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Lembro-me, por isso, de umo frose que umo vez ou vi a um soci610go
frances que muito estimo, Denis Duclos: «Os tecnicos de risco nao dominom
oquilo que nos omeoc;o; mas dominom a nosso sensoc;ao de estormos
omeoc;odos.»
Reduzir a nosso seguronc;o as monipuloC;6es tecnicos dos mogos dos
probobilidodes porece-me, ossim, um logro muito perigoso.

As tecnociencias da vida e as

amea~as

do

eugenismo e da pos-humanidade
Jose LUIS Garcia
Investigador ouxi/iar no Ins/i/u/o de Ci'::ncios Socia;<;
do Unjver<;idnde de Lisho(] e docellie convidoclo no (SeTE

As implicoc;6es rodico is em todos as formos de vida e no sociedode dos
tecnociencios do vida, em conjunto com a escosso copocid ode dos esferos
politico e normotivo em Ihes dar resposto, e um dos mois decisivos dilemos dos
sociedodes de principi os do seculo XXI. A coda vez mois estreito interligoc;o o
entre ciencio , tecn o lo gio e politico emerge como um dos aspectos mois
relevontes e corocteristicos do novo situoc;ao. Para melhor a compreender
comecemos por consideror os dois eixos que a comp6em.

o

primeiro diz respeito a permonente inovoc;ao originodo pelo crescente

interpenetro c;oo entre ciencio, tecnologio e industria, sobretudo no omplo
dominio do convergencio em curso entre as biotecnologios, nonotecnologios,
biomedicin o, tecnologios do informoC;60 e ciencios cognitivos. No area do
engenhorio biol6gico, comec;o a ser reconhecido que a orientoc;a o imprimid o
nos seus ovonc;os tende a engendror mudonc;os sub-repticios nao 56 no
sociedode, como em todos os ambitos do fen6meno do vida, incluindo a
vi da humono.

0 rumo que

0

engenhario biol6gico tende a imprimir nao

oponto openos para 0lteroc;6es no ambito do politico socia l, mas tombem
no consideroc;ao do proprio vida e ate no tron sformo <;60 dos seres humanos
em sujeitos e objectos do engenhorio. E dado que a engenharia biologica
significa hOje engenharia genetica, ela esto na origem de circunstancias socio
-politicos produtoros de incerteza e riscos de dificil controlo no ecossistema
g lobal, na produc;ao olimentar, no soude e no futuro da especie humana.

r::

Q segundo eixo refere a percep<;;oo de ausencia de capacidade em

problematico, embora ja desgastado

00

longo do experiencia que

fornecer respostas de caracter politico, etico ou mesmo cientifico sobre os

xx fez com ele. Em lugar de destaque aparece 0

0

seculo

projecto de inicios do seculo

problemas coda vez mais inquietantes colocados por estrategias, muitas vezes

XIX, de raiz saint-simonista, de que

convergentes, dos universos mais influentes do tecnociencia industrializoda e

e industria e conducente

das empresas a escala mundial, com

apoio ou complacencia dos Estados.

ideologia acreditavam que a sequencia entre aqueles factores era um mero

Por um lado, nos ultimas duos decadas surgiu no vida publica um

meio finito para atingir a felicidade terrena, no quadro de uma visoo optimista

0

00

0

encadeamento entre ciencia, tecnologia

progresso social. Em rigor, os fundadores desta

conjunto de preocupa<;;oes e temas praticamente ineditos, se ressalvarmos

que postulava um movimento ascendente do humanidade em direc<;;oo a uma

as questoes ambientais, no esfera politico. Como exemplos, podem ser

fase ideal. A imagem que faziam do tecnologia noo era revestida de um

referidos a contamina<;;oo, seguran<;;a alimentar, lixos toxicos, regula<;;oo de

caracter transcendente, metafisico ou "sublime" (para usar

medicamentos e efeitos de varios produtos farmaceuticos. Ao mesmo tempo,

A primeira

os temas ambientais noo perderam intensidade.
problemas ambientais, como

0

gera<;;oo de

uso de pesticidas, energia nuclear, polui<;;oo,

veio somar-se um leque de inquieta<;;oes sobre

0

0

conceito de Leo

l

Marx ), como veio a ocorrer nos EUA, no segundo metade do seculo XIX, e
se estendeu por todo

