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NO DIALOGO ENTRE GENETICISTAS

E CIENTISTAS SOCIAIS
Gláucia Silva

Introduçáo
A existência de uma visão sobre o Homem, denominada de "es-

tratigráfica" por Clifford Geertz, parece ser um dos entraves para a
possibilidade de diálogo entre a biologia e as ciências sociais, como
a análise aqui esboçada pretende evidenciar. Geertz (1978), utilizan-
do a metáfora de um Homem formado por estratos, sistematizou os
impasses da interdisciplinaridade de forma bastante clara:

As tentativas de localizar o homem no conjunto dos seus costu-
mes assumiram diversas direções, adotaram táticas diversas; mas
todas elas, ou virtualmente todas, agiram em termos de uma única
estratégia intelectual ampla: a que eu chamarei, de forma a ter
uma arma a brandir contra ela, de concepção "estratigráfica" das
relações entre os fatores biológico, psicológico, social e cultural
na vida humana. De acordo com essa concepção, o homem é
composto de "níveis", cada um deles superposto aos inferiores
e reforçando os que estão acima dele. À medida que se analisa o
homem, retira-se camada após camada, sendo cada uma dessas
camadas completa e irredutível em si mesma, e revelando uma
outra espécie de camada muito diferente embaixo dela. Retiram-se
as variegadas formas de cultura e se encontram as regularidades
estruturais e funcionais da organização social. Descascam-se es-
tas, por sua vez, e se encontram debaixo os fatores psicológicos.



[...] Retiram-se os fatores psicológicos e surgem então os funda-
mentos biológicos - anatômicos, fisiológicos, neurológicos - de
todo o edifício da vida humana. [...] O atrativo dessa espécie de
conceitualização, além do fato de ter garantido a independência
e soberania das disciplinas acadêmicas estabelecidas, era parecer
tomar possível ter o bolo e comê-lo. (Geertz, 1978: 49)

A "violência" é um desses temas que, tendo um equivalente no
comportamento de animais - a "agressividade"-, se toma objeto
de pesquisa de cientistas da sociedade e da natureza. Para lidar com
esse problema optei, acolhendo a gentil sugestão de Ricardo Ventura
Santos, a quem muito agradeço por isso, por me referir basicamente
a dois artigos sobre a violência: A biologia na violência, do médico
Renato Zamora Flores, e A violência dramatiza causas, da sociólo-
ga Maria Cecília de Souza Minayo. A escolha dos textos se explica
porque, dialogando ao enfrentarem o tema da violência, eles eviden-
ciam ao mesmo tempo a importância da interlocução entre ciências
sociais e ciências naturais e a sua impossibilidade, já que partem de
premissas tão díspares entre si.

A questão central no presente trabalho diz respeito a um vastís-
simo espectro de questionamentos identificado pela dicotomia natu-
reza/cultura, que funda a disciplina antropológica e, ao contrário de
mostrar evidências de fadiga ou extinção, se multiplica em infinitas
novas questões afins. Escolher dois artigos para discuti-la é uma
maneira de circunscrevê-la e torná-la manuseável. Mas a grande
desvantagem é que se corre o risco de pessoalizar a discussão. Não
tenho a pretensão de me posicionar de forma "neutra" pois, sendo
uma cientista social, tendo a endossar os argumentos desenvolvidos
no artigo de Minayo. Entretanto, considero o de Flores extremamen-
te instigante, uma vez que abre espaço para a interlocução com os
cientistas sociais. As considerações criticas, aqui orientadas para o
artigo A biologia na violência, nada têm de pessoal já que, em tra-
balho de maior fôlego, poderiam ser endereçadas às disciplinas das



quais o autor, no Brasil, se tomou um representante. Além disso, fica
evidente o louvável intento do autor em contribuir para soluções de
problemas sociais agravados em tempos recentes.

