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Resumo: A aplicação da genética forense na identificação criminal, tornada expressiva 

pela expansão de bases de dados estatais contendo milhares de perfis genéticos, tem 

suscitado ampla discussão bioética. O debate bioético tradicional tem focado a 

necessidade de equilíbrio entre o reforço dos poderes do Estado, em nome da segurança 

pública, e o contraponto da compressão ou limitações de direitos, liberdades e garantias 

dos cidadãos, mormente no direito à presunção de inocência, proteção da privacidade, 

autodeterminação informacional, consentimento informado e integridade física e moral. 

O presente texto tem como objetivo ampliar o debate bioético em torno da utilização de 

bases de dados genéticos forenses, focando a noção de “suspeito genético” e sua 

complexificação em cenários de partilha transnacional de informação genética na União 

Europeia. 

A ideia de “suspeito genético” surge no contexto de culturas tecnocientíficas que 

produzem e sustentam a expansão de bases de dados genéticos forenses enquanto 

“arma” na luta global contra o terrorismo e o crime organizado. A invocação deste tipo 

de ameaça e risco, conjugada com a elevação simbólica da genética ao estatuto de 

identificador irrefutável e “totalmente” objetivo, tende a obliterar a dimensão política, 

cultural e legal da ciência em sociedades democráticas modernas. 

Palavras-chave: genética forense; bases de dados; partilha transnacional; suspeição 

genética; criminalização de grupos sociais.
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Introdução

A utilização da chamada “prova de DNA” em tribunal e a crescente expansão e 

interoperabilidade transnacional de bases de dados estatais contendo milhares de perfis 

genéticos tem exacerbado o potencial de uma justiça mais exata e célere. O DNA tem 

sido encarado como revolucionário no apoio à investigação criminal (Johnson & 

Williams, 2007; Kirby, 2013; Lynch et al., 2008; M’charek et al., 2013; Williams, 2010; 

Williams & Johnson, 2005, 2008), e as narrativas das autoridades policiais e judiciárias

reproduzem continuamente inúmeras histórias de sucesso na resolução de casos 

criminais “graças à prova de DNA” (McCartney, 2004). De forma análoga, têm sido 

proeminentes séries de ficção científica que suportam a crença da infabilidade, 

neutralidade e objetividade da prova de DNA (Jasanoff, 2006) e conferem, ainda, 

enfoque na possibilidade do recurso a tecnologias e métodos científicos sofisticados, 

tidos como capazes de resolver casos complexos de forma rápida e sem qualquer erro 

(Kirby, 2013)

Estima-se que existam hoje mais de 60 países com bases de dados de DNA 

operacionais em todo o mundo, prevendo-se que este número continue a aumentar 

(Wallace et al., 2014). Na União Europeia, todos os países constituíram a sua base de 

dados genéticos nacional, e atualmente pelo menos 23 Estados-Membros partilham 

informação genética forense com outros países da União Europeia no âmbito de 

diversos acordos de cooperação policial e judiciária. O debate bioético tradicional em 

torno da utilização da genética forense na investigação criminal tem-se debruçado com 

particular atenção na crescente expansão de bases de dados genéticos estatais. Tem sido 

focada a necessidade de equilíbrio entre o reforço dos poderes do Estado, em nome da 

segurança pública, e o contraponto da compressão ou limitações de direitos, liberdades e 

garantias dos cidadãos, mormente no direito à presunção de inocência, proteção da 

privacidade, autodeterminação informacional, consentimento informado e integridade 

física e moral. O presente texto tem como objetivo ampliar o debate bioético em torno 

da utilização de bases de dados genéticos forenses, destacando a noção de “suspeito 

genético” e a complexidade desta ideia em cenários de partilha transnacional de 

informação genética na União Europeia. 

Antes de mais, importará assinalar o que distingue a genética forense dos 

métodos e técnicas tradicionais de identificação. Saks e Koehler (2005) falam de uma 
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“transição de paradigma” nas ciências forenses com a emergência das tecnologias de 

DNA. Com efeito, estes autores argumentam em torno da distinção entre as ciências 

forenses tradicionais de individualização e a utilização de perfis de DNA como o novo 

modelo-padrão de identificação forense. Para além de as tecnologias de DNA se 

fundamentarem em disciplinas científicas consagradas, como a biologia molecular, a 

genética ou a bioquímica, distinguem-se de outras ciências forenses pela expressão 

probabilística de resultados de correspondência. Isto traduz-se num avanço face aos 

potenciais enganos associados à expressão binária de resultados (corresponde/não-

corresponde) normalmente associados a outras ciências de identificação (por exemplo, a 

balística, física forense, escrita manual, e mesmo a lofoscopia, vulgo impressões 

digitais).