0

mundo ocidental. Ao longo do seculo XX, sobretudo

a partir do segundo Guerra Mundial, a tecnologia passou a ser considerada

declinio do biodiversidade,

um meio de possibilidades infinitas para manter a rotinizoqJo do inova<;;oo

os organismos geneticamente modificados e, sobretudo, as altera<;;oes

economica e uma sociedade de consumo ilimitado. Foram os danos sofridos

climaticas. Qutros problemas, ligados de diferentes formas a esfera biologica,

pelo ecossistema, devido aos impactos do industrializo<;;oo do mundo, e a

tornaram-se em assunto politico, como a clonagem,

aten<;;oo publica que mereceu nos ultimas quatro decadas, que come<;;ou a

0

genoma humano e as

experiencias quimericas realizodas em varias especies do mundo animal.
Por outro lado, a ideia que muitos pensadores e analistas influentes se

enfraquecer

0

elo entre ciencia, tecnologia e progresso.

Ainda associadas a identifica<;;oo entre ciencia, tecnologia e progresso

fazem eco e que estamos submetidos a for<;;as que surgem intensamente

encontramos

autonomizodas, deterministicas, por outras palavras, fora de uma regula<;;oo

questionadas de forma serio, apesar de terem tambem perdido muita do

normativa serio. Para alem do crise de regula<;;oo que

vitalidade que ja tiveram. Tenhamos presente, sumariamente, algumas dessas

0

Estado democratico tem

00

longo do ultimo seculo e meio varias outras no<;;oes, raramente

vindo a revelar em diversos aspectos, esta situa<;;oo contribui poderosamente,

no<;;oes. Uma delas e que

com outros factores, para uma imagem de impotencia ou, pelo menos,

e "0" conhecimento, ficando secundarizodos deste modo outros aspectos do

erosoo do elemento politico no que toca

futuro que se esta

vida humana e ate areas de conhecimento, como a etica, a filosofia politico,

a construir atraves das direc<;;oes abertas, quer pelas biociencias, quer pelas

o direito, a religioo, influentes no constru<;;oo das nossas no<;;oes de bem e

industrias a si associadas. Nesta materia, a ac<;;oo dos politicos aparece ora

mal, de justi<;;a e mesmo de democracia. Qutra no<;;oo enganadora e que

como seguidista do curso corrente do cornuc6pia de avan<;;os tecnocientificos,

o conhecimento cientifico, enquanto tal, nunca e inapropriado em termos

ora como inutil perante a importancia das corpora<;;oes transnacionais.

eticos, ate quando pode dar origem a fen6menos perante os quais somos

00

debate sobre

0

0

conhecimento e um bem absoluto e que a ciencia

incapazes de pensar E, finalmente, que a felicidade humona depende quase

A necessidade de uma reflexao socio-politlca sobre a ciencia e a

completamente do bem-estar humano material. Como veremos mais adiante,

tecnologia

a sou de, como parte do moderna acep<;;oo de bem-estar humano,

00

lado do

consumo, emerge de forma proeminente neste ambito.
As implica<;;oes do caminho aberto pelos sistemas industrial e comercial,
intimamente associados as inovo<;;oes cientifico-tecnologicas, surgem-nos

Enecessario que tenhamos claro desde ja que 0

dilema enunciado no inicio

deste artigo pode ser formulado atraves do seguinte interroga<;;oo: ate que

sistematica mente como noo sendo passiveis de serem postas em causa.
Contribui para esta situa<;;oo um po no de fundo cultural tao persistente quanto
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ponto e possivel questionor 0 dinomismo industrial, os ovonc;os tecnologicos

desenvo lvimento te cnolog ico terem sofrido, no segundo metode do seculo XX,

e ate a legitimidode dos ciencios, de modo a sugerir outros rumos para a

umo enorme mudonc;a no suo orgonizoC;ao, que a tornou refem ou cumplice

sociedode e para a vida humono? A pertinencio do questao formulodo rodico

em grande medido do procuro do rocionolidode economico e a co nduziu

no facto de que, opesor dos tronsformoc;oes profundos que a tecnociencio

6 burocrotizoC;ao do investigoC;ao, como contraportidos do opoio finonceiro

industriolizodo tem vindo a estimulor, elos nao tem contudo merecido a

vindo do estodo e dos empresos, possondo muito do empreendimento

otenc;ao devido, nem no dominio do politico formal, nem do teo rio politico ,

cientifico a justificor-se maio rita rio mente em termos de produc;ao de potentes,

constituindo 0 compo do soude um coso ogudo deste ponto de vista.

