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Resumo: Neste artigo argumento a favor de construções teóricas interdisciplinares 

entre a Antropologia social/cultural e a Bioética social latino-americana. Postuoa um 

campo comum entre ambas: a questão da interculturalidade das culturas. Discuto este 

tema a partir da Antropologia, da Declaração Universal sobre Diversidade Cultural e 

da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Finalizo com a 

proposição de uma Bioética Intercultural Crítica como contraponto às noções sócio-

estatais que  postulam uma interculturalidade  funcional ao sistema colonial-capitalista 

e às suas estruturas de dominação. Estas foram construída pelas classificações de 

raça e de classe desde a “diferença colonial”, que instituíram a inferioridade dos povos 



originários das Américas. O artigo articula-se, assim, ao esforço de uma Antropologia 

e Bioética que, também descolonizadas, se abram à interpelação de si pelo outro. 

Palavras-chave: Cultura, Direitos Humanos, Antropologia, Bioética Intercultural 

crítica. 

 
Introdução  

A escrita deste artigo resulta de tipos variados de experiência intercultural. Um 

deles, em variante interdisciplinar, foi que a partir de uma trajetória acadêmica em 

Ciências Humanas e Sociais (História, Sociologia e Antropologia Social), ingressei 

como pesquisadora visitante, em estágio de pós-doutorado, no Programa de Bioética 

da UNB, na linha de Pluralismo Histórico e Bioético, sob a supervisão de Rita Laura 

Segato (2008), com quem havia trabalhado em pesquisa sobre violências intraétnicas 

e direitos à diferença e direitos das mulheres a vida sem violências. Portanto, o artigo 

assinala a minha entrada em uma área de hegemonia biomédica, na típica condição 

“dos de fora”. O outro tipo de experiência intercultural decorre de minha condição de 

gênero e de localização geopolítica: “mulher amazônica”, hibrida de 

colonizador\colonizado.  No mestrado em Sociologia (UFRGS), estudei a colonização 

agrícola em Rondônia, analisando-a como expressão do colonialismo externo e 

interno (CEMIN, 1992; 2007). No doutorado em Antropologia Social (USP), analisei o 

imaginário amazônico interpretando-o como poético-estetizante (LOUREIRO, 1994) e 

fundamentado nas trocas de dádivas dos humanos entre si e com a natureza. Uma 

lógica do dom em contradição frontal com a lógica da mercadoria, embora por ela 

atravessado (CEMIN, 2000).  Assim, a partir desse complexo de experiências comecei 

a configurar a ideia de uma Bioética Intercultural como horizonte de reflexão que 

permita diversificar o exercício de interpelar uma área pela outra:  antropologia  e 

bioética. 

O argumento deste artigo é que a Antropologia social/cultural e a Bioética são 

atravessadas pelos questionamentos sobre a universalidade e a particularidade das 

regras. Estas questões eu chamo de “interculturalidade das culturas”: ou seja, os 

problemas postos pelo “conflito das interpretações”, em diferentes planos: ciência e 

saberes, sociedade e Estado, Gêneros e “raças”; desde a grande divisão 

masculino\feminino, colonializadores e colonizados; bem como os híbridos resultantes 

dessas relações. 



O artigo destaca o “conflito das interpretações” em quatro níveis: histórico, 

textual, epistemológico, antropológico (simbólico). 1. O nível histórico designa a lógica 

do mundo “globalizado”. 2. O nível textual referem aos documentos da UNESCO que 

alertam para os problemas de um mundo cada vez mais interculturalizado: 

“globalizado”. 3. O nível epistemológico é o conflito entre as lógicas teóricas das 

“interpretações rivais” (RICOEUR,1988) que apelam para diferentes fundamentos 

para a explicação\interpretação do mundo histórico:  o fundamento antropocêntrico; o 

sagrado transcendente;  e a natureza. 4. O nível antropológico é o conflito simbólico 

que ocorre entre as duas lógicas não conciliadas dos grandes rivais na modernidade: 

religião e ciência. A primeira, a lógica científica materialista, que orienta as políticas e 

as relações sociais das sociedades modernas capitalistas. A segunda é a lógica 

espiritual, tradicional, da mente não adestrada pela ciência. O exemplo desse conflito 

é a lógica biomédica e a lógica dos sistemas de cura ameríndios. 