Não só a transição se opera ao nível da expressão de resultados e, 

principalmente, da sua fundamentação em dados empíricos a partir de estatísticas 

populacionais, mas também em termos das assunções de base que subjazem à aplicação 

das tecnologias de DNA e ao contributo que podem dar à investigação criminal e ao 

processo penal. Argumentamos que esta mudança de paradigma na identificação 

individual produz efeitos ao nível dos mecanismos e processos de policiamento e na 

construção social do indivíduo “suspeito”. O controlo da ordem nas sociedades 

contemporâneas tem vindo a expandir-se através da sistematização e cientifização de 

processos de observação e deteção, o que envolve a criação e difusão de redes, 

processos e metodologias destinadas à recolha, processamento e análise de informação 

(Haggerty & Ericson, 2000; Marx, 2002). Este tipo de fenómeno surge integrado numa 

“nova cultura de controlo” (Deleuze, 1992; Garland, 2001), caracterizada por maiores e 

mais intensivos regimes de controlo que são possíveis em contextos cívicos e culturais 

cada vez mais intolerantes e incapazes de fomentar a confiança.

Neste pano de fundo, uma sociedade de risco (Beck, 2010) opera por estratégias 

de controlo do risco que se sustentam em tentativas de criminalizar e securitizar através 

de tecnologias de identificação de indivíduos e populações. Surgem, neste contexto, 

novas tecnologias de controlo biométrico, tais como bases de dados de perfis genéticos, 

leitura de retina, impressões digitais que vêm marcar um sistema de vigilância distinto 

daquele descrito por Michel Foucault (1975). Este novo panorama permite uma extensa 

recolha de dados sobre os indivíduos que são passíveis de serem identificados como 

membros ou não-membros de uma determinada comunidade ou de uma “sociedade 

segura”, projetando uma gestão de riscos que passa pela criminalização de certos grupos 
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sociais mais vulneráveis às desigualdades sociais. Um exemplo concreto passa pela 

sobrerepresentação em bases de dados genéticos forenses de indivíduos de determinadas 

nacionalidades consideradas “suspeitas” e de minorias étnicas (M’charek et al., 2014; 

Skinner, 2012).

O presente texto encontra-se organizado em três partes. Numa primeira secção 

discutimos os principais desafios bioéticos suscitados pelas bases de dados genéticos, e 

analisamos o contexto sociocultural que sustenta imaginários da genética permeáveis a 

simplificações de natureza determinística. Numa segunda parte, apresentamos os 

cenários atuais de partilha transnacional de informação genética forense e reportamos as 

incertezas e vulnerabilidades dos sistemas tecnológicos que sustentam esse tipo de 

atuação policial e judiciária na União Europeia. Por fim, argumentamos sobre a 

necessidade de ampliar o debate bioético tradicional em torno das bases de dados 

genéticos forenses e da utilização da designada “prova de DNA” na justiça criminal. 

Concretamente, discutimos diferentes vertentes da ideia de “suspeito genético”, 

refletindo sobre a necessidade de interrogar sobre processos morais e políticos de 

criminalização de determinados grupos sociais. 

Bases de dados genéticos forenses

As tecnologias genéticas que iremos tratar neste texto revestem-se de uma 

particularidade: são tecnologias genéticas que servem o propósito de identificação 

individual com propósitos de persecução criminal, mais concretamente por via da 

utilização de bases de dados informatizados que contêm perfis genéticos. 

Resumidamente, estas bases de dados armazenam “fichas” que contêm um conjunto 

específico de marcadores genéticos que são depois associados aos dados pessoais de 

indivíduos suspeitos ou condenados por crimes, voluntários e familiares de pessoas 

desaparecidas, e perfis de amostras biológicas provenientes de cenas de crime. Estas 

bases de dados genéticos são usadas pelas autoridades para obter informações de 

correspondência ou exclusão que possam ser usadas no âmbito de investigações e 

processos criminais.

As bases de dados genéticos, ou de perfis de DNA, surgem neste contexto de 

desenvolvimento e expansão da cientifização do trabalho policial, constituindo-se como 



319

uma das formas através das quais os governos podem reunir informação acerca dos seus 

cidadãos, particularmente, os cidadãos “suspeitos” (Cole & Lynch, 2006; Hindmarsh & 

Prainsack, 2010; Johnson et al., 2003). Autores como Duster (Duster, 2004, 2006, 

2008), Wallace e Simoncelli (2006, 2008), Skinner (2012, 2013) e Ossorio (2005, 2006)

têm alertado para os desafios bioéticos associados aos usos da genética forense. Por 

exemplo, em relação à sobrerepresentação de determinados grupos étnicos nas bases de 

dados de perfis de DNA, ou da possibilidade a inferência do grupo étnico, 

ancestralidade e aparência física a partir de marcadores genéticos preditivos. 

