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RESUMO 

 

 

ASSAD, Maria Luiza Ghizi. Situando a biologia: de biologias locais à epigenética. 2016. 178 

f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Partindo da alegação de que está em curso um novo diálogo entre ciências humanas e 

ciências biológicas, propõe-se acompanhar um duplo movimento. Um suposto movimento 

simétrico de dissolução das dicotomias entre natureza e cultura, biológico e social, realizado 

por ambos os lados da fronteira. Assim, apresenta-se esse movimento, de um lado, a partir das 

ciências humanas, mais especificamente a partir da Antropologia, com o delineamento do 

conceito de biologias locais, proposto por Margaret Lock no início da década de 1990; do outro, 

a partir do campo da epigenética, como representante de possível novo estilo de pensamento 

nas ciências biológicas. Através de uma revisão da literatura relacionada à ideia de biologias 

locais e às discussões sobre epigenética, propõe-se observar como a materialidade biológica do 

corpo é situada por ambos os enfoques. A proposta, portanto, é apresentar como o biológico é 

contextualizado por ambas as perspectivas, e como se elabora a visão acerca de sua 

contingência, em contraste a um caráter quase universal, uniforme ou a priori sobre a biologia 

do corpo humano, que ajuda a isolá-lo de seu ambiente material e social. Realiza-se essa síntese 

sobre a contextualização da biologia com um olhar ao caráter temporal que a atravessa, marcado 

por questionamentos sobre os limites de uma hereditariedade biológica que, se primeiro ajudou 

a isolar os fundamentos biológicos dos corpos, agora parece indicar sua permeabilidade.  

 

 

 

Palavras-chave: Biologias locais. Epigenética. Natureza e Cultura. Biossocial. Biocultural. 

Herança epigenética. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

ASSAD, Maria Luiza Ghizi. Situating biology: from local biologies to epigenetics. 2016. 178 

f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

As it has been claimed that a new dialogue between the human sciences and the 

biosciences is taking course, we propose to follow here a double movement, of what appears to 

be a symmetrical movement of dissolution, by both sides, of the dichotomies between nature 

and nurture, the biological and the social. Thus, on the one hand, we present this movement 

from the viewpoint of the humanities, that of Anthropology more specifically, through the 

unfolding of the concept of local biologies, coined by Margaret Lock in the early 1990s; on the 

other hand, by presenting the field of epigenetics as a representative of a new possible style of 

thought emerging from the life sciences. We proceed through a literature review on the idea of 

local biologies and on discussions with regard to epigenetics, in order to observe how the 

biological materiality of the human body is configured in both perspectives. Thus, we will look 

at how both approaches might develop a view about its contingency, in contrast to a universal, 

uniform or a priori feature ascribed to the biology of the human body that has helped to isolate 

the latter from its material and social environments. We will summarize this contextualization 

of biology noting the temporal dimension that permeates it, questioning the limits of a 

biological inheritance that, despite having served in a first moment to help establish boundaries 

around the body's foundations, now appears to indicate its permeability.  

 

Keywords:  Local biologies. Epigenetics. Nature and Nurture. Biosocial. Biocultural. 

Epigenetic inheritance.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Já se alegou que um dos “hábitos mentais mais persistentes do historiador é a estrita 

separação entre a biologia, como uma esfera imutável da vida da sociedade, das esferas da 

sociedade e da cultura, como variáveis e mutáveis ao longo do tempo. Nessa dicotomia entre 

natureza e história, o corpo é designado como da categoria da natureza e da biologia”1.  

  Assim, esse trabalho é movido por uma inquietação: compreender como a história 

humana pode ser incorporada e incidir até sobre o domínio biológico (em teoria) mais refratário 

às suas influências. Como, ao contrário da suposição do corpo biológico como uma entidade 

individual, “dada” ou isolada que precede essa história, ele pode se mostrar suscetível a ela. 

 Inquietação que, ao menos por ora, não pode obter a resposta almejada. Opta-se então 

por observar como se dá a contextualização da biologia, através de um recorte bem específico, 

nesse período que foi apontado como novo momento biossocial (Meloni, 2013, 2014a) - isto é, 

como momento de novo arranjo das relações entre natureza e cultura, processos biológicos e 

sociais. Como se busca enraizar a matéria biológica do corpo, que se presumia fundamento 

anterior ao social? Como se elabora uma visão sobre o biológico marcado pela contingência? 

Como se entende que o biológico seja suscetível aos impactos do ambiente, da vida humana e 

de seu tempo? 

 Nas últimas décadas, diferentes tipos de explicações biológicas para compreender 

“aquilo que somos” continuaram a circular. Já se criticou o uso do mecanismo de seleção natural 

e do evolucionismo neodarwiniana como chaves para compreender os fenômenos sociais 

(Sahlins, [1976], 2003; Ingold, 1990; Ingold, Pálsson, 2013); bem como mais recentemente 

foram observados os exageros em torno do cérebro para a compreensão do humano 

(Choudhury, Slaby, 2012; Vidal, 2009). As pretensões das neurociências são notáveis. Todavia, 

o campo da genética ainda exige atenção.  

 Os genes, ou seu conjunto, o genoma, se tornaram a referência para o que haveria de 

mais fundamental em nossa biologia (Keller, 2000; 2010; Franklin, 2000), quando não de 

pretensões para explicar nossas identidades. Foram tomados como o reduto mais recôndito e 

independente do ambiente, das experiências da vida social e do tempo histórico, em contraste 

à sua variação como espécie de jogo do acaso, possibilitando o movimento da evolução. O 

                                                 
1 Barbara Duden apud Goodman, 2013, p. 360. 
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genoma foi, em suma, identificado à própria “matéria da vida” (Rabinow, 1992), nossa natureza 

mesma, tida por anterior às condições ambientais, sociais e culturais. 

 “Em saúde, há uma ligação entre natureza e cultura”: assim se intitula uma entrevista da 

antropóloga Margaret Lock, concedida ao jornal Le Monde2, em 2015. A despeito desse título, 

o que se encontra não é uma digressão acerca da cisão das categorias natureza e cultura 

propriamente, mas sobre dois campos que devem evidenciar a porosidade entre elas: de um 

lado, a concepção de biologias locais, do outro, o campo da epigenética. Portanto, de um lado, 

uma formulação proveniente das ciências humanas; de outro, uma visão oriunda das 

biociências. Esse projeto pretende se defrontar com ambas, com o objetivo de observar o 

possível movimento de situar a biologia – local, social e temporalmente. 

 Por “situar a biologia” me refiro, portanto, à perspectiva de que processos biológicos 

são permeados por contingências de outra ordem. À busca pelo enraizamento de um corpo 

biológico em suas circunstâncias locais, sociais, temporais. Talvez se possa dizer que a intuição 

de processos biológicos “situados” não é exclusiva de nosso tempo (Canguilhem, [1966] 2009). 

Mas o grau de atenção conferida a eles parece sem precedentes em meio às ciências humanas, 

além de possivelmente apoiado pelas biociências (Meloni, 2013). 

 Deve-se esclarecer de imediato que o objetivo desse trabalho não diz respeito a mostrar 

que o corpo biológico é uma construção sociohistórica. Tampouco se volta deliberadamente 

para o caráter ideológico subjacente aos usos da biologia ou de metáforas da natureza – a 

justificação do status quo através da naturalização de fenômenos sociais, declarando que são 

como são porque têm seu fundamento na natureza do corpo, e que por isso são inevitáveis. 

Reconhece-se que as imagens sobre a biologia são elaboradas em consonância com imaginários 

sociohistóricos específicos e que não raro continuam a ser usadas para justificar estados de 

coisas (Choudhury, Slaby, 2012; Papadopoulos, 2013). Mas esse não é o foco de interesse aqui. 

 O problema de observar a situação da biologia numa época que se designou por 

“biológica” (Rose, 2013) pode se tornar tão vasto a ponto de impedir a realização de qualquer 

projeto. É por isso que se optou por tomar os dois elementos citados, a ideia de biologias locais 

e a discussão sobre o campo da epigenética, como eixos de orientação. Assim, apesar das 

constantes referências às ciências humanas e às ciências biológicas, o recorte é mais específico. 

Dentre as primeiras, são privilegiadas as abordagens das ciências sociais. Mais especificamente, 

da Antropologia. O problema dos limites entre “natureza e cultura” se destaca em seu domínio 

como em nenhum outro. Além disso, talvez receba maior atenção pelo fato da cisão entre 

                                                 
2 Lock, Margaret. “En santé, il y a un lien entre nature et culture”, Le Monde, 2015.  
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aquelas duas categorias ter se respaldado de modo mais explícito na concepção biogenética de 

hereditariedade, a qual ganhava força no momento de constituição da própria corrente de 

Antropologia Cultural norte-americana (Meloni, 2014a; Benton, 1991). Outra razão é pelo fato 

da ideia-chave para esse projeto – a proposta de biologias locais - ter surgido nesse âmbito. 

 O conceito de biologias locais foi cunhado pela antropóloga Margaret Lock, devido a 

seu trabalho de campo ao longo dos anos 1980-90. Observando o fenômeno da “menopausa” 

na América do Norte e no Japão (Lock, 1993), ela concluiu que as discrepâncias na 

sintomatologia e na experiência corpórea daqueles grupos de mulheres poderiam se pautar não 

só em diferenças culturais, entendidas como conceituais e expressivas – grosso modo, em 

expectativas diferentes quanto às suas experiências; sua ideia era a de que poderia haver algo 

na “biologia” daquelas mulheres a contribuir para suas experiências de fim da menstruação. 