 

 

Lógica monocultural “racista” e Bioética  
Todas as culturas tem igual valor e a diversidade cultural é importante para as 

sociedades humanas, independente do acúmulo de riqueza ou de tecnologia de cada 

uma delas. A “diferença cultural” decorre do tipo de socialização que constitui as 

identidades em diferentes culturas e, portanto, não tem origem em fatores “raciais” 

genéticos. Estas foram as conclusões de Lévi-Strauss em “Raça e História, artigo que 

escreveu a pedido da UNESCO, nos anos 50.  
Meio século depois, o preâmbulo da Declaração Universal sobre Diversidade 

Cultural da UNESCO (2001) estabelece que cultura “... abarca também os estilos de 

vida, modos de convivência, sistemas de valores, tradições e crenças” (p. 19). A 

Declaração reconhece que cultura não é apenas aquilo que é legitimado como arte ou 

alta cultura erudita, mas o saber fazer e as variadas formas de expressividade 

humana; as identidades e a exigência de igualdade de valor entre elas. O documento 

indica quatro etapas, apresentadas como cumulativas, na transformação do sentido e 

dos papéis atribuídos à cultura e às tarefas da UNESCO na promoção e na defesa 

das culturas. Entretanto, nesse percurso, podem-se ler as lutas contra hegemônicas 

desencadeadas pelo processo de descolonização da África e da Ásia; e pelas 

resistências as ditaduras militares na América Latina. 



A primeira etapa no uso de conceito de cultura pela UNESCO corresponde aos 

anos 50 e 60 épocas de descolonização e de ampliação do conceito de cultura para 

além da noção de Arte, para incluir a noção de “identidade cultural”, e de “igual 

dignidade das culturas”. A segunda, anos 70 e 80 fases na qual relaciona cultura e 

desenvolvimento, como base para a cooperação internacional em condições de 

igualdade para com os países em desenvolvimento. A terceira, anos 80 e 90, nos 

quais reconhece que a democracia requer bases culturais de eliminação das formas 

de discriminação e exclusão de pessoas pertencentes a povos indígenas, minorias e 

imigrantes. A quarta, anos 90 e 2000, nos quais, com a globalização, ocorre o 

surgimento de identidades multifacetadas e nômades que colocam não tanto a 

questão da preservação das culturas, mas o desafio de como realizar as mudanças 

culturais. O desafio do diálogo cultural pacífico e da proteção da atividade criativa; a 

inter-relação entre diversidade cultural e o desenvolvimento sustentável, conforme 

quadro abaixo: 

 

Etapa Significado Tarefas da UNESCO 

Anos 
50- 60 

Identidade 
Cultural 

Amplia o conceito de cultura para além da 
noção de Arte, para incluir a noção de 
“identidade cultural”, visando atender aos 
contextos de descolonização e garantir “igual 
dignidade às culturas”. 
 

Anos 
70- 80 

Desenvolviment
o 

Esclarece os vínculos entre cultura e 
desenvolvimento,  como base para a 
cooperação internacional em condições de 
igualdade para com os países em 
desenvolvimento. 
 

Anos 
80- 90 

Democracia Reconhece as reivindicações e as bases 
culturais para a democracia, tais como a 
eliminação das formas de discriminação e 
exclusão das mulheres, dos povos indígenas, 
minorias e imigrantes 
 

Anos 
90-
2000 

Diversidade 
Cultural e 
Pluralismo 

Enfrenta o desafio do diálogo cultural pacífico 
e da proteção da atividade criativa. 
Estabelece inter-relação entre diversidade 
cultural e pluralismo como base para o 
desenvolvimento sustentável, a democracia e 
os direitos humanos. 

Fonte: CEMIN, A.B  



Em consonância, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, 

DUBDH (UNESCO, 2005), considera as características de consciência e reflexividade 

da espécie humana para a deliberação e expressão cultural de postulados éticos, e 

postula o respeito pela diversidade cultural e pelo pluralismo ressaltando que são 

indissociáveis dos princípios de dignidade, direitos e liberdades (2001).   