1 - As premissas de cada artigo
Para Minayo (2003), qualquer esforço de compreensão sobre o

fenômeno da "violência" exige inicialmente sua qualificação perante
a pluralidade de sentidos que um ato de violência pode assumir no
contexto em que acontece. Assim - como Héritier (1996) -, prefere
falar de "violências", cuja multiplicidade de significados impossibilita
sua equivalência estrita à "delinquência", preocupação central do
trabalho de Flores (2002).

A autora reconhece que atualmente o tipo de violência que atinge
a sensibilidade da opinião pública dos brasileiros é aquela produzida
pela conjunção entre criminalidade e delinquência social. Minayo
considera que uma importante característica desse tipo de violência
no Brasil é "seu caráter infrapolítico ou apolítico", por se tratar de
uma violência sem ideologia (Minayo, 2003: 33). Concorda com
a ideia de que tais "crimes são fruto da velocidade da circulação
financeira e que a delinqüência pós-moderna segue a mesma ló-
gica da globalização, realizando-se em conluio com a legalidade"
(Minayo, 2003: 33). Conclui que uma importante condição para o
aumento desse tipo de violência é "a promiscuidade entre legalidade
e ilegalidade" (Minayo, 2003: 33). Minayo, apoiando-se em Hannah
Arendt, entende a violência como um veículo, um sintoma, uma
manifestação de alguma causa que só pode ser estudada no contexto
de Casos específicos, já que se nutre de fatos políticos, econômicos
e sociais, ligando aspectos subjetivos com históricos. A diversidade
de sua expressão, entretanto, não impede que propriedades comuns
a toda forma de violência possam ser reconhecidas. Assim, esta
revela conflitos de autoridade, luta pelo poder ou ainda domínio e
aniquilamento do outro.



Para Flores (2002), o fundamental para o entendimento da vio-
lência como fenômeno não é qualificá-la ou contextualizá-la, mas
compreendê-la como uma resposta adaptativa da espécie humana;
admitindo, com a psicologia evolutiva, o funcionamento da cognição
humana como análogo ao de um computador, o autor considera que os
seres humanos não são dotados, entretanto, de uma capacidade geral
para o processamento de qualquer tipo informação. Flores acredita
que o cérebro humano teria sido moldado seletivamente num tipo de
sociedade, presumivelmente existente no pleistoceno, formada por
um restrito número de pessoas reunidas em diversos bandos. Nem
todo cérebro humano estaria pronto a processar informações atuais,
isto é, adaptado às exigências dasociedade contemporânea, o que
gera, a seu ver, um descompasso entre realidade social e comporta-
mento esperado.

Assim, o que Flores denomina de "violência", "agressividade",
"comportamento violento", "delinquência", "criminalidade violenta",
"comportamento criminal" ou ainda "comportamento criminalizável"
seria, em grande parte dos casos, uma "doença mental" causada por
essa dificuldade em processar informações características da "socie-
dade contemporânea" por um cérebro ainda adaptado a uma "socieda-
de mais simples". Argumenta que, embora exista uma predisposição
genética para a "violência", sua existência não acarreta, por si só, sua
manifestação. Flores salienta que não há uma relação causal entre
genes e comportamento, porque os genes não são a matéria bruta da
evolução e sim os comportamentos, por serem fenótipos.

Na visão de Flores, a "doença mental", denominada "transtorno
de personalidade antissocial", pode resultar então de uma anomalia
no processamento de informações, já que frequentemente acomete
pessoas que foram, em algum momento de suas vidas, agredidas
e, graças à combinação disso com tal herança genética outrora
adaptativa, tendem a dar respostas violentas ("agressão defensiva")
como resultado de uma percepção exagerada desenvolvida a partir



da agressão antes sofrida (Flores, 2002: 201). Em outras palavras,
essas pessoas exibem uma excessiva sensibilidade a situações em
que se sentem ameaçadas não porque exista, necessariamente, al-
gum risco, mas processam as informações como se ele fosse real e
reagem defensivamente com agressividade. Então, a interação entre
genética e meio desfavorável aumenta a chance de se desencadear o
"transtorno de personalidade antissocial".