 Neste caso, intui-se que a imagem de biologia não parece ser a de um fundamento 

universal que precede as experiências sociais e culturais. E sim a de que há certa diferença 

biológica devido às vivências sociais ou culturais, embora não se pretenda que essa diferença 

seja absoluta, essencial ou inerente. Mais adiante, outra investigação pareceria fornecer dados 

biológicos em apoio àquela sugestão inicial de Lock. Tratava-se de um trabalho proveniente da 

Antropologia Biológica. A antropóloga Melissa Melby teria sugerido que processos biológicos 

diferentes poderiam ser vinculados a práticas sociais distintas dos grupos pesquisados (Melby, 

2005; Melby, 2006; Melby et al., 2005; Melby, Lampl, 2011) 

 Decerto, não é o primeiro tipo de trabalho a suscitar a ideia de que as formas de vida de 

um grupo podem moldar suas normas fisiológicas. Uma minoria continuou a se orientar pelo 

caráter “situado”3 do corpo em seus ambientes, durante o período de maior ascensão de 

abordagens bioquímicas e biofísicas do corpo, desde meados do século XX (Rosenberg, 2012).  

 Além disso, parece haver diferença entre afirmar a influência do ambiente, em suas 

dimensões materiais e/ou sociais, sobre manifestações supostamente mais superficiais - gestos, 

posturas, expressões - ou mesmo mais profundas do corpo – o ritmo cardíaco, o metabolismo 

basal e o controle da musculatura lisa4- e afirmar que o modo de vida de um grupo incide sobre 

seus processos biológicos de maneira duradoura, possivelmente abarcando outras gerações. Em 

contraste à aquisição de habilidades ao longo de um ciclo de vida individual, é esse caráter mais 

                                                 
3O historiador Rosenberg (2012) usa o termo “situado” [situated] para se referir ao corpo como entidade 

contextualizada e em constante renegociação com suas circunstâncias, presente em abordagens distintas.  
4Tenho em mente os exemplos a que Georges Canguilhem alude em O Normal e o Patológico, apresentando a 

diferença do índice glicêmico de certos africanos, além do controle da musculatura lisa por iogues. Em geral, 

entende-se que Canguilhem pense em uma normatividade do organismo, em contraste a normas sociais, embora 

ele também fizesse referência explícita à ideia de normatividade social de Halbwachs na mesma sessão em que 

veicula tais exemplos. Ver Canguilhem, 2009, p. 64, 67.  
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duradouro que talvez possa ser vislumbrado na proposta de biologias locais, além de 

descobertas ligadas ao campo da epigenética. 

 Um de nossos objetivos é, portanto, apresentar o delineamento da ideia de biologias 

locais. Em sua esteira, e diante das novas feições das ciências biológicas, propostas semelhantes 

têm emergido no campo das humanidades. Expressões como biologias culturais (Kirmayer, 

2006), corpos inseridos [embedded bodies] (Niewöhner, 2011) e mesmo biologia da história 

(Landecker, 2015) apareceram pontualmente nos últimos anos, em alguns setores relacionados 

às ciências sociais. São termos que surgem para lidar com questões diferentes, mas que 

assinalam a importância de ancorar os corpos local e temporalmente e as possíveis 

consequências dessa inserção. Parecem ser formas de desnaturalizar o corpo que não o fazem 

por acentuar a dimensão das “representações” construídas a seu respeito, mas referindo-se a 

suas próprias bases materiais. Como mencionado, essas noções aparecem de modo bem pontual, 

de modo que uma abordagem sistemática acerca de cada uma parece precipitada. O mesmo 

talvez já não deva ser dito acerca da ideia de biologias locais, em circulação desde a década de 

1990. Por isso, assume-se sua apresentação como um dos objetivos deste trabalho. Outro é a 

apresentação do campo da epigenética. O propósito, portanto, é indicar como a “biologia” é 

contextualizada através de uma síntese sobre esses dois eixos. 

 Já na primeira década do século XXI, a epigenética despontou com notoriedade em meio 

à biologia molecular. É uma área cuja definição se mostra ela mesma imprecisa (Meloni, Testa, 

2014; Niewöhner, 2011), mas que frequentemente é apresentada como aquilo que trata do que 

está em torno ou sobre (epi) a sequência do DNA, afetando sua expressão, sem alterar sua 

estrutura (Jablonka, Lamb, 2005; Meloni, 2014b). Por vezes apresentada como o “elo” entre o 

domínio biológico tido por mais fundamental – o genoma – e o impacto de uma dimensão 

ambiental mais ampla, a epigenética se revela um âmbito de disputa no bojo das próprias 

ciências biológicas.  

 O campo não é o único a pôr em cena a ideia de que influências ambientais, 

sociohistóricas inclusive, podem incidir sobre fundamentos biológicos (Rosenberg, 2012). 

Contudo, em parte por seu atrelamento à determinada concepção de hereditariedade, os genes 

se tornaram sinônimo de nível mais fundamental dos processos biológicos e representantes de 

uma natureza biológica que antecede a dimensão social, auxiliando a cindir corpo e ambiente, 

sociedade e história (Meloni, 2014a; Keller, 2010). Logo, um campo que parece sugerir a 

suscetibilidade das bases genéticas a seu ambiente merece atenção. Além disso, a discussão 

sobre a epigenética por alguns cientistas sociais nos últimos anos nos inclina a privilegiar sua 

observação (Meloni, 2013, 2014a; Landecker, Panofsky, 2013). Alguns daqueles que refletiram 
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sobre o conceito de biologias locais são os que mais têm se detido sobre o assunto (Niewöhner, 

2011; Landecker, 2015; Lock, 2013, 2015). 

 Ao se privilegiar o delineamento dos dois eixos de referência mencionados, restringiu-

se o foco desse trabalho, tornando-o exequível. A solução encontrada foi uma “solução de 

compromisso”: uma revisão da literatura e uma síntese que não se pretende exaustiva quanto 

aos assuntos, mas que permite uma exposição de um cenário em abertura. A ideia, portanto, é 

sintetizar as discussões referentes ao que assumo como um duplo movimento. Ou melhor, 

movimento aparentemente “simétrico” de contextualização da biologia em propostas das 

ciências humanas e das ciências biológicas, sob os eixos de biologias locais e epigenética. 

Movimento simétrico porque o solapamento de uma imagem de processos biológicos como 

fundamentos independentes, ou antecedentes para os demais (psicológicos, sociais, culturais), 

emergiria e seria negociado dos “dois lados da fronteira”. 

 Para atentar à síntese de ambos os eixos, algumas questões que servem de inspiração 

são: a biologia é descolada de uma ideia de natureza universal, uniforme e/ou a priori nessas 

formulações? Aspectos biológicos deixam de ser tratados como bases firmes? A primazia do 

genoma é colocada em xeque?  Além disso, se a separação corpo x ambiente, natureza x cultura, 

biologia x história parece ter se apoiado em certa concepção de herança biológica (Keller, 2010; 

López-Beltrán, 2004; Meloni, 2014; Benton, 1991), nas formulações atuais há uma 

reconfiguração da hereditariedade biológica emergindo de modo relevante? Como figura a 

dimensão temporal na relação entre processos biológicos e sociais, no cenário de 

biologias/corpos situados? 

  A reflexão do final do século XX sobre os limites na relação entre os domínios de 

natureza e cultura, biologia e sociedade, corpo e ambiente, era povoada pela imagem da técnica, 

da engenharia genética, de novas configurações propiciadas pela clonagem, reprodução 

assistida, circulação de organismos geneticamente modificados etc. Tais questões persistem. 

Todavia, a relação entre natureza e cultura, biologia e sociedade, apontada hoje envolve também 

algo diferente.  

 Não se trata apenas da transgressão de limites devido à manipulação e transformação 

deliberadas – a cultura como modelo para a natureza através da técnica (Rabinow, 1992). 

Propostas provenientes das ciências sociais e das ciências biológicas parecem dificultar uma 

demarcação clara entre aqueles domínios; parecem salientar que talvez as relações entre eles 

seja outra. Parece insinuar que limites precisos nunca estiveram lá (Helmreich, 2011). 

 Em meio às ciências sociais, teria se difundido a partir dos anos 1990 o conceito de 

biologias locais, cunhado pela antropóloga Margaret Lock. A proposta, portanto, era a de 
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observar a interioridade corpórea que se tornou uma “caixa-preta” para as ciências sociais. A 

sugestão do conceito de Lock ganha outra dimensão devido a descobertas recentes das ciências 

biológicas. Embora um caso específico, o campo da epigenética parece emblemático das 

transformações que se supõem em curso nas biociências, porque evoca diretamente o que se 

elaborou ao longo do século XX como a “matéria mesma da vida” – os genes, o genoma, o 

DNA (Franklin, 2000). A ascensão da epigenética, desde ao menos o fim dos projetos de 

mapeamento do genoma humano, parece flagrante na literatura médica e científica, a abarcar 

desde estudos de biologia molecular, evolutiva e do desenvolvimento, às preocupações de 

epidemiologia e antropologia biológica (Jablonka, Lamb, 2005; Heijmans, Mill, 2010; Meaney, 

2001). Seus enfoques, com frequência, se restringem mais ou menos às extensões e impasses 

que o campo encontraria em cada uma dessas áreas.  