Criticamente, Duster (2004) refere a possibilidade de, a partir de uma população 

“reclusa” numa base de dados, se procurar correlações entre a genética e a propensão 

para o comportamento criminal, naquilo que o autor designa como o “equivalente moral 

de uma nova frenologia para o século XXI”.2 A potencial retenção dos perfis genéticos 

de indivíduos suspeitos ou condenados por um período mais ou menos alargado de 

tempo implica que cada busca ou comparação efetuada numa base de dados coloque 

todos num estado de suspeição que apenas se dissipa ao não coincidirem com perfis sob 

investigação (Dahl & Sætnan, 2009).

Os aspetos mais polémicos das bases de dados de perfis de DNA com propósitos 

forenses referem-se aos aspetos normativos e éticos, que conduzem a ponderar a 

questão da sua utilidade face aos custos e riscos envolvidos. As bases de dados 

genéticos por perfis de DNA representam o reforço dos poderes do Estado em nome da 

segurança pública, mas essa necessidade pode significar a compressão ou limitações de 

direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, mormente no direito à presunção de 

inocência, proteção da privacidade, autodeterminação informacional, consentimento 

informado e integridade física e moral. Outros aspetos potencialmente problemáticos do 

ponto de vista ético são a possibilidade de erros de identificação (por exemplo, os falsos 

positivos3), o caráter não-codificante dos painéis de marcadores atualmente utilizados, 

ou a possibilidade de estabelecer laços de parentesco não conhecidos pelos indivíduos 

envolvidos. Por fim, os critérios de inclusão e remoção de perfis genéticos de bases de 

dados estatais, os modos de recolha, conservação, utilização, e os processos de 

2 (Duster, 2004: 316)
3 No campo da genética forense e, particularmente, nos usos das bases de dados de perfis de DNA, o 

termo “falso positivo” designa a ocorrência de uma ou mais correspondências que, dada a limitação do 

número de marcadores genéticos passíveis de comparação, pode gerar identificação de dadores que não o 

são na realidade. A probabilidade de haver falsos positivos aumenta com o número de perfis numa base 

de dados ou com a redução do número de marcadores utilizados na comparação. A ocorrência de falsos 

positivos, e naturalmente de falsos negativos, é também possível se os dados de um ou mais marcadores 

forem incorretamente inseridos no sistema (ENFSI, 2016).
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circulação de dados, são alguns dos tópicos mais frequentemente debatidos no campo 

dos desafios bioéticos. 

O presente texto tem como objetivo ampliar o debate bioético em torno da 

utilização de bases de dados genéticos forenses, focando a noção de “suspeito genético” 

e sua complexificação em cenários de partilha transnacional de informação genética na 

União Europeia. A ideia de “suspeito genético” surge no contexto de culturas 

tecnocientíficas que produzem e sustentam a expansão de bases de dados genéticos 

forenses enquanto “arma” na luta global contra o terrorismo e o crime organizado. A 

invocação deste tipo de ameaça e risco, conjugada com a elevação simbólica da genética 

ao estatuto de identificador irrefutável e “totalmente” objetivo, tende a obliterar a 

dimensão política, cultural e legal da ciência em sociedades democráticas modernas. 

Partilha transnacional de informação genética forense 

O desenvolvimento das bases de dados de perfis genéticos para fins forenses 

veio conjugar-se com a redefinição dos riscos e ameaças à segurança para gerar um 

novo contexto de atuação policial de âmbito transnacional (Sheptycki, 2007) assente na 

exploração das novas tecnologias de informação e comunicação e do exponencial fluxo 

de dados e informação que estas permitem fazer circular. As experiências históricas de 

alguns países europeus com fenómenos ligados ao terrorismo acabaria por refletir-se 

nos desenvolvimentos sistémicos de diversos instrumentos legais e tecnocientíficos ao 

nível da União Europeia (Monar, 2008). Um desses instrumentos, elaborado com o 

propósito de aumentar e facilitar a cooperação transnacional e a troca de informação, 

nomeadamente de dados de perfis genéticos, viria a ficar conhecido como a Convenção 

ou Tratado de Prüm.