Além das diferentes maneiras de detinirem o fenômeno da vio-
lência, a falta de precisão conceitual, observável na franca utilização
de expressões como "instintos sociais" e "tendências mentais", é
outra diferença notável entre os dois artigos, já que Minayo mantém
constante vigilância no sentido de definir os conceitos utilizados no
desenvolvimento de sua análise.

A diversidade do fenômeno da violência não tem para Flores
uma importância heurística, embora em dada altura de seu texto se
retira à existência de "formas de violência". Para ele, a pluralidade
de formas constitui-se de uma única realidade, que é a encontrada
nos mecanismos cerebrais; a polissemia do termo fica reduzida a um
efeito secundário.

2 - A definiçáo do que seja "fenômeno complexo"
A complexidade de um sistema deve-se à emergência de novas

propriedades não encontradas em suas partes. Assim, Minayo não
está preocupada em detectar uma ou várias causas da violência. Ao
contrário, mostra como é uma tentativa fadada ao fracasso se a vio-
lência não for entendida como um fenômeno extremamente variado,
produzido no encontro de diversas dimensões, que vão das mais
subjetivas e individuais às mais gerais, de ordem histórica, social,
política e econômica. Por isso, a violência é ao mesmo tempo espe-
cífica e complexa. A especificidade diz respeito ao acontecimento
conereto e sua temporalidade: a violência só pode ser estudada se
relacionada ao(s) contexto(s) em que seu processo se desenrola. Sua



complexidade se deve ao fato de não ser explicada por uma relação
causa/efeito.

Para Flores, a complexidade, mesmo não estando totalmente
ausente da dimensão biológica, é, sobretudo, uma propriedade da
sociedade. A complexidade inerente ao "comportamento violento"
é devida à mediação de um ambiente social que atua como um
provocador do mecanismo de funcionamento cerebral: "a violên-
cia familiar aumenta o risco de doença mental na família" (Flores,
2002: 200). A predisposição genética para a doença mental que
desencadeia a violência, sob influência de meio desfavorável, seria
uma de suas causas primárias. Atribuindo, conforme acabou de ser
dito, um menor nível de complexidade aos fenômenos biológicos do
que aos fenômenos sociais, considera então que aqueles constituem
as causas primárias destes; conclui, pois, que, sendo os fenômenos
Sociais dependentes dos biológicos, devem ser explicados por estes
últimos.

Flores, então, admite que considerar causas primárias ou hierar-
quicamente mais relevantes no desencadeamento do comportamento
violento não é contraditório com o fato de concordar com Minayo
que "a violência" é um fenômeno complexo. Afinal, a "mente", a
"cognição", os "instintos sociais", independentemente de suas defi-
nições, existiriam graças ao funcionamento cerebral. Flores sustenta
que o que aparenta ser reducionismo aos olhos dos cientistas sociais
é, na verdade, um modo hierárquico e "não reducionista" de lidar
com sistemas complexos. O autor persevera em uma argumentação,
a meu ver, ambígua, na qual, ao mesmo tempo que defende o caráter
científico tanto do reducionismo metodológico quanto do determi-
nismo, refuta que essas características possam ser atribuídas ao seu
trabalho. Ele acredita que considerar o cérebro como mediador do
processo de desencadeamento de um "comportamento violento"
seja suficiente para a superação das explicações fundamentadas num
determinismo genético mais elementar.



Mas, se, por um lado, o reducionismo pode ser eventualmente
adotado como método, a simplificação e a utilização fluida de con-
ceitos servem apenas para frustrar qualquer tentativa de diálogo
interdisciplinar. O que se depreende da argumentação de Flores é que
a violência como objeto de pesquisa pode ser totalmente explicada
no âmbito de sua área de atuação, dispensando a contribuição das
ciências sociais.