 A atenção recebida em meio às ciências humanas parecia modesta até dez anos atrás. A 

ciências sociais, entretanto, têm atentado mais ao campo, direta ou indiretamente, e com ele 

tentado dialogar. Nas digressões das ciências humanas, com frequência, o olhar se volta para 

as maneiras como ela poderia contribuir para aquilo que é o foco de interesse dos pesquisadores: 

à própria teoria social, a teorias da justiça, à bioética, além dos problemas em torno das 

definições da epigenética, seus sentidos, sua difusão no imaginário comum, as possíveis 

consequências em termos de biopolítica (Meloni, Testa, 2014; Lafaye, 2014, Landecker, 

Panofsky, 2013). 

 Este projeto, se valendo dos trabalhos citados, propõe uma revisão cujo foco não será o 

aprofundamento de discussões específicas sobre teoria social, bioética ou biopolítica. 

Tampouco se dedicará à pertinência ou não de achados experimentais da epigenética. No que 

toca essa temática, deve apresentar o campo, valendo-se das considerações e apreensões das 

ciências sociais, mas observando como a epigenética contribui para uma visão situada da 

biologia.  

 Não é possível afirmar que a ideia de biologias locais é inédita no Brasil. Tampouco o 

discurso sobre a epigenética (Freitas-Silva, Ortega, 2014; Duarte, L.F., 2012). Contudo, não 

parece haver, até o presente, um trabalho que se dedique ao delineamento específico da ideia 

de biologias locais e da epigenética, sintetizando a ambas como tipos de contribuições para a 

ideia de biologias situadas, contextualizadas. As referências mais comuns à biologias locais, 

quando feitas, costumam se restringir ao que foi mencionado: através de seu trabalho de campo 

sobre menopausa, Margaret Lock propôs que as diferentes experiências desse fenômeno, 

vivenciadas por norte-americanas e por japonesas, não decorreriam apenas de diferentes 

expectativas culturais, mas envolveriam “biologias locais”. 
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 No entanto, interessada em saber o que sua ideia poderia abarcar de fato, então e no 

momento atual, não encontrei muito material voltado para elucidar o assunto; isto é, voltado 

para uma breve apresentação do seu conceito, se poderia de fato ser pensado como tal. A 

alternativa foi ir ao encontro das publicações de Margaret Lock e, a partir delas, compor um 

quadro para acompanhar o desenvolvimento da noção de biologias locais. Nesse sentido, busco 

realizar nesse trabalho o que de outro modo quis encontrar, mas que não estava disponível.  

 Quanto à epigenética: o material encontrado aqui costuma elaborar a ideia de 

determinismo x indeterminismo genético (Burbano, 2006); a trazer a epigenética como possível 

chave de explicação para comportamento e/ou transtornos mentais (Farias; Cordeiro, 2011); ou 

a problematizar esta mesma chave de explicação (Freitas-Silva; Ortega, 2014), além de 

possivelmente estar a ponto de se popularizar para determinados públicos brasileiros, devido a 

debates sobre o alcance de uma herança epigenética5 

 Dessa forma, ainda que o conceito das biologias locais e a ascensão da epigenética 

tenham circulado, a exploração sintética de ambas seria de relativa novidade para onde nos 

situamos. Além disso, serve como forma de nós mesmos nos aproximarmos e nos “situarmos” 

melhor diante desses campos e leituras, antes de enveredarmos por um escrutínio mais 

específico relativo a qualquer um. 

 Apesar de aludir à realização de uma síntese baseada em revisão bibliográfica que não 

se propõe exaustiva, eis alguns apontamentos de como foi realizado o percurso. Na primeira 

parte, Fundamentos, realiza-se a introdução de tópicos mais gerais que devem servir de “pano-

de-fundo” ou antecedentes para a discussão sobre a contextualização da biologia. Para situar o 

problema de uma natureza do corpo ancorada em sua biologia, e o caráter genético dessa 

biologia a respaldar a cisão do corpo face ao ambiente, experiências sociais ou tempo histórico, 

segue-se por uma síntese da divisão entre natureza e cultura. Remete-se assim à divisão de 

trabalho intelectual entre ciências humanas e ciências biológicas, privilegiando uma 

apresentação que delineia uma simetria entre o rechaço da biologia por certas tradições das 

ciências sociais e o endurecimento de determinada concepção biogenética. Por isso, realiza-se 

uma síntese do surgimento da concepção de hereditariedade biológica, imagem de processos 

biológicos universais e caráter superficial de processos sociais, culturais e históricos. Nesse 

ponto, a digressão se ancora majoritariamente em fontes secundárias, ligadas à história/filosofia 

da biologia, bem como na literatura oriunda das ciências sociais que reflete sobre sua própria 

história ou questões que estão em processo de abertura. 

                                                 
5Ver, por exemplo, o seguinte link: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87034-7943-217,00-

EPIGENETICA+A+CULPA+E+DOS+SEUS+PAIS.html 
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 Já no segundo capítulo, apresenta-se o percurso da ideia de biologias locais, desde sua 

sugestão, oriunda do trabalho de campo de Margaret Lock no Japão, às poucas inflexões mais 

molecularizadas que parece adquirir. O delineamento do conceito que se faz nessa parte se 

concentra nas publicações em que a própria Margaret Lock, sozinha ou com outros autores, 

elabora a ideia de biologias locais. Dessa forma, e devido ao percurso para o próprio 

delineamento do conceito, concede-se bastante espaço ao seu entrelaçamento com a discussão 

da menopausa. A digressão é simultaneamente uma tentativa de observar como a biologia é 

situada através da citada noção. Pauta-se, assim, basicamente em uma literatura constituída por 

fontes primárias: as publicações da própria autora que formulou a ideia, embora fontes 

secundárias apareçam para ajudar a ancorar certos pontos atrelados à sua formulação. 

 No terceiro capítulo, apresenta-se o campo da epigenética de modo sintético. As 

discussões são infindáveis, por isso optou-se por incluir uma breve síntese histórica do campo, 

mas sobretudo do cenário atual e seu jargão. Apresenta-se a epigenética ambiental (e social), a 

mais polêmica para os cientistas sociais, através de algumas publicações e estudos que se 

tornaram icônicos na área. Por isso, uma familiarização com a literatura relacionada ao próprio 

campo foi inevitável, mas a síntese se ancora estreitamente sobre digressões de cientistas sociais 

como Hannah Landecker, Maurizio Meloni, Jorg Niewöhner e Margaret Lock, que têm 

concedido bastante atenção ao assunto. Buscando observar como a epigenética pode propiciar 

a situação da biologia, observa-se a extensão ambiental abarcada pelo campo, bem como sua 

extensão temporal. 
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1 FUNDAMENTOS 

 

 Atualmente, há quem clame por um novo diálogo entre as humanidades e as biociências, 

chamando a atenção para outros estilos de pensamento que surgiram no interior das ciências 

biológicas (notadamente, Rose, 2013). Contudo, mesmo quem se dedica a mostrar uma 

diferença nesses estilos de pensamento, pode observar que isso não abarca uma ruptura ou 

mudança completa nas apropriações que são feitas daquelas ciências (Meloni, 2013). Ou 

melhor, em desacordo com transformações que ocorrem em meio a disciplinas biológicas, 

persistem visões monolíticas acerca da biologia e uma imagem que a torna equivalente a um 

fundamento universal e a priori para a vida humana, mesmo quando a ideia de natureza parece 

se desfazer (Helmreich, 2010). 

 Nossa intenção é observar um duplo movimento de contextualização da biologia, 

enquanto matéria biológica, não tanto enquanto disciplina. Observar a inserção do corpo em 

suas circunstâncias através de apontamentos sobre sua constituição biológica. Alguns 

delineamentos são necessários. A apresentação do problema da distinção entre contexto 

sociocultural e processo histórico, de um lado, e fundamentos biológicos, de outro, é um ponto 

de partida. Estamos cientes, entretanto, de que isso também envolve um emaranhado de 

questões, uma encruzilhada de problemas. Pior: que qualquer tentativa de retraçar essa 

encruzilhada seria ela mesma toda uma gama de projetos.  

 Desse modo, traz-se uma configuração que não poderia deixar de ser parcial. Ela deve 

servir de pano de fundo para a situação da biologia que é sintetizada através da ideia de 

biologias locais e de epigenética. Afinal, insinuou-se que parece haver uma simetria entre as 

perspectivas mais duras do corpo como entidade biológica circunscrita e individual – e 

notadamente de sua herança biogenética –, de um lado, e a recusa, por muito tempo, de 

considerar sua materialidade pelas perspectivas construtivistas, interpretativas e culturais das 

ciências humanas, de outro (Meloni, 2014a). Uma contextualização da biologia envolveria, 

assim, uma desestabilização a afetar simultaneamente ambos os lados da fronteira. Antes de 

chegar à dissolução, parte-se de sua divisão. 