A preocupação da DUBDH quanto a não fragmentação dos princípios é 

pertinente, visto que as imagens de culturas diversas são apresentadas fora de seus 

contextos de vida, e assim funcionam como mera informação midiática que não 

esclarece a questão social da dominação, e nem os conflitos decorrentes da 

diversidade de códigos no interior das sociedades e entre estas.  

 
O “conflito das interpretações” e os Direitos Humanos 

Na perspectiva da Bioética Latino Americana os códigos culturais diversos são 

tensionados pelas relações de força da imposição de lógica monocultural, 

configurando o “imperialismo moral”, ou seja, a imposição de padrão moral de uma 

cultura sobre a outra (Garrafa, 2008; Garrafa e Nascimento, 2011).  

 A cultura é tanto expressão concreta de uma tradição quanto espírito criador, 

visto que o humano é ontologicamente um ser produtor de cultura. O fato de a 

criatividade surgir em contexto já estruturado pelas diferentes regras das distintas 

sociedades propicia que em contextos de dominação, as interações culturais não 

sejam naturalmente pacíficas, daí decorre a necessidade do diálogo intercultural, 

principalmente em situações de pautas contra hegemônicas. A questão não é simples. 

Uma das dificuldades para o “diálogo intercultural” é identificada pela UNESCO como 

conflito de interpretações e de memórias (UNESCO, 2001).  

 Sobre o conflito de interpretações e de memórias, a historiografia crítica 

constata que a história é escrita pelos vencedores e que estes silenciam as histórias 

dos vencidos. Existe extenso elenco de exemplos: a subordinação das mulheres à 

perspectiva masculina, as discriminações e dominações étnicas, políticas, 

econômicas, morais, religiosas; e de expressão da sexualidade. Frente as 

desigualdades, a DUBDH, enfoca questões que se intercruzam com os temas acima 

elencados e enfatiza que a diversidade cultural é necessária para o adequado 

equacionamento das normatizações Bioéticas que estejam em consonância com o 

pluralismo das sociedades contemporâneas.          



 No mesmo sentido, a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural conclui 

que uma solução para os conflitos é reconhecer a dignidade dos diferentes e fortalecer 

a autonomia dos indivíduos e dos povos, visando o equilíbrio entre a criatividade e o 

mercado. Preconiza um resultado positivo entre a diversidade criativa dos povos e os 

lucros das empresas multinacionais, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento 

sustentável, a defesa do ambiente, dos direitos humanos e da democracia. Entretanto, 

é importante destacar que o documento sequer menciona os problemas sociais e 

ambientais que decorrem das operações dessas empresas.  

 O conflito das interpretações também transversaliza o campo epistemológico 

da Bioética. A epistemologia da bioética sob o enfoque latino-americano pretende 

realizar a complementaridade ou a ultrapassagem da bioética conhecida como 

Principialista; pois avalia que, embora amparada em quatro princípios corretos: não-

maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça, ela não é suficiente. Pois, 

pretensamente neutros e com suposta universalidade, esses princípios expressariam 

a visão cultural anglo saxônica, marcadamente biomédica, além de individualista em 

sua origem e desenvolvimento. Como parte desse discurso crítico, Garrafa e 

Azambuja (2007) preconizam a necessidade de uma reestruturação do discurso 

bioético. 

O conflito de interpretação entre a visão biomédica individualista, identificada 

como anglo-saxã; e a Bioética que pretende refletir a historicidade dos latino-

americanos se expressa no forte contraste com a alteridade indígena e africana. 

Africanos e indígenas compartilham uma visão espiritual do universo e de todos os 

seres interligados em sistemas de trocas de dádivas; que englobam também a 

economia, a política, a educação; e todos os aspectos da vida humana, da terra e do 

cosmos; visão que é compartilhada por todos os povos ditos primitivos até hoje, 

configurando um fundamento ético do qual decorre a vida com saúde (Cemin, 2001; 

2011).  