3 - A difícil tarefa de conceituar: a natureza da natureza
humana, o evolucionismo e o atavismo

Chama a atenção, no texto de Flores, a valorização de temas
que, podendo ter raízes ainda mais antigas, ganharam uma feição
característica no cenário intelectual do século XIX, tais como "na-
tureza humana", "evolucionismo social" e "atavismo". Isso pode
ser explicado, pelo menos em parte, pela hegemonia do darwinismo
nas ciências biológicas, graças ao grande sucesso explicativo que a
ideia de seleção natural (Darwin, 2004a) alcançou, tendo sido apli-
cada, desde seu surgimento, aos vários níveis biológicos: molecular,
citolÓgico e ecológico.

(a) Embora Flores afirme não acreditar na existência de uma
"natureza humana imutável", crê na existência de instintos humanos
(ou instintos sociais), o que pode ser entendido como uma natureza
humana que passou por um processo de seleção natural. A nova
natureza humana é passível de transformação na medida em que
responde a esse processo seletivo, e alguns de seus aspectos, tal
como a "agressividade", são encontrados em outras espécies sociais
(as de primatas, por exemplo). Assim, o autor muda a natureza dessa
natureza, mas ela permanece como substrato orgânic6 da vida social.

É a crença nessa natureza humana, o nosso "estrato mais interior",
ao mesmo tempo "animal" e "social", que permite que Flores tome
equivalentes os termos violência e agressividade, tema importante
para os estudiosos da área "psi", a etologia estando aí compreendida.



A leitura do artigo de Flores convida à pergunta: se a agressi-
vidade é um comportamento selecionado naturalmente, estaria a
sociedade indo contra sua própria natureza ao condenar, por exem-
plo, os menores infratores que vivem em regime de restrição de
liberdade por ele1 estudados? É possível depreender do texto que
o que fez com que certos "comportamentos", outrora adaptativos,
se tornassem atualmente desajustados e "doentios" foi a evolução
social (ou civilização), desdobramento natural do processo de
hominização.2

(b) Conforme já foi dito, para Flores, a "doença mental" que
desencadeia a delinquência é o resultado de uma predisposição ge-
nética "selecionada" na época em que o "comportamento agressivo/
violento" foi adaptativo, porque era uma maneira adequada ao pro-
cessamento do conjunto de informações daquele contexto da história
evolutiva humana. No pleistoceno, teria sido uma vantagem evolutiva
a capacidade de os indivíduos discriminarem entre "nós" e "eles",
devido à alta frequência de supostas disputaspor território, alimento
e mulheres. Atualmente, entretanto, tal "conduta" passa a ser vista
como uma incapacidade de processamento adequado dos novos dados
porque reproduz, em área urbana e "civilizada", o que teria ocorrido
em um contexto possivelmente bastante próximo daquele que foi,
na filosofia, denominado de "estado de natureza". Para Flores, essa
tendência de separar "nós" e "eles" foi certamente adaptativa nos
primórdios do Homo sapiens porque o grupo era defendido por uma
espécie de instinto coletivo presente em cada indivíduo: "É bastante
mais fácil odiar os inimigos do que amá-los ou de perdoá-los, e isto,
independentemente da opção moral de cada um, é uma realidade
decorrente da seleção natural" (Flores, 2002: 201).

Como médico, Flores dirigiu um projeto sobre "criminalidade violenta" e realizou uma
pesquisa com menores infratores que vivem em regime de restrição de liberdade em uma
instituição do Rio Grande do Sul (Flores, 2002: 199).
Para uma excelente crítica a essa visão, ver Ingold (2006).



A seleção natural atuaria também na sociedade, ou através dela;
por isso, Flores alerta os cientistas sociais de que "nada faz senti-
do em sociologia, senão à luz da evolução" (Flores, 2002: 202),
mostrando-se um franco adepto do evolucionismo social, ou falso
evolucionismo, nas palavras de Lévi-Strauss (1976a; 1976b).