 

1.1 Fundamentos da caixa-preta e da simetria reversa. 

 

 Historiadores estão familiarizados com a separação entre história humana e história 

natural. Não raro, se faz remontar essa cisão a Giambattista Vico (Chakrabarty, 2009; Meloni, 

2011), mas se permanece em terreno mais seguro ligando-a à elaboração por teóricos e pela 
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filosofia da história dos séculos XIX e XX. “Apenas uma história social do corpo, e não do 

corpo como tal, poderia ser estudada” (Chakrabarty, ibidem, p. 203). Apesar das exceções, tal 

sentença deve soar bastante familiar a todos os que se encontram em meio às ciências sociais. 

 Aquilo que parece digno de estudo residiria no domínio das preocupações e propósitos 

humanos. Outros elementos se apresentaram para apoiar a separação. O tempo da natureza – 

fosse ela “externa”, identificada com o meio ambiente, fosse ela “interna”, identificada com o 

corpo e a sua biologia – seria tão lento com relação aos homens que se tornaria quase inexistente 

para eles: mero pano de fundo passivo.  

 Mesmo quem sublinhasse o caráter incontornável da presença dessa natureza – presença 

atuante, não fundo passivo – tendia a identificá-la sob a forma cíclica, recorrente, repetitiva. O 

que poderia merecer interesse, em contraste, seria o domínio da liberdade, da autonomia, da 

diversidade humana (Chakrabarty, ibidem, p. 207). Ainda hoje, ao se apontar a dissolução desse 

corte epistemológico, tende-se a dar margem a uma imagem de natureza biológica marcada por 

um caráter mais “fixo”.  

 Qualquer pessoa que decida observar os diálogos entre os campos das humanidades e 

das biociências tem de lidar com uma série de heranças conceituais. Uma delas é a da obstinada 

dicotomia entre natureza e cultura; natureza e sociedade; natureza e história, biologia e 

cultura, biologia e sociedade. O desenrolar dessa série de termos deve indicar que nenhuma 

proposta de resolução ao problema nature x nurture poderia ser amplamente aceita como tal. 

Não sem mais embates, sem maiores obstinações em indicar outras fissuras. Pois diversas 

questões se sobrepõem e elas não são equivalentes, e em parte devido a embates no interior das 

próprias ciências humanas e das ciências naturais. 

 Para discorrer sobre a separação entre natureza e cultura, ou mesmo sobre a divisão de 

trabalho entre ciências naturais e humanidades a que ela se vinculou, não é preciso remontar à 

discussão sobre physis e nomos, mas a um projeto moderno (Latour, [1994] 2009). Tampouco 

é necessário evocar a imagem da revolução científica ou do alvorecer da filosofia moderna 

(Benton, 1991). E se, para o problema que nos capturou, parte da questão remete aos 

fundamentos da divisão de trabalho entre ciências naturais e humanas, à constituição das 

próprias disciplinas, ela se obstina em não se deixar reduzir nem mesmo a essa múltipla divisão. 

Pois foi constantemente redefinida e reproduzida, face a novas questões, a novos embates entre 

os campos, como no caso das “novas ondas” de determinismos biológicos ao longo do século 

passado (Benton, idem). 

 Decerto, não consideramos que o corpo, quiçá a natureza, seja redutível à biologia. Nem 

que as categorias de sociedade, história e cultura, em contraste às primeiras, coincidam em seus 
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significados. Porém, apesar do cuidado, as utilizamos aqui de modo mais ou menos 

intercambiável, mantendo a existência de distinções em mente. No que se refere a uma 

“natureza interna” e, não raro, à “parte da natureza” no homem, a justaposição entre “natureza” 

e biologia é frequente (Descola, Pálsson, 1996; Benton, idem). Para a antropóloga Sarah 

Franklin, através das narrativas da evolução e da hereditariedade, operou-se uma biologização 

e uma geneticização da “natureza” (Franklin, 2000, p. 189). Também Alan Goodman, ligado 

ao ramo da Antropologia Biológica, discorre com insatisfação acerca da geneticização da 

biologia do corpo (Goodman, 2013). 

 Se a dicotomia sob a nomeação de nature x nurture se constituiu há não mais do que 

cerca de 150 anos (Meloni, 2013; Keller, 2010, Oyama, 2000), a contraposição entre forma e 

substância marca a história do pensamento ocidental (Ingold, 2000; Oyama, idem); e o 

“antagonismo mútuo” que se instaurou entre os naturalismos provenientes das ciências 

biológicas e as abordagens das tradições humanistas não só persistiu como ganhou outros 

matizes ao longo do século XX (Benton, 1991; Meloni, 2013, 2014a), a ponto de se identificar 

as ciências biológicas como propiciadoras de abordagens naturalizantes para processos sociais, 

políticos e subjetivos. Os antropólogos Philippe Descola e Gísli Pálsson (1996), por sua vez, 

recordam que não raro as perspectivas culturalistas assumem que as sociedades são sistemas 

originais e incomensuráveis que dotam a ordem natural de significado; mas o fazem sem 

questionar a concepção universalista de natureza, moldada com base em concepções ocidentais 

(Descola; Pálsson, ibidem, p. 4).  

 No que diz respeito à nossa temática, é possível, por um lado, observar certo arranjo no 

início do século passado, relativo ao distanciamento das disciplinas. Por outro, pode-se observar 

as mencionadas “ondas sucessivas de interpretações biológicas para processos sociais e 

políticos” ao longo do século XX (Benton, ibidem, p. 15). Dependendo do olhar, elas podem 

abarcar da eugenia à etologia do pós-guerra, da sociobiologia à “nova genética” dos anos 1990 

(Benton, idem; Rabinow, [1992] 1999, p. 143).  

 No caso, seriam tentativas de explicações mais ou menos biológicas que se depararam 

não só com as críticas provenientes das humanidades dirigidas a seus naturalismos, mas com 

seu “reverso simétrico”, o construtivismo, o culturalismo, o textualismo que pareciam 

prescindir das bases materiais dos fenômenos que interpretavam (Descola; Pálsson, 1996; 

Benton, 1991; Meloni, 2014a; Niewöhner, 2015). Numa perspectiva construtivista extrema, a 

natureza não tem qualquer papel para além do domínio simbólico da cultura (Descola, Pálsson, 

idem, p. 11). 
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 Alude-se a explicações “mais ou menos biológicas” por um motivo. A maioria dessas 

explicações, como destacara Paul Rabinow (1992), se pautavam mais em “metáforas naturais” 

ou “metáforas biológicas”, quando na realidade não passariam de projetos sociais. Esses 

projetos de engenharia social não se baseariam em fundamentos biológicos reais. Segundo 

Rabinow, mesmo os “projetos eugênicos anteriores foram projetos sociais moldados em 

metáforas biológicas. Seus efeitos (…) estenderam-se da higiene pública ao holocausto, mas 

nenhum deles tinha muito a ver com discursos sérios da biologia” (Rabinow, idem, p. 143).   

 Na época, Paul Rabinow discorria nesses termos contrastando essa situação com o que 

acreditava observar através da emergência da nova genética: a dos projetos de sequenciamento 

do genoma humano da década de 1990, com promessas e ameaças que ele julgava enfim 

vinculadas a uma base científica referente à materialidade biológica. As promessas e ameaças 

daquela genética pareciam pôr em cena uma relação diferente entre as categorias de natureza e 

cultura: o anseio de moldar a última a partir da manipulação da primeira, através de sua 

realidade genética.  

 Portanto, representava uma relação diferente não só quanto aos projetos eugenistas de 

inícios e meados do século XX, em que a qualidade de uma nação poderia ser aprimorada a 

partir de medidas para o favorecimento ou erradicação de atributos biológicos – o que envolvia 

a ideia de reprodução e de hereditariedade (Rose, 2007). Também representava uma relação 

diferente daquela figurada através da sociobiologia, da doutrina do gene egoísta, da Psicologia 

Evolutiva e afins. 

 Através da menção da nova genética dos sequenciamentos genômicos e da 

sociobiologia, alude-se a dois momentos de reiteração do corte mencionado. Difundida pela 

obra do biólogo E. O. Wilson, a partir de 1975, a sociobiologia foi formulada como novo campo 

de pesquisa, destinado a esclarecer o comportamento humano e os fenômenos sociais à luz da 

teoria da evolução (Sahlins, 1976; Rotondaro, 2009; Meloni, 2014). Pretendia-se reflexão 

científica sobre a “natureza humana” e os comportamentos sociais, com base no mecanismo de 

seleção natural e de adaptação de comportamentos, que se radicariam em bases genéticas 

(Rotondaro, ibidem, p. 160). Enquanto Wilson pensava contribuir e dar fundamento para o 

campo das humanidades ao postular que seus fenômenos se radicavam em matéria biológica e, 

mais especificamente, no DNA, sua visão seria fortemente rechaçada por ser considerada uma 

naturalização de comportamentos e do status quo social (Sahlins, 1976). Ou seja, um caso de 

ideologia apresentada como natureza, como algo dado desde seu início. Ideologias sociais que, 

assim “naturalizadas”, eram reintroduzidas no imaginário social e apresentadas como se 

estivessem ancoradas em propriedades naturais (Sahlins, ibidem, p. 93).  
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 Esse representante de uma explicação biológica para fenômenos humanos pode parecer 

irrelevante face à tendência às explicações neurocientíficas e genéticas atuais (Choudhury; 

Slaby, 2012); mas o que se faz através dessa breve pontuação é lembrar não apenas o sentido 

das “metáforas naturais” veiculado por Rabinow, mas como também uma linha como a 

sociobiologia despertou reações contundentes que contribuíram para manter a fronteira entre 

ciências sociais e ciências biológicas, além de lançar luz sobre a estratégia de justificar estados 

de coisas, expectativas ou ambições a partir de uma pretensa ancoragem em propriedades 

“naturais” (Sahlins, idem; Daston, 2002; Meloni, 2011).  