Na perspectiva sul - ameríndia, compreende-se que os humanos têm natureza 

e espírito animal e animais têm natureza e espírito humano. A questão a ser 

considerada não é o “multiculturalismo”, mas sim, o “multinaturalismo”, dado o fato de 

que para esses povos, as pessoas são culturalmente iguais, mas possuidoras de 

múltiplas naturezas, ou seja, corpos que, por sua vez não estão dados com o 

nascimento, mas ao contrário, são engendradas pelas relações sociais: 

acasalamento, parentesco, comensalidade, trabalho e festa comunitários, 



especificados nos mitos e ritos que organizam às suas sociedades (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1996). 

 
Bioética Intercultural Crítica e Antropologia das Civilizações 
O termo “intercultural apresenta-se como um conceito em disputa: visa ir além 

do multiculturalismo, sendo, entretanto herdeiro de suas conquistas e limites em pelo 

menos três frentes de lutas: por educação, pelos direitos das mulheres e por 

reivindicações identitárias (SEMPRINE, 1999), a exemplo do movimento de 

afrodescendentes e de indígenas no Brasil. O tema da interculturalidade surge na 

confluência de diferentes eventos, como o movimento indígena por educação bilíngue, 

várias normativas internacionais, como o Convênio 169 da OIT, e de diferentes 

movimentos sociais; reforçados por Declarações da UNESCO sobre a defesa e a 

proteção da Diversidade Cultural; além de críticas teóricas ao multiculturalismo 

funcional e/ou segregacionista.  

No contexto latino americano o termo se espraia da educação para diferentes 

áreas do conhecimento (Política, Filosofia e Teologia). Abarca também pelo menos 

três dimensões com interações e interpretações complexas. Primeiro uma dimensão 

relacional, de interação da diversidade étnico e cultural e assim, interpreta-se que 

sempre teria existido. O termo “etno” conota a diferença cultural e reúne esta ao fator 

racial, no sentido fenotípico e moral. A segundo dimensão, é a de um sentido estatal 

e burocrático de cunho funcionalista que preconiza ausência de conflito entre grupos 

culturais distintos e assim reproduz  a integração subordinada, uma vez que 

obscurece as relações de poder entre raças, etnias, gêneros e classes sociais. A 

terceira, é o sentido de interculturalidade crítica, contra-hegemônica  que indica que a 

diferença se  constrói  enquanto relação racializada, de superioridade hierárquica do 

Norte sobre o Sul. Por isso discute e demanda transformações nas estruturas de 

dominação epistêmicas, políticas, jurídicas e éticas (QUIJANO, 2007; WALSH, 2010). 

Visa não apenas os povos indígenas,  mas todos os grupos étnicos sejam eles 

considerados em dimensão cultural ou cultural e fenotípica. Este terceiro sentido, é 

consonante com este artigo. 

 Em sentido crítico, considera-se o caráter relacional do conceito de 

interculturalidade enquanto “zonas de contato”, ou seja, “situações mais ou menos 

permanentes de interculturalidade”, que configuram “campos” e “redes” de relações 

interculturais diversificadas desde relações domésticas e cotidianas, até instituições 



estatais, religiosas ou empresariais (MONTERO, 2006). O tema da interculturalidade  

conjuga um amplo complexo de questões em torno da noção de identidade étnica ou 

cultural, de longa tradição na antropologia, expressos em conceitos como 

“aculturação”, “transfiguração” e “fricção”  étnica, além dos problemas de expansão 

de fronteiras e de colonialismo interno (ATHIAS, 2007). Fala-se, portanto, da dinâmica 

produzida nas relações interculturais, não no sentido de uma funcionalidade 

harmônica, mas reconhecendo que elas podem assumir além de caráter simétrico, 

feições de intolerância, injustiça, desigualdade e violências diversas. 

Toma-se como pressuposto que a “cultura”, enquanto sistema de símbolo e de  

significados estruturais, orienta os eventos vividos por sujeitos e coletividades que 

assim constituem historicidades dinâmicas pelos variados meios e processos de 

construção dos relacionamentos sociais, inclusive os de luta, por veze violenta e 

assassina.  Em contraposição, várias frentes de lutas sociais fazem avançar um 

conjunto de ações afirmativas contra várias formas de exclusão, de discriminação e 

violências. Estas ações se expressam em políticas públicas, entre elas, o direito das 

mulheres de todos os grupos étnico ao direito a uma vida sem violência.  