A ideia de que há uma permanência de disposições cognitivas
selecionadas em épocas primitivas da humanidade parece aproximar
Flores de pensadores vitorianos que consideravam "sobrevivências"
aquelas práticas sociais "exóticas" cujo significado desconheciam.
Imaginavam que, embora tivessem perdido sua ftmção social ao
longo do tempo, tais práticas se mantinham pela força do hábito. No
século XIX, essa era uma visão importada por pensadores - alguns
deles hoje reconhecidos como fundadores da antropologia social/
cultural - dos estudos comparados de embriologia e anatomia, que
embasavam a afirmação de que a existência de estruturas orgânicas
vestigiais, tais como apêndice e os últimos molares, ilustravam, como
se lê no primeiro capítulo de A origem do homem (Darwin, 2004b:
13-51), a evidência de uma origem comum das espécies e, portanto,
do surgimento de uma espécie mais apta a partir de outra.

(c) Flores, ao biologizar as causas do que denomina comporta-
mento criminal/criminalizável ou delinquente, reedita, embora de
forma mais refinada, facetas do atavismo, teoria de Cesare Lombroso,
médico italiano criador da antropologia criminal que tentou mudar
o pensamento jurídico de seu tempo afirmando que o "caráter here-
ditário do crime" deveria embasar sentenças que levassem em conta
o criminoso e não o ato em si. Em um dos trabalhos extremamente
valiosos de Stephen Jay Gould (2003), há uma excelente análise a
esse respeito, na qual me baseio a seguir, embora de forma sucinta.

Tratava-se de uma teoria evolucionista, já que os criminosos se-
riam tipos atávicos, do ponto de vista da evolução, que perdurariam
entre nós tais como as "sobrevivências" dos evolucionistas vitorianos.
Segundo Lombroso, em nossa hereditariedade, permaneceriam ger-



mes em estado letárgico provénientes de um passado ancestral. Em
alguns indivíduos - humanos ou não (formigas e castores poderiam
integrar a lista) -, esse passado poderia "vir à tona". Para Lombroso,
um criminoso seria comparável a um selvagem que surgisse na socie-
dade moderna; assim, em 1887, concluiu que atavismos equiparavam
o criminoso europeu aos indivíduos - não criminosos - de origem
australianae mongólica (Gould, 2003:41). O atavismo, dessa forma,
apoia-se em um argumento bastante próximo ao da recapitulação
(Gould, 2003: 126), teoria amplamente aceita e também trabalhada
por Darwin (2004b: 13-28).

Lombroso nunca atribuiu todos os aros criminosos a pessoas com
estigmas atávicos. Estimou que uns 40% dos criminosos obedeciam
a uma compulsão hereditária, enquanto outros atuavam movidos
pela paixão, pela fúria ou pelo desespero. Um homem com estigmas
comete crimes movido por sua natureza inata; outro, sem estigmas,
pela força das circunstâncias (Gould, 2003:130). Também Flores
não diagnosticou, em sua pesquisa, como portadores do transtorno
de personalidade antissocial, mais que 40% dos 560 adolescentes
incluídos em sua amostra (Flores, 2002: 198). Acreditando que um
diagnóstico precoce de um estigma poderia evitar o surgimento de
um "criminoso", Lombroso sugeria que um isolamento prematuro
em lugares bucólicos poderia mitigar essa tendência inata e assegurar
uma vida útil sob contínua supervisão (Gould, 2003: 140). Compara-
velmente, o interesse de Flores é mostrar que, sendo a violência um
problema médico, tratado como doença na origem, não se transforma
em problema social.

A ideia de Stephen Jay Gould, em seu magistral A falsa medida
do homem, é discutir o bias que sustenta os experimentos científicos
que objetivam evidenciar a superioridade de uns em relação a outros.
Esse foi o caso da craniometria, que tentou provar a superioridade
da "raça branca" e dos testes de quociente de inteligência, pilares de
um grande movimento de reificação de características humanas que



impregnaram fartamente o pensamento científico do século XIX, e
com o qual ainda se convive, como se lê no trecho abaixo:

Vivemos num século mais sutil, mas os argumentos básicos
parecem nunca mudar As toscas avaliações do índice craniano
foram substituídas pela complexidade dos testes de inteligência.
Os sinais de criminalidade inata não são mais procurados em

     estigmas anatom~cos, mas em ente/aos propnos do século XX:
nos genes e nas delicadas estruturas cerebrais. (Gould, 2003: 144)