 Já a emergência da genética dos sequenciamentos, tal como a “década do cérebro” no 

final do século XX, como indicado pela psicóloga Ilina Singh, conferiu nova ênfase à 

“natureza”: “como uma consequência desses projetos, a divisão entre natureza e cultura [nature 

and nurture] se tornou materialmente mais real nas décadas recentes, como (...) investigaram e 

visualizaram as dimensões moleculares, celulares e genéticas da vida” (Singh, 2012, p. 310). 

  

 Pode-se dizer que a disjunção e a reificação das categorias de natureza e cultura, 

apresentadas como domínios ontológicos separados, pode ser observada no domínio das 

ciências naturais, que historicamente tentam expurgar o impacto da presença humana de seus 

métodos, bem como nas ciências humanas de um modo geral.  No campo da Antropologia, em 

particular, essa distinção pode ser entendida como um instrumento analítico. Mas a dicotomia 

natureza x cultura também pode se mostrar como espécie de dogma central na área (Descola, 

Pálsson, ibidem, p. 2), na tentativa de impedir explicações para a constituição do “homem” ou 

da “vida social” oriundas de perspectivas naturalizantes, identificadas como determinismos 

biológicos ou geográficos. E cada domínio realizou sua própria forma de reducionismo: 

 

(…) cada uma das duas abordagens enfatizou um aspecto particular da oposição de polos – natureza 

moldando a cultura, versus cultura impondo significado à natureza -, não obstante, elas assumiram a 

dicotomia como dada e compartilharam uma concepção idêntica e universalista de natureza (Descola, 

Pálsson, ibidem, p. 5)6 
 

 Nesse sentido, pode-se entender que, nessa partilha, não só o corpo se tornou uma 

“caixa-preta” para as ciências humanas (Lock, 2001; Descola, Pálsson, idem). Em grande parte, 

o que quer que se entendesse por condições “naturais” se constituía como domínio alheio: 

fossem elas ligadas às condições geográficas, ao clima, à evolução, fossem ligadas à anatomia, 

                                                 
6No original: “(...) each of the two approaches emphasized a particular aspect of the polar opposition – nature 

shaping culture, versus culture imposing meaning on nature – they nevertheless took the dichotomy for granted 

and shared an identical, universalistic conception of nature”. 
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à genética molecular. Sem ter por objetivo uma genealogia da respectiva divisão de trabalho, é 

possível manter certos elementos e marcos em mente, de modo a relacioná-los com as distinções 

que atravessam o problema da contextualização da biologia. 

 Ao menos a ideia de biologia surgiu em 1802, a partir de Jean Baptiste Lamarck, para 

designar a separação fundamental entre seres vivos e matéria inorgânica. Todavia, o que poderia 

constituir a disciplina da biologia só seria possível quando fosse reunido o que então recaía sob 

os domínios da medicina (anatomia, fisiologia) e da história natural (zoologia, botânica) 

(Ingold, 1990, p. 211-2). Não mera reunião em um único quadro, mas uma outra forma de 

pensar: a vida teria de se tornar objeto de reflexão. O que reconhecemos como próximo de 

biologia hoje só foi possível por se passar de uma história natural pautada na classificação de 

seres vivos para uma visão sintética da vida, movida pelas transformações operadas no curso 

do tempo (Foucault, [1966] 2002; Franklin, 2000). 

 Desse modo, para um biólogo e filósofo da biologia como Ernst Mayr7, o passo crucial 

seria dado a partir da teoria da evolução e da proposta do mecanismo de seleção natural por 

Charles Darwin. Isto por tornar possível a distinção entre seres vivos face à matéria inorgânica 

sem resvalar para um vitalismo implícito em visões como as de Lamarck, nem retomar um olhar 

sobre o organismo como autômato mecânico, o que representaria um “retorno” às concepções 

cartesianas (Ingold, 1990, p. 212).  

 O destaque a esse aspecto é válido por pelo menos dois motivos. O principal é que, com 

a Síntese Moderna operada nos anos 1930-40, quando um grupo de biólogos reuniu a teoria da 

evolução de Darwin à genética mendeliana, assentaram-se as bases para uma teoria que 

permitiu pensar sobre os processos vitais de acordo com um grande quadro, unificando e 

ordenando as subdisciplinas biológicas (Jablonka, Lamb, 2005, p. 48; Benton, 1991: 21). Essa 

síntese representa a teoria evolutiva, denominada Neodarwinismo, que se tornou mais ou menos 

comum para diversas áreas da biologia. O que não quer dizer que essa versão da teoria evolutiva 

tenha sido o suficiente ou bem aceita por todos no campo (Meloni, 2013; Oyama, 2000; 

Jablonka, Lamb, 2005).  

 Em linhas gerais, o distintivo do Neodarwinismo, ou Teoria Moderna da Evolução, é 

que o processo evolutivo se faz entender, grosso modo, através da combinação de variação 

genética – por meio da recombinação devido à hereditariedade/reprodução sexual, por 

exemplo, mas também por suas mutações - e o mecanismo de seleção natural. Essa visão não 

sofreu muitas alterações com os primórdios da genética molecular nos anos 1950, passando por 

                                                 
7Um dos biólogos “arquitetos” da Síntese Moderna, junto a Theodosius Dobzhansky, JBS Haldane, Julian 

Huxley etc. 
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redefinições como a de que o gene corresponderia a uma sequência das bases nucleotídicas, as 

quais compõem a estrutura bioquímica do ácido desoxirribonucleico (o ADN, ou DNA). Não 

tardaria muito, entretanto, a sofrer revisão parcial, devido a outras descobertas acerca da 

natureza dessa molécula do DNA (Jablonka, Lamb, 2005, p. 51). 

 Mas além desse motivo para ressaltar a síntese que daria margem à Teoria 

Neodarwiniana da evolução, outro é que visões de determinismos biológicos que almejam 

explicar fenômenos sociais e culturais costumam lidar com leituras relacionadas aos 

“mecanismos” da evolução ou da hereditariedade biológica. Não só no momento de 

estabelecimento dessas disciplinas, como na segunda metade do século XX (Sahlins, 1976; 

Benton, 1991; Ingold, Pálsson, 2013). Note-se, por exemplo, justamente a perspectiva 

naturalista influenciada por tal junção de evolução, hereditariedade e DNA no caso (e no 

rechaço) da sociobiologia; mas também na crítica formulada pelo antropólogo Tim Ingold, 

dirigida ao empobrecimento da ideia de organismo e de pessoa operada pela aceitação do 

neodarwinismo e de uma tese de complementaridade entre diferentes sistemas de herança, ou 

diferentes dimensões da vida humana que apenas se “combinam” (1990; 2004; Ingold, Pálsson, 

2013). 

 

 Retomando o estabelecimento de fronteiras entre ciências biológicas e ciências sociais, 

lembramos ainda outros pontos. Para o sociólogo Nikolas Rose, por exemplo, a sociologia 

“como o estudo científico do desenvolvimento das sociedades humanas, é convencionalmente 

atribuída à [August] Comte, em 1839” e, desde seus inícios, se viu assombrada pela biologia 

(Rose, 2013, p. 8). Não só porque a disciplina da biologia serviu por vezes de inspiração para 

modelos e metáforas da sociologia, mas porque as “ciências sociais cresceram, ao menos em 

parte, por causa de seu papel biopolítico” (Rose: idem).   

 A sociologia lidava com recorrentes problemas de população, o que não deixa de ser 

uma temática atravessada pela “biologia” - além de foco de pensamentos eugenistas -, por mais 

que a ordem social fosse proposta como uma coisa sui generis. Rose sinaliza bem os meandros 

pelos quais, por vezes, cátedras de sociologia na Grã-Bretanha tiveram de manter distância da 

eugenia (Rose, idem). Do outro lado do Canal da Mancha, por sua vez, é fácil evocar a figura 

de Émile Durkheim, com sua alegação de que o social seria uma ordem causal própria, em 

contraposição a explicações que buscassem entender a sociedade como o resultado de 

comportamentos individuais ou que fosse passível de decomposição em explicações biológicas 

(Benton, 1991, p. 12).  
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 Em paralelo ao amplo emprego de noções de “morfologia”, “solidariedade orgânica”, 

ou a desordem social como “patologia” na sociologia de Durkheim, figura sua imagem do 

homem duplex, cindido entre sua parte moral, ideal ou social, concernente ao estudo da ordem 

social, e sua parte individual, orgânica, corporal. Ou ainda, nessa trilha, a própria cisão entre 

representações individuais e representações coletivas. Reconhece-se, entretanto, que a abertura 

de Marcel Mauss ([1934] 2003) para pensar as “técnicas do corpo” indicava que as fronteiras 

entre o que se poderia tomar por natural e social no corpo foram objeto de tentativas de 

negociação nas primeiras décadas do século XX. 