novos ortefodos para os diversos mercodos e evidentemente ormos coda vez

Esto circun st6ncio ocorre quando os debates hoje em curso sobre a
engenhoria genetico ultrapossom 0 quodro estrito do orgumentoc;ao utilitoristo

mois sofisticodos?
A ciencio e a tecnologio sao, desde 0 seculo XIX, esferos coda vez mois

e economico, ossim como a tendencio poro se julgor que as controversios

interpenetrodos, institucionolizodos e orgonizodos sociolmente e, a partir do

em redor dos suos consequencios para a outo-tronsformoc;ao do especie

seculo XX, tornorom-se lorgomente industriolizodos e empresoriolizodos. Um

humono se devem restringir 6 tontos vezes poloridode fe chodo entre cientistos,

grande numero de loborotorios forom-se tronsformondo em empresos ou

religiosos e bioeticistos que tendem a ocupor os lugores destocodos do bioetico

possorom a trobolhorcomo empresos. E a industria possou a ser umo reolidade

internacional e dos suos discussoes cosuisticos.

E particulormente

quose completomente cien tificizodo e tecnificodo.

0

proprio estotuto dos

surpreendente que muitos sectores conservodores em

cientistos olterou-se profundomente , tendo-se estratificodo entre a comodo

Portugal noo meditem mois sobre 0 que tem escrito oeste respeito figuras

dos "funcionarios" ossoloriodos sujeitos frequentemente 00 producionismo

emblematicos do conservodorismo norte-america no, como Francis Fukuyomo,

fordi sta e os novos "cientistos empresarios". Por suo vez, a industria, a ciencio

que ja se pronunciou em sentido contra rio 00 curso corrente do biotecnologio

e a tecno logio tem estabelecido solidos e permonentes vinculos de corader

humono 2 (sem receio de estor neste dominio em conson6ncio com umo figuro

transnocionol , geralmente com 0 apoio dos Estodos nocionois onde estoo

politicomente oposta nos EUA, como Bill McKibben 3 ) . Serio de esperor que

integrodos. A analise dos reloc;oes entre ciencia, tecnologio, economio e

o conservo dorismo continuosse interessodo no doutrinoc;ao moral, otentos a

politico, que estiverom sob a invisibilidode de noc;oes cientifistos difuso s, nao

posic;oes como a de Fukuyomo ou do Vaticono nestos moterios, no se ntido de

pode mois ser evitado. E isto e ossim porque tonto quonto e mois evidente a

ve r se olgo de serio mente problematico, no plano etico e moral, se passo ou

desdiferencioC;ao entre ciencio, tecnologio e economio, menos nitido se torno

esta prestes a ocorrer com a biotecnologio humono oltomente desenvolvido. A

a distinc;ao entre ciencio e politico. Com efeito, 6 medido que os processos

reflexoo etico ou a teo rio politico devem poror dionte dos problemas relotivos

de tronsformoC;ao produtivos e outros areas relevonte s do vida social, cu ltural,

oos groves donos que 0 padroo de soc iedodes industriois modern as inflige 00

etc., tem vindo a incorporor e a depender intensomente do conhecimento

ecossistemo global e 6 condic;ao humono tal como a conhecemos ate hoje?

cientifico e do inovoc;ao tecnol6giCo, mois as antigos fronteiros entre ciencio

Em obono do verdode, porem, temos tombem que forc;osomente consto tor

e politico se abo 10m.

que a proprio esquerdo politico portuguesa tem-se montido em silencio
reloti vo mente a esto questao, a qual diz respeito 6 conjunc;ao estrotegico entre

A engenharia genetica e a apropria\ao da vida

os compos do ciencio , do tecnologia e de certos esferos do mundo empresoriol
e do mercodo. Sera que a esquerdo tem olgumo dificuldode espedfico em
retiror as conclusoes evidentes do facto de a investigoC;ao cientifico e 0

E neste

ponto que 0 coso do engenhorio genetico

e porticulormente

elucidoti vo e de ocuidode ocre scido, nao s6 pelo que simbolizo como
pelos suos possiveis consequencios como meio disponivel que possibilito a
tronsformoc;ao do vida em materia-primo pronto a ser sujeito a engenhorio,
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design e oproprioC;ao.