Mas o intuito de Flores está longe de ser o de distinguir hie-
rarquicamente contingentes humanos superiores de inferiores. Seu
intuito é o de tentar provar que o fenômeno da violência pode ser
explicado pelo reconhecimento de patologias. Com relação a essa
questão, Gould, paleontólogo e importante divulgador do darwinis-
mo, considerou:

As populações humanas apresentam uma grande variedade de
comportamentos; o simples fato de alguns manifestarem certa
conduta e outros não, não constitui prova alguma de que o cérebro
dos primeiros padeça de alguma patologia específica. (Gould,
2003: 146)

É ainda possível encontrar no artigo em foco outro ponto de
contato com a obra de Lombroso. Flores também considera que a
biologia pode contribuir, via evolução, para as teorias jurídicas:

O conhecimento biológico trará profundas mudanças ao pensa-
mento jurídico, quando puder alcançá-lo. Por exemplo: como os
instintos sociais humanos não foram desenvolvidos para uma
sociedade como a nossa e sim, para a convivência com peque-
nos bandos, o direito deve levar em conta que a estrutura mental
humana predispõe os indivíduos a certas regras epigenéticas de
pensamento. Por exemplo: a grande maioria das agressões hu-
manas ocorre em um contexto mental no qual o indivíduo que
agride sentiu-se previamente agredido. Das diferentes formas de



agressão interespecífica que ocorrem entre animais, a mais rele-
vante para o entendimento da violência é a agressão defensiva,
modulada positivamente pela amígdala e, negativamente, por
regiões do hipotálamo. (Flores, 2002: 201)

Acredito ter ficado claro que parte da incompatibilidade entre os
instrumentais teóricos das ciências naturais e sociais se deve à per-
manência, no debate acerca das sociedades humanas, de ideias que,
tendo integrado um dia o arcabouço conceitual da antropologia e da
sociologia, para estas não mais conservam, hoje, seu valor explica-
tivo; já as ciências biológicas, percorrendo caminho distinto, podem
dispor da convivência de seu grande desenvolvimento tecnológico
com a ideia vitoriana- e vitoriosa - de seleção natural. Parafrasean-
do Marshall Sahlins (1980), o problema está no abuso do conceito.

4 - Antropologia e genômica
A dificuldade de diálogo entre a biologia e as ciências sociais,

observada por Ingold, se amplia quando o diálogo é tentado entre
um cientista social e um representante da aplicação do darwinismo
na sociedade. Isso desestimulou os cientistas sociais a buscar uma
interlocução, quadro que vem se revertendo com o surgimento da
nova genética ou genômica, designação dada para o ramo de estudos
que geneticistas e bioquímicos vêm desenvolvendo sobre o código
genético e que traz expectativas sobre a possibilidade de uma imen-
sa gama de inovações tecnológicas. Rabinow (1999) acredita que a
genômica venha a ocasionar uma completa mudança na maneira de
se pensar limites entre natureza e cultura. Também para Gisli Palsson
(2007), ela se apresenta corno um desafio para a antropologia que,
segundo o autor, deve:

[...] se engajar criticamente nos estudos da Genética e refletir
sobre o conhecimento histórico e comparativo da disciplina, sua
compreensão das espécies, e as implicações da genômica sobre o
que significa ser humano na idade moderna. (Palsson, 2007: 208)



Ao reconhecer com justeza que a genômica confronta antigas
dualidades, Palsson (2007) é entretanto excessivamente otimista com
relação ao poder de previsão das ciências sociais:

No fuúaro, a nova genética cessará de ser uma metáfora para a
sociedade moderna e se transformará numa rede de circulação de
termos de identidade e lugares restritos, ao redor do qual e através
do qual um verdadeiro novo tipo de autoprodução emergirá e que
eu chamo de biossocialidade. (Palsson, 2007: 212)

O que o futuro reserva em termos de mudanças sociais é sempre
um enigma. O presente da genômica é certamente rico com a multi-
plicidade de áreas que abrange. Conforme Santos observa com outros
autores (Santos et al., 2009), essa nova frente de pesquisa ganha cres-
cente influência nas áreas da saúde e das tecnologias voltadas para a
reprodução, adquirindo também importância em contextos nos quais
movimentos sociais voltados para construções identitárias interagem
com informações biolrgicas que ora reafirmam ora contradizem suas
próprias concepções.