 Com tais menções, o escopo não é expor as nuances de uma história das ciências sociais. 

Visa-se ressaltar, porém, que podemos entender a reunião de tradições “humanistas” sob sua 

ênfase à especificidade e à autonomia da vida (social) humana – justificando, inclusive, a razão 

de ser dessas disciplinas para estudá-la (Benton, 1991; Meloni, 2011). O sociólogo Ted Benton 

nos lembra, por exemplo, a oposição a explicações naturalizantes, assimiladas à biologia 

naquele momento, por parte do movimento neo-kantiano alemão. Movimento que influenciaria 

uma sociologia como a de Max Weber, mas também a Antropologia Cultural norte-americana 

que surgiria na virada para o séc. XX, sob o vulto de Franz Boas (Benton, idem, p. 12-13; 

Meloni, 2014a, p. 14).  

 E é comum partir da figura de Franz Boas para considerar a contraposição entre cultura 

e natureza na Antropologia, obliterando sua pesquisa sobre a diferença do índice encefálico que 

teria marcado os descendentes de imigrantes nos Estados Unidos (Lock, 2013a). Boas é citado 

como espécie de fundador da Antropologia americana, como alguém que rechaçou a pertinência 

do conceito de raça, se contrapôs à eugenia, e assentou as bases para um olhar sobre a cultura 

que prezava por sua autonomia (Meloni, idem; Stocking, [1996] 2004). 

 É pertinente ressaltar o distanciamento por Boas de suas investigações iniciais, que o 

inclinavam para determinismos mais fisicalistas e geográficos (Stocking, ibidem, p. 26). Ele se 

posicionaria em prol de um olhar histórico e de um entendimento da cultura como um conjunto 

que exprime o espírito [Geist] de um povo (Stocking, G, ibidem, p. 20, 24). Assim, uma marca 

de seu legado para o estabelecimento da antropologia norte-americana foi a recusa do conceito 

de raça e de certo evolucionismo cultural. 

 No entanto, apesar de Boas ter se voltado contra determinismos geográficos fortes, a 

antropóloga Margaret Lock alega que “Boas não foi capaz de lidar com a possibilidade de que 

a cultura pudesse transcender a influência da biologia” (Lock, 2013a, p. 294, ênfase no 

original); possibilidade de transcendência esta que pretendera outro evolucionista famoso, 
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Alfred Wallace, quando após suas viagens e experiências com povos da América do Sul e do 

Sudeste Asiático, em relato a Charles Darwin revisou a ideia do alcance da seleção natural. 

 Ainda segundo Lock, a conclusão por Wallace de que o “cérebro humano é tão poderoso 

que sobrepuja a seleção natural (…) [e de que] humanos não estão sujeitos à pressão de 

variáveis ambientais do mesmo jeito [que os animais] (…) influenciou profundamente o 

pensamento de Franz Boas” (Lock, ibidem, p. 293). Mas não foi só o pensamento daquele 

evolucionista a impactar sobre essa personagem importante da Antropologia que se estabelecia 

em solo norte-americano. Boas também teria sido influenciado pelas ideias provenientes da 

genética mendeliana (Lock, 2013a; 2015; Meloni, 2016). No entanto, ele não parece ter aceitado 

plenamente uma cisão entre natureza e cultura: 

 

(…) parece que Boas não apenas rejeitou enfaticamente a posição divisória 'natureza e cultura' de Francis 

Galton, como também entreteve ideias sobre o entrelaçamento inextricável da biologia com ambas as 

ordens social e ambiental, desde o nascimento, senão da concepção. (Lock, 2013a, p. 294)8 

 

Ainda que a validade da pesquisa de Boas sobre o índice encefálico tenha sido questionada, tal crítica 

meramente deixa de lado as questões ontológicas em jogo. Ele estava escrevendo depois da redescoberta e 

publicação do trabalho de Mendel sobre herança genética e, sem dúvida muito marcado por essa publicação, 

ele insistiu ao longo de sua vida que a influência da hereditariedade era provavelmente mais importante do 

que aquela do ambiente. Mesmo assim, Boas continuou a crer firmemente na contribuição do ambiente para 

os processos de desenvolvimento humano. (Lock, idem)9 
 

 Ainda que Boas tenha terminado como espécie de agnóstico no debate entre natureza e 

cultura (Lock, 2013, p. 293; Stocking, idem), e tenha duvidado da capacidade da cultura em 

transcender o que era apresentado pela natureza sob a forma da hereditariedade, o legado 

deixado por ele, em termos de um olhar que prezava o processo histórico e a autonomia da 

cultura, se tornaria um abismo na elaboração de um antropólogo “herdeiro”, Alfred Kroeber 

(Lock, ibidem, p. 294; 2015; Benton, 1991, p. 13; Meloni, 2016). 

  Ao menos de Kroeber em diante, um abismo entre as categorias de natureza e cultura 

marcaria boa parte da tradição da referida Antropologia Cultural. Kroeber também foi inspirado 

pela visão do evolucionista de Alfred Wallace, no sentido de que este evolucionista acentuava 

o caráter distinto dos humanos face ao substrato animal e a capacidade do espírito (e cérebro) 

                                                 
8“(...) it appears that Boas not only emphatically rejected the divisive 'nature and nurture' position of Francis 

Galton, but also entertained ideas about the inextricable entanglement of biology with both the environment and 

the social order, from birth if not from conception” 
9“Although the validity of Boas' reaserch on the cephalic index has been questioned, such critique merely 

sidesteps the ontological questions at stake. He was writing after the rediscovery and publication of Mendel's 

work on genetic inheritance and, no doubt very struck by this publication, he insisted troughtout his life that the 

influence of heredity was probably more important than that of the environment. Even so, Boas continued to be a 

firm believer in the contribution the environment makes to human developmental processes.” 
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humano de transcender os limites de outro modo colocados pelo mecanismo de seleção natural 

(Benton, idem; Lock, idem). 

 Mas Kroeber também foi muito inspirado por uma visão mais dura sobre a 

hereditariedade biológica, formulada por August Weismann (Lock, 2013a; 2015; Meloni, 

2016); formulação que introduzia uma barreira entre o plasma germinativo (ou células 

reprodutoras), verdadeira substância transmissora de potencial para características de geração 

a geração, e o soma, ou o corpo, marcado pelas influências do meio ao longo do tempo. Em 

suma, um modelo de hereditariedade que conferia exclusividade e autonomia ao “plasma 

germinativo”, em contraposição às experiências ao longo do desenvolvimento. Kroeber 

encontrava assim as bases para dissociar o que ocorresse na esfera social de qualquer 

fundamento orgânico. Sua publicação do Superorgânico, em 1917, se tornou um clássico para 

argumentar contra a consideração de influências biológicas na antropologia (Lock, 2013a, p. 

296; 2015).  

 Portanto, o delineamento de certa visão sobre a natureza fixa, interpretada como 

equivalente àquilo que o indivíduo traz consigo ao nascer, justaposta à sua herança biológica, 

exerceria profunda influência não apenas sobre a constituição das disciplinas biológicas 

(Ingold, 1990, p. 212), como serviria à contraposição mais acirrada - e via de libertação - de 

uma tradição “humanista” que se estabelecia (Benton, idem; Meloni, 2014a; 2016; Lock, 

2015a). Por essa trilha, cultura seria um polo tido por autônomo face tanto ao ambiente físico, 

quanto à herança biológica.  

 O antagonismo mútuo entre visões humanistas e biológicas se reformula e se acentua ao 

longo do século XX, como pode ser visto no caso da sociobiologia nos anos 1970-80 e nas 

réplicas por Marshall Sahlins (1976) e Paul Rabinow (1992), além de postulações “vizinhas” 

nesse mesmo período, como a do “gene egoísta”, por Richard Dawkins, e a Psicologia Evolutiva 

(Rotondaro, 2009). Mas a visão sobre herança biológica que se construía na transição para o 

século XX permitiu a cisão fundamental. A visão mais dura de hereditariedade abria o caminho 

para o estabelecimento também mais “duro” da contraposição por tradições ligadas à visão 

cultural, construtivista, historicista etc. (Meloni, 2014a; 2015; 2016) 

  O sociólogo Maurizio Meloni sugeriu de modo explícito a importância da consolidação 

dessa visão de hereditariedade biológica para tal simetria reversa entre perspectivas 

construtivistas nas ciências sociais e o naturalismo das ciências biológicas (2014a). Ademais, 

determinada imagem da biologia as perpassaria: o problema é que a forma de lidar com o 

aspecto da natureza e, não diferente, desta quando identificada à biologia, é o de tratá-la como 

uma base universal, uniforme ou a priori. Natureza cuja análise que talvez se mostrasse 
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irrelevante para os domínios das ciências sociais (Lock, 2013a): o que caberia às humanidades, 

no máximo, seria apenas a discussão de suas representações e percepções (Descola, Pálsson, 

1996, p. 14).  