....,.......Relotivomente as implico<;6es do engenhorio genetico, os ovon<;os em

precoucionarios neste compo. Dizem-nos eles: se nem tudo esta nos genes,

dominios como a biologio molecular e evolutivo, no neurofisiologio cognitivo

noda ho a recear do engenharia biologica; tudo deve depender openas do

e neuroformocologio, entre outros , estimulom jo, no seu conjunto, oltero<;oes

operfei<;oomento tecnico e nao do debate sobre op<;6es nos pianos etico

de largo espectro e problemas politicos significotivos. A descodifico<;ao do

e politico. Um exemplo evidente de uma posturo deste tipo e ser controrio,

genomo humono e porte - oindo que relevonte - de umo tronsformo<;ao

por ora, a clonagem por rozoes tecnicos e noo eticos. A este proposito, as

profunda e anterior do conhecimento noquele ramo e, por isso, 0 terreno

palavras do editor britanico de GenEthics News, David King, apresentam a

para a suo oplico<;ao encontra-se ja desbrovodo. A engenhorio genetico

vantagem do clareza: "0 determinismo genetico como uma ideologia e errado

confronto-nos com a tento<;ao de modificor a natureza humono tal como a

e pernicioso, mas tal nao significa que nao existam complexas determinaC;6es

conhecemos ate hoje e de "operfei<;oor" as suos corocteristicos a diversos

geneticos, completomente verdadeiras, elementares ou insignificontes".

niveis, desde logo otroves do selec<;ao dos embrioes humonos. No ogriculturo

Alios, a este respeito, nao se pode ignoror que a tecnologio genetica pode

enos animo is, a engenhorio genetico e jo proticodo de forma crescente. Aindo

intervir rapidomente, com consequencias profundos, no decisivo ambito da

que ossombroso, a produ<;ao de seres humonos geneticomente modificodos

reprodu<;ao humana. A tentativa do clonagem humano e de facto a que suscita

e

hoje maior oten<;ao e a que parece apresentar dificuldades tecnicas menos

0

horizonte subsequente 00 que tem vindo a ocorrer com

0

milho, a soja,

o godo e a experimento<;ao quimerico em animo is. As objec<;oes a esto

insuperaveis a curto ou medio prazo. Do mesmo modo,

possibilidode, que certos meios cientificos tem por hobito opresentor, nao nos

de certos tecnologias medicas hoje correntes - como a omniocentese e a

devem conduzir 00 equivoco. Basta reolizarmos um pouco de esfor<;o critico

ecogrofia -

sobre essos objec<;6es.

selectivo de pre-implanto<;ao. Hoje e possivel diagnosticor a sindrome de

0

prolongamento

encaminha-se para uma situa<;ao de diagnostico genetico

Umo dessos 0lego<;6es ossento no postulodo de que a modificQ(;;60 do

Down e anomalias como a fibrose quistica. No futuro, certos copocidades j6

natureza humono e impossivel devido as proprios limito<;oes do conhecimento.

praticodos no agricultura, poderao olargoro dominio de op<;6es para a escolha

Relotivomente oeste ospecto nao se deve, desde logo, negligencior 0 facto
de que a ocumulo<;ao de pr6ticos biomedicos esto jo, em diversos areas, a
olteror as copocidodes fisicos e comportomentois (esses sao os cosos notorios
de muitos ambitos do desporto de alto competi<;60 e a gero<;ao de farmocos
como 0 Prozac e 0 Viogro).

E verdode,

contudo, que, opesor dos progressos

do identifico<;ao dos genes no genomo, no descoberto dos genes relocionodos
com certos cosos de disfun<;oes simples, se esta oindo longe de entender
a fun<;ao dos genes a um nivel de situo<;oes mois complexos. E e tombem
inegavel que se opresento como umo torefo imensomente complicodo, se
nao impossivel, chegor a compreensao de todo 0 processo de interoc<;ao
entre

0

conjunto dos genes e

0

ombiente . As rel oc;:6es de cousolidode entre

os genes e condi<;6es e comportomentos muito eloborodos ofigurom-se, de
facto, extrema mente complexos.