Concordando com Palsson, a crítica dos cientistas sociais pode
ser bem-vinda ao empreendimento genômico no sentido de, por
exemplo, explicitar a subjetividade presente na construção de amos-
tras por parte dos geneticistas, ou analisar a prática desses cientistas
cujas descobertas intentam multas vezes alterar a forma como grupos
sociais se pensam, se definem e se comportam, ou ainda, na adoção
de noções tais como "miscigenação".

A ideia de miscigenação subsistir à de raça no seio da genética
é um interessante ponto de reflexão para antropólogos e sociólogos.
Há povos mais endogâmicos que outros, há aqueles que cultivam a
xenofobia e há os que não marcam ou valoram o fato de serem "mis-
turados". A"mistura" parece ser um valor positivo para os brasileiros
em diversos contextos, e a percepção da existência dessa "mistura"
parece ser uma característica claramente cultural. Os antropólogos po-
dem se perguntar em que medida os geneticistas, cuja tendência tem



sido a de dissolver noções substantivas como "raça", ao manterem
em seu ideário a noção de "miscigenação", tomam traços culturais
como parâmetros genéticos. Por que privilegiar a "miscigenação"
moderna, oriunda de casamentos, possíveis apenas num contexto
de colonização, como um marco especial de miscigenação genética?

Uma outra contribuição inovadora trazida pela genômica é a
possibilidade de questionar as bases do darwinismo embutido na
teoria sintética. A genômica, indo além de se restringir a responder,
com incremento de tecnologia, questões formuladas ainda no quadro
conceitual do século XIX, como parece fazer a psicologia evolutiva,
reacende o debate acerca da herança dos caracteres adquiridos, com
novo enfoque, ao estudar mutações no DNA denominadas epigené-
ticas.3 Estas não só ocorrem de forma orientada por um mecanismo
de retroalimentação entre núcleo das células e meio externo, como
são, ainda, passadas à descendência. Abrir espaço para verificar a
importância desse tipo de mutação para os mecanismos de evolução e
seleção natural constitui um afastamento do que veio sendo admitido
ser o legado de Darwin ao longo do século passado; ou, pelo menos,
a contribuição darwinista assumida pela teoria sintética.

Embora isso sej a menosprezado pela teoria sintética, Darwin con-
cena a evolução como um processo que combina mutação ao acaso
com as duas leis conhecidas como lamarckistas - "uso e desuso" e
"herança dos caracteres adquiridos" -, como escreve em seu livro
A origem do homem e a seleção sexual, do qual foram extraídos os
dois trechos abaixo:

Para poder compreender a origem de órgãos rudimentares, não
caberia supor senão que os antepassados primitivos da espécie
deviam possuir partes em questão num estado perfeito, e que,
com a mudança dos hábitos e costumes, estes se foram reduzin-
do pouco a pouco, seja pelo simples desuso, seja pela seleção

3 As interações epigenéticas são estudadas por um ramo da biologia de mesmo nome e são
constituídas por um processo de metilação do DNA.



natural, dos espécimes dotados de menor quantidade de partes
supérfluas somadas ao concurso de outros agentes mencionados
anteriormente. (Darwin, 2004b: 28)
[...] certas ações inteligentes- como as das aves que vivem nas
ilhas oceânicas e que aprendem a fugir dos homens - depois de
ser executadas durante multas gerações, acabam convertendo-se
em instintivas ou hereditárias. (Darwin, 2004b: 31)

A genômica traz então a possibilidade de se pensar que a teoria
sintética fechou em sua caixa preta (para usarmos um termo traba-
lhado por Latour (2000) uma interpretação de Darwin, dentre várias
possíveis. Parece que o campo da biologia tem se unificado sob um
rótulo que vai ficando cada vez mais vestigial: a ideia de seleção na-
tural permanece, porém, despida de algumas de suas marcas originais.