A Antropologia é relevante para a reestruturação do discurso bioético, no 

sentido anteriormente descrito, em função da especialidade dessa ciência no estudo 

das alteridades. Afinal, o que acontece se o “outro” for realmente outro em sua 

diferença? (Goldman, 1994). Este problema remete à questão ética de como o “outro” 

será classificado, reconhecido ou desconsiderado. A história do Brasil tem um vasto 

repertório de tragédias no encontro de alteridade entre o velho e o novo mundo. 

Ao mesmo tempo, a Bioética pode impulsionar a Antropologia a retomar um de 

seus temas clássicos: cultura, ética, moralidade e civilização, inclusive no sentido de 

uma “etnoética”, como propõe Oliveira (1994; 1998). Ele diz que as éticas aplicadas: 

bioética, ambiental, negócios e profissões, tangenciam a questão da etnicidade, mas 

não recobrem o domínio ético no que diz respeito à relação entre as distintas etnias: 

índios e não índios. Uma etnoética passa a ser requerida frente às relações 

interétnicas, interculturais e intercivilizacionais. Como pressuposto dessa realização, 

ele recorre a Filosofia da Libertação, de origem latino-americana, e argumenta que a 

ética discursiva precisa não escamotear a assimetria das posições de poder das 

etnias em confronto (Oliveira, 1994; 1998). 

Entretanto, a partir de quais dispositivos analíticos abordaríamos a questão da 

assimetria de poder entre as etnias em confronto¿ O arcabouço teórico em 



desenvolvimento, que construo para a Bioética Intercultural pressupõe retomar a 

Antropologia das Civilizações, considerando a obra de Darcy Ribeiro, porém 

ultrapassando-o. Para isso, uma via, é o retorno à Escola Sociológica Francesa, 

Mauss e Durkheim (1999) para que se amplie a revisão histórica e historiográfica que 

se processa no campo da crítica decolonial na América Latina. Ou seja, é preciso 

admitir que a história deva ser contada não apenas como tendo ocorrido entre os 

índios e a civilização, mas entre civilizações, reconhecendo o status de civilizados 

àqueles que a antropologia evolucionista convencionou chamar de selvagens, 

primitivos e “atrasados”. 

 Bioética Intercultural Crítica, entretanto, indagaria também sobre as condições 

de possibilidade da interculturalidade.  Interculturalidade é uma noção que se alastra 

de modo anódino e burocrático. A “Bioética intercultural crítica” aqui postulada 

demarca diferença com essa noção de interculturalidade. Sua perspectiva crítica vem 

da matriz decolonial latino-americana que indica ser impossível um real diálogo e 

respeito entre as culturas sem que se desconstrua a compreensão ontológica da 

cultura, na qual o ser da cultura estaria dado de antemão e estático. 

A crítica decolonial também indica que a definição de cultura como algo 

externo, modelo que fornece a pauta de comportamento pela interiorização de regras 

serve a dominação colonial-capitalista (Viaña, 2010). A interculturalidade crítica 

exigiria outro processo civilizatório no qual as cosmovisões dos povos que foram 

submetidos pela violência colonial, seriam colocadas em condições de igualdade aos 

projetos contra-hegemônicos gestados no interior da ordem mundial, por serem 

participes legítimos do processo de constituição da modernidade  (Quijano, 1992; 

Viaña, 2010; Walsh, 2010).  

Assim, a matriz para a interculturalidade crítica não seria a interculturalidade 

formal, subordinada a visão euronorteamericana de bem viver, mas a desconstrução 

da diferença colonial. Ou seja, novo tipo de constitucionalidade, de democracia, de 

cosmovisão, de espiritualidade, de política, de ecologia, economia, medicina, direito e 

de saberes diversos. Conjugar-se-ia assim, os ganhos de uma “Antropologia por 

Demanda” com os da “Antropologia Reversa”, pelos quais a “bioética intercultural 

crítica” produziria resultados teóricos e práticos nos campos da economia, da 

educação, da política e do direito, ao oportunizar releituras críticas e transdisciplinares 

dos campos disciplinares em pauta, contribuindo para a superação da fragmentação 



dos saberes sobre a vida e o humano, com importantes desdobramentos para as 

determinações sociais de saúde e para as imagens de nós mesmos frente aos outros.  