A história de Prüm remonta ao ano de 2003 quando o Ministro do Interior 

alemão Otto Schily propôs aos governos de França, Luxemburgo, Bélgica e Países 

Baixos o estreitamento dos laços de cooperação em matéria de Justiça e Administração 

Interna (Luif, 2007: 6). Para além das preocupações com o aumento das atividades 

criminais transfronteiriças resultantes do fim da Guerra Fria e da eliminação dos 

controlos de fronteira na zona Schengen (Luif, 2007), a motivação para o aumento da 

cooperação no combate ao crime e ao terrorismo também refletiu apreensões face à 
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segurança das fronteiras da UE no rescaldo dos ataques de 11 de Setembro de 2001 nos 

Estados Unidos da América (M’charek et al., 2014). A informação de que os ataques 

foram perpetrados por indivíduos da chamada célula de Hamburgo da Al-Qaeda levou a 

que as autoridades alemãs levassem a cabo uma análise dos dados pessoais de mais de 8 

milhões de pessoas cujas caraterísticas se conformavam com o perfil definido pela 

polícia como “potenciais terroristas” (M’charek et al., 2014: 478).

Na sequência de debates acerca do modelo de cooperação a adotar, a 27 de maio 

de 2005, foi assinado na cidade alemã de Prüm uma convenção entre sete Estados-

Membro (Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, e Países Baixos) 

definindo o intuito de aprofundar a cooperação policial transfronteiras nomeadamente 

nos domínios da luta contra o terrorismo, a criminalidade organizada e a imigração 

ilegal (Prum Convention, 2005). De acordo com Walsch (2008), a proposta inicial da 

Alemanha consistia em criar uma base de dados centralizada no Luxemburgo mas, dada 

a discordância das restantes partes, foi decidida a criação de um sistema de interconexão 

das bases de dados nacionais usando pontos de contacto para as trocas de informação. A 

ideia foi a de agilizar o acesso à informação por parte das autoridades nacionais, 

nomeadamente as constantes nas bases de dados de impressões digitais, de registo 

automóvel, e de perfis de DNA.

O Tratado de Prüm continha já a intenção de promover a obrigatoriedade das 

suas disposições, prevendo a sua incorporação na legislação da União Europeia. Assim, 

em junho de 2008, foram aprovadas as Decisões 2008/615/JAI e 2008/616/JAI, 

obrigando que todos os Estados Membro tomassem medidas para a implementação das 

Decisões, incluindo a construção de bases de dados de perfis de DNA e a adoção da 

respetiva legislação (EU Council, 2008a, 2008b). O sistema Prüm para partilha de dados 

de perfis de DNA funciona numa lógica hit/no hit (correspondência/não-

correspondência). Isto é, cada Estado membro comunica através de uma rede segura 

(sTESTA) os perfis de amostras de cena de crime e de indivíduos identificados que 

pretende que sejam comparados noutros países e, em caso de haver correspondências (o 

chamado step 1), então o país requerente poderá solicitar a confirmação da 

correspondência dos perfis e, eventualmente, os restantes dados associados ao perfil que 

se encontra armazenado no país requerido (step 2). 

No entanto, as trajetórias de construção das bases de dados de perfis de DNA na 

Europa são assaz diferenciadas. Desde logo porque alguns países como a Alemanha, os 

Países Baixos, ou a Áustria deram início à sua implementação desde finais dos anos 
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1990. Isto fez com que o seu desenvolvimento acompanhasse a própria evolução ao 

nível dos painéis de marcadores disponíveis para a elaboração dos perfis de DNA, 

contendo perfis com número variável de marcadores genéticos. Os critérios que têm 

orientado a seleção das áreas genéticas de interesse forense assentam principalmente na 

noção de que se tratam de locais não-codificantes de características genéticas humanas 

ou de predisposição para doenças, baixas taxas de mutação, ou elevado grau de 

independência (Hares, 2015). Dada a variabilidade de marcadores presentes nas bases 

de dados de perfis genéticos na Europa, quando a informação começou a ser trocada 

entre países, foi necessário definir regras para classificar o que era uma correspondência 

(hit). Porém, segundo van der Beek (2011), a proporção de falsos positivos 

(correspondências errôneas) pode chegar a 60% de todas as correspondências em Prüm. 

Esta situação coloca um dilema aos operadores do sistema: reportar todas as 

correspondências e arriscar o desencadear de uma investigação a um indivíduo inocente, 

ou decidir reportar apenas as correspondências com um número de marcadores superior 

e arriscar que um caso criminal continue sem a identificação de um suspeito?