 Na década de 1970, ao escrever sobre o impacto do conceito de cultura para o conceito 

de homem, o antropólogo Clifford Geertz (1973) atentara a uma tendência de lidar com aspectos 

diferentes dos homens em termos hierárquicos. Naquele momento, ele falava de uma concepção 

estratigráfica sobre os homens que, em parte, remetia ao legado de uma visão iluminista sobre 

a humanidade. O antropólogo discorria, dentre outras coisas, sobre os percursos de sua própria 

disciplina, mas sua reflexão ajuda a ilustrar o caráter “fechado” que o corpo e os processos 

biológicos apresentavam para as ciências sociais. Tenha sido a concepção de Homem do 

Iluminismo retratada de modo quase caricatural por Geertz, cabe notar sua ênfase ao 

mencionado caráter universal atribuído à natureza e, nesse sentido, o mesmo atributo conferido 

à natureza humana (Geertz, ibidem, p. 34). 

 Numa reflexão sobre as tentativas de amparar a autoridade da ordem moral sobre uma 

autoridade imanente à ordem natural, a historiadora Lorraine Daston (2002) indicara a 

passagem de uma ênfase aos costumes da natureza [nature's customs] às leis da natureza 

[nature's laws]. Ela sublinhara como essa mudança acompanhou o estabelecimento Estados 

centralizados, o crescimento do aparelho burocrático e o acento sobre a importância das leis 

gerais face aos costumes locais – processo que marcou principalmente a transição para o século 

XVIII (Daston, idem, p. 405-7) 

 Na construção dessa perspectiva, a natureza deveria remeter ao regularmente 

organizado, ao invariante, à uniformidade, à universalidade. Trata-se então de uma abordagem 

muito diferente de toda a ordem natural, que dependia desde fins do século XVII da proposição 

de leis uniformes e invioláveis. Além disso, intensos esforços por representar a natureza, que 

se dariam desde os inícios dos descobrimentos modernos e da fundação das colônias, 

classificavam “objetos naturais” no anseio de identificar e retratar tipos ideais, bem como o que 

poderia ser considerado uma anomalia (Lock, Nguyen, 2010, p. 36-7). 

 Dessa forma, a parte da natureza nos homens deveria igualmente dizer respeito àquilo 

que seria constante, ao geral, ao universal. Assim, ao que igualava os homens, por trás de 

quaisquer diferenças “superficiais” devido a costumes locais e à passagem do tempo. E é essa 

a imagem retratada na crítica esboçada por Geertz (1973). Essa forma de lidar com as diferenças 

observadas entre os homens, que se tornou possível com as viagens de descobrimento, 

colonizações e secularização, postulava que o que os distinguia seria superficial, ou mesmo 
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uma distorção. Como se pudesse haver a imagem de um Homem verdadeiro, quando “despido” 

da variação das convenções, das regras sociais, ou do impacto da história. 

 Para Geertz, a imagem propiciada desde a visão iluminista teria sido abalada pela 

“ascensão do conceito científico de cultura” (Geertz: idem, p. 34). Todavia, como ele mesmo 

mostrara, o anseio por encontrar uma base para pensar o que unia a humanidade persistiu, 

motivando a busca por outros universais, inclusive psíquicos e culturais (ibidem, p. 38-9). Se a 

maneira de abordar a diversidade cultural não é propriamente o centro de nossa atenção, importa 

observar a mencionada estratégia intelectual. Ela constrói e legitima uma imagem dos homens 

como se fossem compostos por níveis, por camadas que se sobrepõem umas às outras. Os 

diversos aspectos da vida humana – biológicos, psicológicos, sociais ou culturais – tornam-se 

passíveis de serem pensados como estratos mais ou menos independentes. Por um lado, isso 

garante a independência de cada tipo de aspecto e, desse modo, das próprias disciplinas que os 

estudam (Geertz, idem). Por outro, os subsume numa implícita hierarquia, devido à ordem do 

“edifício humano”. 

 

O Homem era um animal hierarquicamente estratificado, um tipo de depósito evolutivo, para cuja definição 

cada nível – orgânico, psicológico, social e cultural – tinha um lugar assinalado e incontestável. Para ver o 

que ele realmente era, teríamos de sobrepor achados de várias ciências relevantes (…) uns sobre os outros 

(…) quando isso estivesse feito, a importância cardeal do nível cultural, o único distintivo do homem 

apareceria naturalmente. (Geertz, ibidem, p. 38)10 
 

 A crítica não significa que Clifford Geertz dispensasse a ideia de que algo uniria a todos 

os homens. Dispensava, ao que parece, a ideia de uma natureza uniforme a priori, sobre a qual 

se acrescentariam outras camadas (ibidem: 38-9). Desse modo, a cultura – e sua interpretação 

- culminaria como a camada mais superficial, não obstante fosse tomada como a mais distintiva 

dos seres humanos. 

 Por isso, se faz notável sua formulação da cultura como “mecanismo de controle”, 

central para a própria formação biológica dos homens - inspirada em descobertas sobre a pré-

história de sua época (ibidem: 45-9). Movimento semelhante ao observado nas elaborações 

sobre a relação entre natureza e cultura no processo de hominização, expostas por Descola e 

Pálsson (1996, p. 5, 18). A cultura, afirmavam esses antropólogos, não seria um elemento 

acrescentado após a conclusão do desenvolvimento orgânico-biológico dos homens, mas 

elemento que tornou a conformação dos homens como os conhecemos possível. De maneira 

                                                 
10“Man was a hierarchically stratified animal, a sort of evolutionary deposit, in whose definition each level – 

organic, psychological, social and cultural – had an assigned and incontestable place. To see what he really was, 

we had to superimpose findings from the various relevant sciences (…) upon one another (…) when that was 

done, the cardinal importance of the cultural level, the only one distinctive of man would naturally appear” 
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parecida, também Ingold argumentara que não houve a formação de um “homem 

anatomicamente moderno” só então pronto para uma evolução cultural – como se isso 

envolvesse, de fato, dois sistemas paralelos de herança e evolução, como se o DNA fosse um 

programa capaz de fornecer os “atributos biológicos” para qualquer realização (Ingold, 2000, 

p. 382). Extrapolando tais formulações para os outros aspectos, pode-se alegar que o caráter de 

socialidade é crucial no mesmo sentido. 

 A despeito das críticas à visão estratigráfica, não é difícil perceber ainda hoje sua 

permanência quando se pensa na relação entre processos biológicos, processos psíquicos, 

sociais e culturais. Tim Ingold chama a atenção para como mesmo os argumentos que versam 

sobre a co-evolução de genes e cultura não estão imunes a essa estratégia (1990, p. 223). 

Enquanto eles parecem sublinhar a importância da cultura para seleção de determinadas 

variantes genéticas, permanece implícito um modelo combinatório, que assume a existência de 

sistemas de herança totalmente distintos. Argumentos de co-evolução ainda envolvem, como 

este antropólogo diria, a “tese da complementaridade” entre diferentes dimensões do homem - 

e sua partilha por diferentes disciplinas. Em especial, pode persistir a ideia da “fundação 

orgânica” para o “edifício humano”. Isto é, uma visão em que a materialidade biológica do 

corpo pode ser tomada como fundamento prévio sobre o qual apenas se agregam outros aspectos 

da vida humana (Meloni, 2013, p. 12). A natureza, sob a forma de variantes genéticas, continua 

identificada a conjunto de características internas e hereditárias; e a cultura, a conjunto de 

influências ambientais externas, quando não redutível a pretensas unidades de transmissão 

cultural. 

 Portanto, a ideia de que o definidor dos homens, o que os une, é a capacidade para a 

cultura; de que são atravessados por uma distinção entre condição moral ou espiritual da 

humanidade e substrato animal, físico, orgânico, não é o suficiente para eliminar controvérsias 

que perpassam a divisão entre ciências humanas e biociências. Ela ainda possibilita a 

perspectiva sobre a antecedência de processos biológicos, impondo-os como base firme para o 

que emerge depois – ao invés de atentar a como esses processos são também marcados por 

contingência (Meloni, idem; Oyama, 2000). Para o sociólogo Maurizio Meloni, o problema 

com críticas que apelam à noção de incomensurabilidade diante de aspectos biológicos seria 

precisamente o fato de deixar seus pressupostos epistemológicos intocados: “(...) ao assumir 

apenas a incomensurabilidade e, portanto, a falta de contato entre diferentes disciplinas, essa 

corrente de crítica historicamente correu o risco de deixar o status epistemológico das ciências 

naturais intocado” (Meloni, 2013, p. 10). 
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 Além disso, não se pode ignorar que expressões como biológico, inato, herdado, 

fisiológico são utilizadas de modo intercambiável (Meloni, 2014; Oyama, 2000), mesmo que 

cada uma delas comporte diferentes significados. O termo biológico é assolado pelo seu 

emprego para denotar algo inato e para denotar fisiologia – emprego duplo que é difícil manter 

separado, mesmo que possa ser considerado um equívoco (Oyama, 2000, p. 167). Assim, além 

do “biológico” servir de parâmetro de referência para uma visão padronizada e universalizante 

dos corpos, a forma como ele é conceitualizado reverbera e reproduz a tese da 

complementaridade de dimensões distintas. O biológico então não raro figura como o mais 

fundamental, o recurso pré-existente, imutável, mais estável, forma independente do contexto, 

causa primária, portadora de informação, ou fundamento sólido para aparências sociais e 

culturais (Oyama, 2000, p. 164-5; Meloni, 2014, p. 12; Ingold, 1999; 2000).  