Retoma-se então, a síntese de Goldman (1994) sobre o desafio da Antropologia 

contemporânea: como respeitar a lógica do “outro” sem desconsiderar a nossa lógica? 

Ou seja, como lidar com a interculturalidade historicamente constituída pelas nossas 

matrizes étnicas, em suas dinâmicas de poder étnico, cosmológico, de classe e de 

gênero¿ É possível levar a sério o pensamento indígena em vez de suprimi-lo¿ Indaga 

Viveiros de Castro, (1996), ressoando a clássica preocupação da etnografia.  

A resposta neste artigo é que não será possível “levar à sério o nativo” sem 

descolonizar o nosso imaginário sobre os mesmos. Os nativos da Amazônia, mesmo 

os que habitam os centros urbanos, são vistos como primitivos, se medidos pela 

escala do “colonialismo interno”, atualizado pela colonização da Amazônia pelo sul-

sudeste. (CEMIN, 1992; 2007; 2011) 

O horizonte de uma Bioética Intercultural requer uma antropologia intercultural 

informada por uma “Antropologia das Civilizações”, que reconheça o status de 

civilização às sociedades indígenas e africanas. Isto seria necessário para o 

enfrentamento dos conflitos de interpretações e para o delineamento de uma Bioética 

em versão intercultural.  

 
Considerações finais 

O “sistema-mundo” vem se constituindo aceleradamente desde o século XVI 

com a incorporação colonial do chamado Novo Mundo pelos impérios mercantilistas 

e industriais capitalistas, em complexas relações de domínio, predação e resistência, 

configurando a interligação dos povos de todos os continentes. Esse processo 

apresenta consequências imprevistas, porém visíveis em muitos aspectos: conflitos 

bélicos entre as nações em disputas estratégicas, desigualdades tecnológicas e 

sociais produzidas e reproduzidas, e problemas ambientais.  

Como solução para essas questões a UNESCO recomenda a ampliação das 

competências culturais dos indivíduos, grupos e sociedades. A Antropologia é a 

ciência que toma para si a tarefa de interpretar o fenômeno humano, partindo do 

pressuposto da unidade da espécie, frente à extrema diversidade do modo de 

realização do humano pelas culturas. A Bioética se depara com questão similar ao 

discutir a possibilidade e os problemas decorrentes do estabelecimento de normas 

universais às condutas humanas frente à diversidade da vida biológica e social, 



potencializada e também ameaçada pela biotecnologia articulada ao poder de 

dominação, exploração e extermínio.   

O sistema internacional de direitos e a UNESCO, apesar dos grandes 

obstáculos, são espaços políticos importantes para a expressão e mediação de 

conflitos. As distintas propostas de organização da vida em sociedade, Liberalismo 

democrático, Cristianismo Social e Socialismo divergem, somam esforços, mas 

também encontram limites e resistências, o que requer análises da cultura, inclusive 

das políticas e das éticas para a elucidação e o equacionamento dos conflitos e para 

a construção de novos projetos societários. A aproximação entre a Antropologia e a 

Bioética pode induzir o respeito não apenas formal à diversidade de projetos 

societários em contexto de democracia, justiça social e garantia dos Direitos 

Humanos.  

A Antropologia e a Bioética informadas pelas teorias decoloniais são recurso 

para o reforço da transdiciplinarização das ciências e para o enfrentamento dos 

conflitos bioéticos entendidos como conflitos culturais. A Antropologia, por elucidar 

que o antietnocentrismo não é natural à nossa espécie, e por fornecer os pressupostos 

e o método para a compreensão dessa espécie singularizada como cultural. As teorias 

decoloniais por fornecerem os pressupostos críticos que valorizam a singularidade 

latino-americana não como atrasada, mas portadora de racionalidade eficaz e 

coparticipe da modernidade, com lugar próprio e central na construção do “sistema-

mundo” (Wallenstein, 2001; Quijano, 1992). Bioética Intercultural Crítica, portanto, 

para esclarecer as éticas culturais contra hegemônicas necessárias à vida com 

dignidade, justiça e equilíbrio entre os humanos e destes com os seus ambientes. 
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