Eoltomente improvovel odmitir um esquema

dar 00 chamado melhoramento do especie humono otroves da selec<;ao dos
embri6es ou do alorgamento de op<;oes de design genetico, impulsionoda
por umo miriade de justifica<;oes razooveis ou irrazooveis. Oferecer a melhor
constitui<;ao genetica, seja 10 0 que isso for, podera vir a ser um cenorio que
se opresento como um compo fertil para 0 mundo profissional e empresariol
de uma biomedicina crescente, como uma possibilidade que os pais sentirao
como um dever numa sociedade onde a questao da saude, como veremos,
se tornou num problema chove.
A sombra dos projectos e concep<;6es eugenistos, que a investiga<;ao
hist6rica tem vindo a demonstrar terem sido largomente partilhados por porte
significativo do esfera cientifico e por correntes politicos extremamente diversas

fisiologico deterministo entre erro de programa<;ao genetico e doenc;:o.
Muitos dos mois fervorosos odeptos da nova biotecnologio boseodo no
monipulo<;ao genetico erguem umo novo objec<;ao, precisomente otraves do
orgumento de que 0 determinismo genetico e umo no<;ao errodo, com

de certos coracteristicos, para a terapia de genes somaticos ou mesmo para
a constru<;ao do linha genetica. Varios sao os caminhos que vao, portanto,

(que incluiram a social-democrocia, 0 comunismo, liberois e conservodores
proeminentes, antes de se ter tornado doutrina oficial do nazism0 4 ), em

- - - --- '- - - ------ - -
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intuito de se continuor no mesmo cominho e impedirem orienta<;oes fortemente
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diversos periodos dos ultimos cem anos, aconselha a ter cautela em ombitos

num padrao em que 0 dominio tecnologico, de caracter manipulador, tem

tao melindrosos e onde a promessa da saude tem tendencia para tornar 0

anterioridade e supremacia perante 0 conhecimento conceptual em areas

caminho dificil de resistir.

em que a enorme complexidade dos problemas nao permite caminhar tao

Na verdade, nao ha melhor porta aberta ou palavra magica para par em

depressa como e esperado e exigido pela competi~60 economica. A este

marcha todo 0 tipo de inova~6es tecnologicas do que a promessa de ma is

respeito conviria meditar na diferen~a significativa que Hans Jonas constatava

e melhor saude. Na area da biotecnologia humana, numa parte significativa

entre a engenharia sobre materia inerte e a engenharia genetica: "criar, neste

do campo da ciencia e na industria farmaceutica , essa promessa justifica 0

caso, e lan~ar, par a deriva no corrente do devir, a qual leva consigo 0 proprio

investimento, coloca as duvidas e 0 debate para segundo plano e ajuda a

criador"6.

abrir 0 caminho para 0 consentimento social. A sociologa Elisabeth Beck

No seu con junto 0 sistema configurado pela engenharia genetica e pela

-Gernsheim oferece-nos uma hipotese instigante sobre 0 pano de fundo

industria orienta-se para a possibilidade de transformar todas as formas de vida

cultural que nos torna vulnera veis a nova biotecnologia 5 Num tempo em que

numa mera materia-prima pronta a ser sujeita a design e apropria~60 . Este

a cren~a em Deus e na eternidade nao tem 0 poder e a for~a de outrora, a

sistema apresenta oito caracteristicas principais: (1) transforma~ao dos mod os

saude ganha em significado e va lor, torna-se sinonimo de uma "salva~ao

de produ~ao do conhecimento cientifico e know-how tecnologico atra ves

terrena". A este factor soma-se um outro decisivo. Ao prometer erradicar

de altera~6es de grande alcance na propriedade intelectual (expansao do

algumas das doen~as mais temidas pelos seres humanos, a engenharia

regime das patentes), (2) prioridade as chamadas inova~60 e desen vo lvimento

genetica humana insere-se numa especie de "negocio da esperan~a" cheio

tecnologicos perante a compreensao cientifica e a investiga~ao fundamental,

de potencialidades nas sociedades contemporaneas. Nestas, sem saude

(3) industrializa~ao e empresarializa~ao dos laboratorios e de certas esferas

ha menos possibilidade de se ser competitivo e bem sucedido no mercado

das universidades, (4) apropria~ao privada de conhecimentos e formas de

de trabalho, bem como se tem menos hipoteses de garantir 0 emprego e

vida ate agora considerados bens de natureza publica, em ordem a sua

aumentar 0 estatuto social. A motiva~ao da saude e uma parcela fundamental

manipula~ao genetico e comercializa~ao, (5) competi~60 economica dos

da vida moderna, conduz a responsabilidade individual pela saude e foz com

produtos tecnologicos no mercado mundial, (6) dissemina~ao de produtos

que a medicina preventi va ganhe legitimidade e aceita~ao.