A tendência alargada da “genetização” da vida social, cultural, política, legal, 

biomédica e tecnocientífica, que emergiu em meados da década de 1990 na sequência 

da iniciativa de mapeamento do genoma humano (Ley et al., 2010), pode conduzir a 

uma sobrevalorização da prova de DNA, que facilmente cria “suspeitos genéticos”. As 

tecnologias de DNA têm sido consideradas como a derradeira “prova” em termos de 

identificação em contexto criminal, recebendo epítetos como “padrão ouro” e 

“assinatura de deus” (Lynch, 2003), ou “máquina da verdade” (Lynch et al., 2008), com 

impactos relevantes nos imaginários coletivos acerca da justiça e da investigação 

criminal, mas também das vantagens informacionais que os dados genéticos podem 

proporcionar no âmbito do combate ao crime organizado e ao terrorismo. Como reflexo 

da crescente importância das bases de dados genéticos no combate ao crime, veja-se, 

por exemplo, o destaque conferido a estas tecnologias nas séries de ficção televisiva. 

Com efeito, não é raro em séries como CSI – Crime Scene Investigation ver as bases de 

dados genéticos serem usados para identificar indivíduos a partir de vestígios 

microscópicos encontrados em cena de crime e, com esta informação, obter pistas 

fundamentais para solucionar o caso (Cavender & Deutsch, 2007).

No que concerne à justiça criminal, os investimentos nas aplicações das 

tecnologias de DNA têm sido apresentadas pelos decisores políticos como um esforço 

justificado pelo seu potencial no combate ao crime e no incremento da segurança 
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coletiva (Dahl, 2007). Importa lançar algumas pistas acerca do próprio desenvolvimento 

da genética forense e dos envolventes processos de “coprodução” da ciência e ordem 

social até ao presente. Ao pensar a coprodução de artefactos científicos e tecnológicos, 

está-se a rejeitar as simplificações do determinismo social e dos determinismos 

científicos e tecnológicos. Isto é, na senda de Shiela Jasanoff, não se ponderam 

determinados “fatos” como dados adquiridos e os objetos e conhecimentos podem 

emergir e persistir, como desaparecer, sendo construídos pelos laços culturais e políticos 

que os indivíduos lhes atribuem (Jasanoff, 2004: 274). Precisamente, o trajeto de 

coprodução da genética forense é marcado por múltiplas instâncias de negociação 

científico-tecnológica, política e institucional, mas também é fortemente influenciado 

por dimensões éticas, culturais e sociais, e pelos contextos e circunstâncias legais de 

aplicação prática. Por outras palavras, os estudos sociais da genética forense focam 

precisamente o conjunto heterogéneo de atores, instituições, saberes e tecnologias 

envolvidos na implementação e expansão dos usos dos perfis de DNA para fins 

forenses.

O “idioma” da coprodução é útil para questionar o trabalho de produção de 

sentidos (sense-making) (Jasanoff, 2004). Compreender os processos de produção 

coletiva de sentidos é importante para abordar criticamente as narrativas de proteção da 

segurança coletiva ao identificar e condenar criminosos que de outra forma poderiam 

continuar a cometer crimes. Os aspetos positivos do desenvolvimento da ciência 

dificilmente apaziguam inquietações em torno da potencial compressão dos direitos 

humanos e perante cenários de injustiças por via de crenças que a genética forense 

poderá ser a solução milagrosa, por via da sua alegada objetividade e capacidade para 

produzir “certezas”, para colmatar falhas e limitações do sistema de justiça.

Suspeição genética transnacional

A geração de “suspeitos estatísticos” projetada pela partilha entre países de 

informação com interesse para investigação criminal vem reforçar formas de 

discriminação e categorização que caracterizam algumas práticas dos sistemas de justiça 

criminal (Cole & Lynch, 2006). Isto poderá significar que a “utilidade” deste tipo de 

bases de dados não será limitada ao armazenamento dos perfis de indivíduos que são ou 
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foram criminalmente ativos, podendo assumir configurações relacionadas com usos 

preventivos, preditivos e dissuasores de eventuais crimes cometidos por populações 

“suspeitas” (M’charek et al., 2013; McCartney, 2004; Williams & Johnson, 2008). 

Uma base de dados de perfis de DNA representa uma inscrição de suspeição 

que, em consequência da neutralização associada à tradução numérica dos perfis 

genéticos, tende a ser moral e politicamente aceite. Nalguns casos, a inclusão na 

categoria de suspeito pode durar indefinidamente, na medida em que uma “marca” do 

corpo é retida como suspeita num “purgatório informático” onde terá que provar a sua 

inocência ao não corresponder a nenhum vestígio de cena de crime (Dahl & Sætnan, 

2009). Exemplo disto é a regulação das bases de dados em vários países europeus que 

prevê a retenção dos perfis de condenados por períodos que se estendem para além da 

morte dos indivíduos (Santos et al., 2013).