5 - Consideraçóes finais«
Pode-se afirmar que mesmo que as conclusões por demais sim-

plificadoras dos biólogos que se voltam para o entendimento das
sociedades - humanas - não convençam - com razão - os cientistas
sociais, elas não deixam de apontar para uma questão imensamente
importante, que é a da dupla classificação humana: animal e social.
Como rodas as taxonomias, essas categorias classificatórias - social,
animal - são sistematizadas a partir de valores (Dummont, 1966), e a
radicalidade da especificidade humana, que é sua duplicidade, depende
dos valores/critérios que informam a classificação. Darwin (2004a,
2004b, 2009) teve que fazer um grande esforço para enfrentar a ideia
de criação especial e mostrar que a espécie humana descende de outras
menos evoluídas, inserindo-se assim numa série natural2 Seu intento
era mostrar que a distância entre a humanidade e a animalidade era de

 Agrau - As caenclas socmas foram então assumindo a posição de herdeiras

4 As considerações expostas nessa seção também podem ser encontradas em Silva (1993
e 2006).

5 Lineu já havia classificado, mas Darwin teorizou sobre o processo.



da visão antropocêntrica que o cristianismo, como bem mostra Keith
Thomas (1988), cultivou; as ciências sociais trabalham assim com uma
distinção de natureza entre homens e demais animais.

Recentemente, o antropocentrismo da antropologia, que tanto
incomoda os biólogos, começou a soar estranho também para os
próprios antropólogos porque nele reconheceram um traço que, como
o etnocentrismo que informou o surgimento da disciplir~a, pode estar
emperrando seu refinamento. Como exemplo desse estranhamento
há os trabalhos de Tim Ingold, antropólogo britânico, que levanta
a questão da animalidade do Homem de uma forma bastante perti-
nente (1995, 2006, 2007). Ele afirma que enfatizar a singularidade
da condição humana não é por si só uma postura antropocêntrica, É
a radicalidade da distinção que manifesta um antropocentfismo, e
não a distinção em si.

Os antropólogos nem sempre se preocuparam com contribui-
ções externas à disciplina. A relação das ciências sociais com as da
natureza já foi marcada pela importação de modelos explicativos da
matemática, da física e da biologia, numa tentativa de legitimação
perante estas últimas, como analisa Philippe Descola (1988), sem
que, entretanto, fosse criado um diálogo. Mesmo que a importação
parcial desses modelos pareça já ter dado todos os frutos ou que a
imposição de seus próprios modelos e termos, por parte dos biólo-
gos, para a explicação de fenômenos sociais mostre-se reducionista
e essencializadora, a reflexão sobre a "animalidade do Homem" (ou
a natureza humana), como nos ensina o já mencionado Tim Ingold,
continua atual.

Apoiado em outros autores, Ingold sustenta que assim como
os habitantes das sociedades tribais da África, Américas e Oceania
tiveram, no passado, seu pertencimento à humanidade questionado
pelos primeiros estudiosos do assunto, os animais podem estar sendo
vítimas de um movimento análogo. No primeiro caso tratava-se de
etnocentrismo, mas no segundo trata-se de antropocentrismo, que,



criando uma descontinuidade entre os humanos e os não humanos,
não admite a existência de atributos humanos - tais como formas
de linguagem, engenhosidade e inteligência - em outros animais

Para Ingold, poderíamos trocar a fratura que separa radicalmente
a humanidade da animalidade por uma escala que gradualmente as
ligasse. E se pergunta: "a natureza humana reside em nossa animali-
dade ou em nossa humanidade?". Insistir em responder à pergunta é
recusar-se a superar a dicotomia. Para ele nem as ciências humanas
são as únicas que podem explicar as culturas, nem as ciências naturais
sozinhas podem dar conta de compreender as outras formas de vida
e os universos dos animais' não humanos.
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