cristãs.

Caroline Walker Bynum nos proporciona uma rica discussão dessas questões em seu livro Fragmentation and
Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion. Ela escreve: "os pregadores e teólogos
cristãos, de Tertuliano aos eclesiásticos do século XVII, afirmavam que Deus há de reunir os cadáveres decompostos e
fragmentados dos seres humanos no fim dos tempos e conceder-lhes vida eterna e incorruptibilidade" (1991:239). Esse
postulado básico da fé e da prática cristãs cultas ao longo de mais de mil e quinhentos anos (bem como da crença
popular durante outros quinhentos anos) era entendido de forma literal. Os eruditos debatiam profusamente em torno
do que haveria de acontecer, no dia do juízo final, com as unhas descartadas ao longo de toda uma vida. Dentre elas
todas, quais estariam no corpo ressurrecto? Grandes pensadores, certamente presentes nas listas de livros mais
importantes da humanidade, por exemplo Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino, levavam muito a sério a
questão da ressurreição do corpo em sua materialidade literal. Mais ainda, a atenção dedicada a essas questões, embora
pareça arcana, não pode ser descartada como "escolástica", visto que a preocupação com a ressurreição era
disseminada, não se restringindo a uma elite.

 
A ressurreição do corpo era um elemento incontestado da fé cristã entre os séculos II e V. Havia debates em

torno .dos detalhes, justamente devido ao consenso. Em 1215, aproximadamente, o Quarto Concílio de Latrão debateu
a proposição de que todos voltarão a erguer-se em seus corpos individuais. O Libri Quatuor Sententiarum de Pedro
Lombardo é uma compilação de opiniões e doutrinas cuja indefinição e falta de originalidade foi, aparentemente, uma
das razões centrais para o prolongado destaque de que desfrutou. Richard McKeon escreve sobre as Sentenças: "Entre
os séculos XIII e XVI, talvez nenhum outro livro tenha exercido uma influência sobre a educação e sobre o
desenvolvimento das ciências filosóficas e teológicas comparável" à que elas exerceram (1929:185). Pedro propunha
questões como as seguintes: "Que idade, peso e sexo teremos no corpo ressurrecto? Toda a matéria que nos passou
pelo corpo ao longo da vida irá ressuscitar? Os fragmentos de matéria deverão retornar aos membros específicos
(unhas e cabelos, por exemplo) onde outrora se localizavam?" (McKeon, 1929: 242). A questão do canibalismo e da
ressurreição, debatida a partir dó século II, observou uma espécie de renascimento no século XIII: se os seres humanos
comiam outros seres humanos, em qual das duas pessoas haveria de erguer-se a matéria comum? Chegou-se à
conclusão de que o alimento digerido tornava-se parte "da substância da natureza humana" e haveria de erguer-se no
fim dos tempos. Tomás de Aquino refletiu sobre um caso mais complicado: qual seria o destino de um homem que
comesse apenas embriões humanos? Visto que a matéria humana irá levantar-se apenas naquele que a possuiu em
primeiro lugar, aquelas crianças jamais haveriam de ressuscitar. Fazendo eco ao título de seu livro Fragmentation and
Redemption, Bynum escreve: "Os teólogos escolásticos não estavam preocupados em saber se o corpo era fundamental
para a natureza humana: o que eles queriam saber era como a parte se relacionava com o todo - ou seja, como os
fragmentos poderiam reunir-se, coisa que haveriam de fazer, depois da dispersão e da decomposição" (1991:253).
Bynum argumenta que é precisamente o exotismo, a aparente incongruência das crenças, práticas e debates em torno
da ressurreição do corpo que, depois de uma análise meticulosa, devem ser levadas a sério para que esses cristãos - e
conseqüentemente nós mesmos - possam ser entendidos melhor. Para os modernos contemporâneos cultos, é a
linearidade, o puro materialismo daquilo que hoje se considera Idade Média espiritualista que faz a doutrina da
ressurreição parecer tão exótica.

 
O debate teológico chegou a um ponto crítico com a reestruturação, por Tomás de Aquino, da definição de

Aristótels da alma como forma do corpo. Esse ponto de vista "hilemórfico" (ou seja, a união da alma e do corpo como
forma para a matéria) determinou uma redução marcante dos reclamos de identidade da matéria. Se a alma é a forma
de nosso corpo, então toda matéria deve estar, "por assim dizer, comprimida na alma" (Bynum, 255). ~ A teoria de
Tomás de Aquino da forma resolveu diversos problemas: as unhas individuais, por exemplo, não eram a pessoa;
somente a matéria formada pela alma constituía substância e haveria de ressuscitar. A ligação à metonímia
corpo/pessoa - tal como questões de parte e todo, fragmentação e redenção - era tão difundida que, malgrado seu apelo
lógico, a posição defendida por Tomás de Aquino levou séculos para obter plena autoridade, mesmo entre os teólogos.
Entre os fiéis, o hilemorfismo encontrou resistência ou foi simplesmente ignorado durante um período ainda mais
longo. No século XIII, a grande popularidade do culto a relíquias praticamente impôs aos teólogos um respeito pelo
corpo, mesmo fragmentado, como o locus duradouro da redenção. A crença numa identidade fundamental entre o corpo
e a pessoa era decorrente dessas crenças e práticas populares e não haveria de ser abalado por uma firula teológica.
Pedro, o Venerável, escreveu:

 



Tenho confiança, mais seguramente que em qualquer coisa humana, que não devemos sentir desprezo pelos ossos dos mártires do presente
como se aquilo fossem ossos secos, mas devemos honrá-los hoje cheios de vida ,como se eles se encontrassem em sua futura incorrupção. (...) A
carne floresce da aridez e a juventude é reconstruída da velhice (Bynum, 265).

 
O cristianismo, em suas reflexões elevadas e nas práticas dos piedosos, mantinha uma tensão desconfortável

entre a integridade do corpo, suas partes, a pessoa e a fatalidade, cujas fascinantes complexidades merecem uma
atenção mais aprofundada. Não há dúvida de que uma das particularidades do Ocidente pode ser encontrada na tensão
entre o corpo enquanto mera coisa transportada por uma ciência e uma tecnologia triunfantes, e a sensação ainda
vigente de que o corpo e suas partes continuam sendo mais que coisas.

 
Bynum mostra que as tentativas da filosofia moderna de despojar essas discussões medievais de seu absurdo

aparente através da recusa de leva-las a sério soçobram diante da resistente compreensão cultural de que a "pessoa"
está inextrica velmente ligada à pura materialidade do corpo e suas partes (com o cérebro ocupando a posição de
candidato contemporâneo). Bynum demonstra que os filósofos analíticos parecem considerar "impossível imaginar a
sobrevivência pessoal sem a continuidade material" (247). Bynum cita pesquisas em transplantes de órgãos nos
Estados Unidos que revelam uma crença difundida de que o transplante envolve mais que a matéria organizada: algum
fragmento de identidade seria transmitido para o receptor do órgão.

Hoje, porém, para outros, é menos "o corpo" que a matéria fragmentada do corpo que tem valor potencial para
a indústria, a ciência e o indivíduo. A abordagem do "corpo" encontrada na biotecnologia e na genética
contemporâneas fragmenta-o, transformando-o num reservatório potencialmente discreto, cognoscível e explorável de
produtos e acontecimentos moleculares e bioquímicos. Em decorrência de seu comprometimento com a fragmentação,
não há literalmente concepção alguma da pessoa como um todo subjacente a essas práticas tecnológicas específicas.
Em si e visto de fora, esse abandono da abordagem de organismo não é bom nem mau. No entanto ele aparentemente
causa confusão e perturbação, particularmente quando se procura enquadrá-lo em outras esferas de valor, onde
vigoram diferentes narrativas de responsabilidade e pessoalidade. Claro, devemos acrescentar sem demora que também
essas narrativas estão passando por um processo de fragmentação e mudança.

Uma parte transformada da matéria de John Moore agora vive para sempre, duplicando-se uma e outra vez em
frascos que giram lentamente sobre as prateleiras de um aposento com temperatura controlada no estado de Maryland.
A linhagem de células pode ser utilizada mediante solicitação através de um formulário pelas instituições requerentes e
o pagamento de uma pequena taxa pelo manuseio. Esses fragmentos e pedaços imortalizados podem ser utilizados para
a obtenção de mais conhecimento, para proporcionar mais saúde, para produzir mais lucro. Antropologicamente, é esse
ambiente característico de modernidade tardia que desperta nossa curiosidade e nossa preocupação.

Tradução de Heloísa Jahn
 
Notas
 

(*) Por seu auxílio, devo oferecer, afetuosamente, minha gratidão a David Hess, Michael Meranze, Tom White  especialmente a Allen B. Wagner.
As afirmativas e os erros do artigo são de minha responsabilidade.
 
1.Ver WEBER (1946) e SHAPIN E SCHAEFFER (1985).
 
2.Pretendo tratar desses aspectos num próximo artigo.
 
3.Exceto quando indicado diferentemente, as citações deste parágrafo e das páginas que se seguem pertencem aos autos do tribunal – Court
Transcript -, e estão indicados no texto com um “CT” após a citação.
 
4. O elemento científico desta história foi amplamente ignorado pelo Tribunal, bem como pelos meios de comunicação de massa e pelo meio
acadêmico. Examino-o em outro ensaio.
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