Poderemos, então, pensar o processo local e global de coprodução de suspeitos 

genéticos enquanto conjunto complexo e heterogéneo de práticas e representações 

orientado pela noção de que um perfil genético consiste num identificador “objetivo”. 

Com efeito, através do perfil genético, torna-se possível converter e transferir uma 

amostra biológica, que fez parte de um corpo, para um conjunto de números. Em termos 

simbólicos, a tradução do corpo em perfil concretiza uma sinédoque identitária, de 

representação do todo pela parte. Todavia, o discurso de peritos e cientistas forenses 

tende a descrever aquilo que Williams e Johnson (2004a) designaram por “minimalismo 

genómico”, isto é, a ideia que um perfil de DNA não representa mais do que um 

conjunto de números.

O “suspeito genético” é construído a partir da formulação estatística da 

probabilidade de correspondência do seu perfil numa base de dados de DNA. Em 

contexto judicial, esta “probabilidade” tende a ser interpretada praticamente em termos 

binários. Se, por exemplo, há uma correspondência com uma probabilidade de 99,95%, 

tal é interpretado como uma “certeza”. Porém, se a probabilidade obtida tem alguns 

pontos percentuais a menos, podem ser levantadas dúvidas quanto ao significado da 

evidência e por que motivo não foi obtido um valor maior (Kruse, 2016). Isto tem que 

ver com aquilo que designamos por “mecanização genética” e que pretende ilustrar o 

modo como podem ser criadas expetativas e dinamizados modos de ação em torno da 

genética forense. 

A “mecanização genética” assentará em dois principais dispositivos que se 

conjugam para explicar o sucesso da genética no contexto da identificação forense: a 



325

“visualização” e a “objetividade”. Por “visualização” entendemos a apreensão da 

representação numérica de segmentos do genoma humano. Embora o desenvolvimento 

tecnocientífico se encaminhe a passos largos para a possibilidade de (re)construir uma 

imagem da face de um indivíduo a partir de uma amostra biológica (Kayser, 2015), a 

identificação através da representação numérica permite a identificação de um indivíduo 

pela exclusão probabilística numa determinada população. A inscrição numérica 

produzida em laboratório transforma a amostra biológica num dado que pode ser 

visualmente aferido, mesmo por alguém sem conhecimentos especializados de genética, 

ao mesmo tempo que pode ser copiado, transferido e armazenado em múltiplas iterações 

sem perda de informação (Latour & Woolgar, 1986). Todo este processo tecnocientífico 

e sócio legal garante a rastreabilidade da identidade – da amostra biológica coletada na 

cena de crime, do perfil de DNA à base de dados genéticos, e de volta ao corpo que a 

gerou.

Por seu turno, a “visualização” é sustentada pela ideia de “objetividade” 

associada à genética. De acordo com Porter (1995) a objetividade é algo historicamente 

construído em associação com a noção de “realismo”, contrastando com aquilo que é 

entendido como subjetivo. Ou seja, que não tem existência material, ou que apenas 

existe no plano das ideias. Neste sentido, a objetividade encontra-se ligada à noção de 

uma realidade empiricamente observável e, crucialmente, quantificável. Não obstante, 

no contexto da genética forense, a matematização ou quantificação como suporte da 

tomada de decisão não é suficiente para a legitimação total de uma dada evidência. 

Conforme sugere Porter (1995), são necessárias também as redes de cooperação e 

interação que envolvem conhecimentos tácitos e negociados e que se orientam por 

princípios morais direcionados para a impessoalidade. 

A “objetividade” atribuída à genética forense configura assim uma tecnologia de 

distância (“technology of distance”) entendida como sinónimo de rigor e universalidade, 

isto é:

Na medida em que as regras para recolha e utilização dos números são 

amplamente partilhadas podem ser transportadas através de oceanos e 

continentes e usadas para coordenar atividades e resolver disputas (...) A 

confiança nos números (...) minimiza a necessidade de conhecimento íntimo 

e confiança pessoal”. (tradução dos autores, Porter, 1995: xv)
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A quantificação e a visualização facultam assim poderosos meios para que a 

genética forense se constitua como rede global, ainda que assente numa interconexão 

complexa e ambígua de comunidades científicas “locais”. No seio da rede global 

assiste-se a relações entre atores com diferentes estatutos sociais e diferentemente 

posicionados nos jogos de poder. Ao mesmo tempo, a abstração e neutralização da 

ligação entre o indivíduo e o seu perfil genético numérico possibilitam a legitimação 

moral da criação de “suspeitos transnacionais” – indivíduos que atravessam fronteiras –

gerada pela partilha de dados genéticos entre jurisdições nacionais com práticas e 

regulações heterogéneas no que concerne à adscrição da suspeição.