Eneste ponto que

tecnologicos mal conhecidos e, por conseguinte, consequencias tambem

se pode afirmar que a engenharia genetico se encontra em plena liberdade

largamente ignoradas, (7) exponencia~ao das incertezos e dos riscos e (8)

com uma especie de engenharia dos desejos, pois que so 0 mercado aparece

exigencia da adapta~ao do mundo social e normativo aos produtos e as

a regular esta esfera.

consequencias tecnologicos e econom icos.

o essencial joga-se, portanto, no contextodas rela~6es entreas tecnociencias

Desde, pelo menos, os anos de 1970, que a desdiferencia~60 entre a

da vida e for~as de mercado. Por um lado, a area biotecnologica encarrega

tecnologia , as grandes empresas industriais e a economia de mercado se tem

-se da orienta~ao e da fecundidade nos campos da biologia, embriologia ,

vindo a tornar parte integrante da dinomica de extens60 global do capitalismo

genetica molecular, microbiologia e neurofisiologia; anima-a a vontade de

e de varias das caracteristicas distintivas do curso de vida contemporaneo A

tudo experimentar - 0 investimento metafisico, 0 prestigio cientifico ou olucro

acumula~ao privada de capital implica a produ~ao incessante de produtos

economico - por outro, 0 sistema industrial impulsiona estrategias de alcance

e ser v i~os, descobertos e processados pela conjuga~60 entre a ciencio

mundial a partir da competi~ao entre as empresas multinacionais e certas

e os avan~os tecnol6gicos, e 0 estimulo constante ao seu consumo. Sem

grandes entidades nacionais. A este respeito, a situa~ao actual esta fundada

desva lorizormos 0 significado metafisico do projecto da condu~60 biologica de
toda a vida e da vida humana, e valorizondo 0 papel do dinamismo do mundo
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conceito

ser fundamentalmente compreendidas em termos de influencia do economia

descrever eo de "capitalismo biotecnoI6gico".

de mercado. Esta serio a nova inevitabilidade defendida por muitos daqueles

cientifico-tecnol6gico neste processo e a orienta<;oo do seu rumo,
que melhor se adequa para

0

0

Trata-se do conjuga<;oo do ethos de realiza<;oo de todas as possibilidades
tecnol6gicas e do apropria<;oo do natureza e do vida como meros recursos

00

servi<;o do impulso e do finalidade do economia de mercado.
Herminio Martins interpreta este sistema como consistindo no subversoo
das fronteiras classicas entre campos que eram considerados ser pr6prios do
civiliza<;oo liberal. As rela<;6es entre os 6mbitos especificos das tecnociencias
do vida industrializada e das for<;as de mercado transformaram-se num
sistema sincn§tico entre ciencia, engenharia e produ<;oo que pressiona no
sentido do subordina<;oo do investiga<;oo cientffica

00

finalismo econ6mico.

Este sistema apresenta-se como uma versoo mercadol6gica e noo estatista
de que Polanyi tinha assinalado ser a subjuga<;oo do ciencia aos objectivos
politico-econ6micos totalitarios 7 Este sistema, que esta ja em marcha, e
orientado por uma vontade de suprimir a distin<;oo entre natural e artificial,
tomando a intencionalidade, a planifica<;oo e simula<;oo do homem
lugar do hist6ria natural.

E neste ponto que a engenharia

antigo

0

eo design geneticos

se transformam paradoxalmente em algo como uma engenharia e design
naturais. No explora<;oo que Vilem Flusser fez do termo design, lembra
-nos que a sua etimologia original e "plano", "inten<;oo", "ilusoo" e mesmo
"intriga"8. Pode-se inclusivamente falar de design como opondo-se

00

termo

"acidente", no senti do do frase de Sherlock Holmes: "No, Watson, this was
not done by accident, but by design". Oesign e tanto um substantivo como
um verbo:

0

substantivo significa plano para um artefacto superar os limites

do natureza, iludindo-a ou enganando-a;

verbo significa tanto intencionar

0

segundo um plano, como empreender uma simula<;oo de algo sobre
temos inten<;6es. 0 futuro humano deste impulso para
conforme

0

liberal 9 Ou

0

qual

design sem limites e

diagn6stico do ultima obra do respeitavel Habermas:
0

0

0

eugenismo

eugenismo de mercado ou microeugenismo, para fazermos a

necessaria distinc;oo com

0

eugenismo do primeira metade do seculo XX, que

teve um caracter estatal. Um tal futuro serio

0

resultado do conjun<;oo de dois

determinismos: do falsa no<;oo de que somos produto dos nossos genes e do
tambem equivocada concep<;oo de que todas as nossas actividades devem
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que antes nos habituaram

a critica

do determinismo hist6rico.