Genética e suspeição: novos rumos para o debate bioético

Para ampliar o debate bioético em torno das bases de dados genéticos forenses 

importa considerar um conjunto de literatura académica que tem discutido as 

consequências e modalidades da vigilância por via da biometria e bases de dados de 

natureza diversa. A utilização de novas tecnologias de recolha, armazenamento e 

processamento de bioinformação (Aas, 2011; Ball et al., 2016; Williams & Johnson, 

2004b) reproduzem e consolidam velhas e novas formas de “categorização e 

esteriotipação de determinados grupos como sendo perigosos”4. Este controlo social 

intensifica estereótipos e associações agregadas ao estigma assente na nacionalidade, 

etnia e estatuto socioeconómico e cultural.

Não é surpreendente que os chamados “suspeitos transnacionais” sejam cada vez 

mais o alvo de modalidades de biovigilância. Perante a ideia de “globalização de 

ameaças” (Mateus, 2010), através de estratégias de gestão de riscos (Cunha, 2014; Dahl 

& Sætnan, 2009; Feeley & Simon, 1992; Mythen & Walklate, 2006; Shearing, 2001), 

emerge assim a visibilidade social de determinados grupos como sendo os responsáveis 

pela criminalidade organizada e terrorismo (Lampe, 2008; Wittendorp, 2016). 

Todas as fronteiras partilham uma função, na medida em que algumas incluem, 

outras excluem (Bauman, 1997; Bradley, 1997; Miller, 1995; Newman, 2003), 

configurando-se assim por processos de controlo social que operam com fronteiras mais 

abertas e maior mobilidade para uns, e por processos de exclusão e de fronteiras mais 

4 (Guia, 2012: 5)
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fechadas para outros (Balibar, 2002; Bosworth, 2007). Em suma, reforçam-se processos 

de triagem social, vigilância e controlo fronteiriço (Amoore, 2006; Lyon, 2002) pelos 

quais a mobilidade entre fronteiras de determinados grupos sociais tem assim sido 

entendida como uma “fonte de ameaça” (Torpey, 2000). 

Sob a égide da alegada neutralidade e objetividade da partilha de informação 

genética forense entre Estados-Membros da União Europeia articulam-se conceções 

territoriais que reproduzem associações de criminalidade e terrorismo a determinadas 

nacionalidades e comunidades religiosas e étnicas. Com base numa narrativa que 

reproduz discursos dominantes, o rosto do “suspeito transnacional” encontra-se, 

geralmente, associado a um “pacote ideológico” (Madriz, 1997) do típico ofensor 

presente no discurso popular como um “homem estrangeiro” associado trivialmente a 

classes desfavorecidas (Steinert, 1998), ou “grupos da Europa de Leste”, “Africanos”, 

“Ciganos” e “Muçulmanos” (M’Charek et al., 2014). O resultado é que apesar da 

criação de um espaço onde mercadorias, serviços e pessoas possam viajar livremente e 

em segurança (Prainsack & Toom, 2013), a União Europeia não significa 

necessariamente integração ou plena cidadania. 

Conclusão

Num espaço de Liberdade, Segurança e Justiça tem havido um compromisso 

crescente de reunir esforços contínuos no combate à criminalidade organizada e 

terrorismo. Com base neste contexto, o presente texto teve como objetivo ampliar o 

debate bioético em torno da utilização de bases de dados genéticos forenses, focando a 

noção de “suspeito genético” e sua complexificação em cenários de partilha 

transnacional de informação genética no âmbito de políticas de cooperação policial e 

judiciária na União Europeia. 

A ideia de “suspeito genético” surge no contexto de culturas tecnocientíficas que 

produzem e sustentam a expansão de bases de dados genéticos forenses enquanto 

“arma” na luta global contra o terrorismo e o crime organizado. A invocação deste tipo 

de ameaça e risco, conjugada com a elevação simbólica da genética ao estatuto de 

identificador irrefutável e “totalmente” objetivo, tende a obliterar a dimensão política, 

cultural e legal da ciência em sociedades democráticas modernas. 
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Conforme discutimos no presente texto, as tecnologias de DNA têm sido 

consideradas como a derradeira “prova”, em contexto de identificação criminal, o 

discurso premente baseia-se na neutralidade, objetividade e certeza, constituindo-se 

como uma “máquina da verdade” (Lynch et al., 2008). Este ideário invoca precisamente 

a neutralização da subjetividade e falibilidade humana através da precisão, 

fidedignidade e previsibilidade de uma máquina. Estas narrativas apresentam impactos 

relevantes nos imaginários coletivos acerca da justiça e da investigação criminal, como 

também vantagens informacionais que os dados genéticos podem proporcionar no 

âmbito do combate ao crime organizado e ao terrorismo. 

Pensamos assim os suspeitos genéticos como um conjunto complexo e 

heterogéneo de práticas e representações abstraído num conjunto de números, 

revestindo-se daquilo que Theodore Porter (1995) designa por “objetividade mecânica”. 

Assim, o “suspeito genético” de certo modo elide as condicionantes socialmente 

estruturantes da suspeição para se constituir a partir da formulação estatística da 

probabilidade de correspondência do seu perfil numa base de dados de DNA, criando 

expetativas e modos de ação em torno da genética forense. Não obstante, a ligação 

criada entre o indivíduo e o seu perfil genético possibilita a legitimação moral da 

criação dos chamados suspeitos transnacionais – indivíduos que atravessam fronteiras. 

Estes suspeitos são cada vez mais o alvo no seio dos sistemas de justiça criminal, 

expressando modalidades de suspeição assentes em elementos políticos e culturais 

como a nacionalidade, etnia e estatuto socioeconómico. Sob a égide da alegada 

neutralidade e objetividade do DNA proliferam narrativas que reproduzem discursos 

dominantes em que os “suspeitos genéticos” se enquadram num quadro ideológico 

permeável às práticas de controlo e vigilância cada vez mais intensas e extensas. 

O debate bioético em torno da expansão e utilização de bases de dados genéticos 

forenses e de partilha transnacional de informação entre países dotados de culturas e 

práticas judiciárias e regulatórias muito diversas deve ir além dos temas tradicionais. 

Nomeadamente, as implicações da colheita, uso, circulação e processamento dos dados 

pessoais deverá estender-se para além dos debates éticos tradicionais. Existem 

profundos e complexos valores e normatividades que se encontram cultural e 

historicamente fundados, como o balanço entre os direitos individuais e coletivos, a 

relação indivíduo-estado, e noções acerca da natureza humana e os compromissos 

sociais acerca daquilo que merece ser protegido e porquê, bem como os processos que 

isto envolve. 
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Na Europa e um pouco por todo o mundo têm sido criados grupos consultivos 

para a harmonização dos métodos usados no DNA forense com vista à facilitação da 

partilha deste tipo de dados através das fronteiras nacionais. Enquanto são 

desenvolvidos múltiplos esforços no sentido de atingir harmonização técnica, não se 

têm verificado esforços internacionais paralelos na criação de padrões éticos comuns no 

que respeita ao conteúdo e usos das bases de dados de DNA para garantir que os 

direitos humanos são respeitados. Assim, torna-se necessária a dedicação à elaboração 

de modelos robustos e recomendações empiricamente fundadas com o propósito de 

estabelecer padrões fortes e salvaguardas universais de pendor bioético para os 

conteúdos e usos das bases de dados de DNA que assentem na transparência e na 

confiança pública, e que possam ser aplicados a práticas e políticas de governação para 

as bases de dados de DNA nacionais e na partilha transnacional de informação genética.

É assumido que a criação e organização de base de dados de DNA envolve 

potenciais ameaças a uma amplidão de direitos humanos, em particular a liberdade, 

autonomia, privacidade, consentimento informado, integridade física e moral, e a 

presunção de inocência. Contudo, é também reconhecido que o que torna especialmente 

difícil aferir as ameaças aos direitos humanos é o fato de que as bases de dados de DNA 

para fins forenses são, em simultâneo, uma potencial ferramenta de elevado valor para a 

segurança das sociedades. Quer isto dizer que uma política responsável para as bases de 

dados de DNA enfrenta o desafio de encontrar um equilíbrio razoável entre estes dois 

polos e que a construção de um espectro moral e ético deverá envolver profissionais e 

não-profissionais (“leigos” e “peritos”) de diferentes disciplinas e áreas de atuação na 

sociedade.

Existe uma certeza subjacente ou uma assunção tomada por garantida em relação 

à natureza e significado dos direitos humanos, bem como acerca dos riscos bioéticos das 

tecnologias genéticas e dos potenciais benefícios públicos dos seus usos. Estas 

assunções precisam de ser questionadas e reexaminadas com base numa abordagem 

polifónica às tecnologias de DNA forense – que também envolva os cidadãos – e que 

atue como instrumento para uma melhor compreensão da produção de sentido ao nível 

da formação de atitudes coletivas.
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