 Nesse tipo de figuração, assume-se a sua primazia: os processos biológicos vêm 

“primeiro” em qualquer cadeia de causas. Por isso, não surpreende que em consonância com 

tal imagem, referências ao biológico o pretendam como a “base mais firme” diante das 

variações, oscilações e complexidade dos fenômenos sociais (Meloni, idem); e mesmo algo que 

serviria para garantir maior certeza em sua abordagem. 

 Novamente, a natureza, sob a forma do passado dos homens sedimentado como um vago 

“substrato animal” ou como suas “bases genéticas”, pode ser apresentada como mínimo 

denominador comum, e mais determinante, além de impassível diante das transitórias 

experiências de outra ordem. Mas tendo exposto a primazia assumida pela visão biológica, 

deve-se ao menos mencionar a importância de um movimento de padronização dos corpos, 

sobretudo ao longo do século XIX. Isto é, a consolidação da imagem de corpos normais, cujos 

interiores seriam considerados fundamentalmente semelhantes entre si. O que deve muito não 

só a séculos de dissecção anatômica na história da medicina ocidental, como à ascensão do 

método estatístico que se estabelecia em alguns Estados europeus e em suas colônias, e que 

auxiliaria no mapeamento de doenças em territórios diferentes ao longo dos séculos XVIII e 

XIX (Davis, 2006; Lock, Nguyen, 2010, p. 39-40) 

 Segundo os antropólogos Margaret Lock e Vinh-Kim Nguyen (2010), as tendências a 

sublinhar propriedades internas ao corpo ou às suas contingências permaneceram em 

competição. Ao passo que o historiador da medicina Charles Rosenberg (2012) declarara que 

uma mutualidade constitutiva do corpo-ambiente nunca sumiu por completo. Para ele, “certo 

ambientalismo continuou como modo de conceber e entender o mundo”, revelando-se no 

reformismo da saúde pública, mesmo após a elaboração da teoria dos germes para entender a 

etiologia das doenças (Rosenberg, ibidem, p. 663). 
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 Na verdade, a visão do corpo situado em seu ambiente teria persistido mesmo até 

meados do século XX, para só então ser deslocada de sua posição central. Não foi eliminada 

em absoluto, alegara Rosenberg, uma vez que uma minoria continuou a se orientar pelo 

contexto e questionar as bases reducionistas (Rosenberg, idem). Contudo, fora eclipsada pela 

ênfase aos aspectos biofísicos e bioquímicos do corpo, conhecido através do ambiente 

controlado dos laboratórios. O corpo que se veio a conhecer através desses meios é o corpo 

abstrato, desenraizado de suas circunstâncias. E o que foi feito nesse domínio, encontrou ecos 

em outro: 

 
(...) durante a segunda metade do século XX, o corpo material foi em grande parte 'encaixotado' [black-

boxed] pelos antropólogos da cultura [cultural anthropologists], e seus conteúdos foram descartados como 

irrelevantes nos meios de pesquisa em ciências sociais (…) ao longo da última parte do século XX, se 

passou muito tempo discutindo a distintividade dos seres humanos nas ciências sociais e humanas, enquanto 

ao mesmo tempo se sustentava a suposição da 'não-distintividade do corpo humano'. Sem dúvida a 

relutância para reconhecer diferenças corporais emergiu primeiro de um medo de que isso desse abertura a 

uma biologia racializada. Uma falta de familiaridade com as ciências biológicas certamente também 

contribuiu (...) (Lock, 2013a, 295)11 
 

 Ao buscarmos realizar uma introdução sobre a divisão entre natureza e cultura, entre 

ciências sociais e biociências, sobre a padronização do corpo em termos biológicos e a 

suposição de que tais aspectos são mais fundamentais, deixamos intocadas outras tantas 

figurações. Uma delas é a do constante questionamento a essa imagem descontextualizada dos 

processos dos corpos (Rosenberg, 2012, p. 664-5). Além disso, aponta-se que já há duas 

décadas, novos materialismos ascendem em meio às ciências sociais e, em meio a esse pendor, 

desponta a importância de uma materialidade corpórea (Rose, 2013; Descola, Pálsson, 1996). 

O trabalho de etnólogos12, além de uma atenção crescente ao corpo, teria dificultado a ambição 

de demarcar claramente biologia e cultura. Movimento este que não foi exclusivo, mas 

particularmente bem representado pela antropologia médica (Scheper-Hughes, Lock, 1987). 

Assim, antes de seguir por essa trilha, serão evocadas heranças que sustentaram a partilha até 

aqui exposta. 

 

 

                                                 
11 “(...) during the second half of the twentieth century the material body was largely 'black-boxed' by cultural 

anthropologists, the contents of which were ruled out as irrelevant in social science research endeavors. (…) a 

good deal of time has been spent in the social sciences and the humanities throughout the latter part of 20th 

century in discussing the distinctiviness of human beings, while at the same time holding to an assumption about 

the 'non-distinctiviness of the human body'. Without doubt a reluctance to recognize bodily difference arose 

primarily from a fear that this would re-open the wide to a racialized biology. A lack of familiarity with the 

biological sciences no doubt also contributed (…)” 
12 Mas me baseio aqui no que foi exposto por Tim Ingold em The Perception of the Environment, 2000. 
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1.2  Uma herança particular 

 

 Mediante a confluência da genética mendeliana e da bioquímica (Morange, [1994] 1998, 

p. 11) em meados do século XX, a biologia molecular ajudou a assentar as bases para 

concepções que pretendiam situar nos genes, ou doravante no código genético, a natureza 

fundamental, segregada, de nossa existência corpórea, quando não de toda a existência 

enquanto seres vivos (Keller, [2000] 2002, 2014). A visão de um corpo isolado, de fronteiras 

definidas, e cuja natureza mais básica se mostra quase impermeável diante do ambiente, não 

poderia ser explicada apenas por tal caminho.  

 Contudo, o intuito não é realizar uma narrativa histórica acerca da formação desse corpo 

quase fechado às suas circunstâncias – ou que a elas só se abre superficialmente. O intuito é 

começar por uma orientação quanto a pontos que permitam pensar a própria “situação” atual da 

biologia; a dissolução de limites claros de onde começa o social e onde termina o biológico; de 

como o “biológico” parece se desatrelar de uma imagem do natural no sentido de algo dado, a 

priori. Portanto, antes de “situarmos” a biologia através de biologias locais e da epigenética, 

seguiremos os rastros da genética e suas heranças. 

 

 A historiadora e filósofa da ciência Evelyn Fox-Keller (2010) propôs a grande 

importância de uma elaboração sobre a ideia de hereditariedade no final do séc. XIX, no mundo 

britânico. Ela o fez para esclarecer um dos lados da disjunção entre natureza e cultura que 

repercute ainda em nossos dias e que não raro atravessa os embates entre ciências biológicas e 

ciências humanas. A autora não ignora as frequentes menções de que a “dicotomia” entre nature 

e nurture se apresentara antes. A menção de ambos os termos já poderia ser vista em 

Shakespeare (1623), se alega de um lado; ou em uma monografia pelo pedagogo Richard 

Mulcaster (1581), alega-se de outro (Keller, idem; Meloni, 2016). Ela refuta essas alegações, 

sublinhando como as expressões nature-nurture encontradas nesses momentos não implicavam 

a separação que se mostraria notável posteriormente, a partir do final do século XIX (Ibidem, 

p. 20; Lock, 2015a; Meloni, 2016). 

 Ao indicar como se dera a elaboração de hereditariedade no último terço daquele século, 

Keller pontua as bases para um alinhamento entre natureza-biologia-genética que se mostra 

relevante em certas concepções do século XX e que repercute ainda hoje. Não se pretende que 

semelhante alinhamento já estivesse ali desde então. Ou mesmo que esse tenha sido o único 

caminho para essa “sobreposição”. Tampouco que tal alinhamento alguma vez tenha sido 

absoluto. O que ela apresenta, porém, parece relevante para entendermos a ênfase, em meados 
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do século passado, ao corpo como entidade isolada, independente e passível de elucidação pelas 

ciências biológicas – cuja interioridade é dispensada pelas ciências humanas (Lock, 2013; 

Keller, 2010; Meloni, 2016).  

 Por volta de 1870-88, a ideia de uma desunião entre natureza-cultura se tornara parte 

da compreensão comum (Keller, ibidem; López-Beltrán, 2004; Meloni, 2016). Ao percorrer 

alguns trabalhos que trariam os dois elementos em épocas anteriores, ressalta-se como o papel 

de nurture parecia ser o de ajudar, amparar, sustentar ou mesmo confirmar o de nature (Keller, 

ibidem, p. 11). É mediante uma elaboração por Francis Galton e o que dali derivou que se 

estabelece uma diferença no sentido de corte. Uma cisão radical, aprofundada ao longo do 

século seguinte, amparada desde então pelas elaborações sobre a hereditariedade biológica. 

 As relações entre natureza e cultura, antes, nunca teriam sido sequer acentuadamente 

complementares, a complementaridade a indicar a própria separação. Teria sido a partir de 

Francis Galton que a disjunção se tornara explícita e lugar comum (Keller, ibidem; Lopez-

Beltrán, 2004; Meloni, 2016). Segundo Keller, no último terço do século XIX ocorre uma 

virada, que faz com que a transmissão de qualidades físicas ou mentais, a sua herança, seja 

estreitamente vinculada ao corpo, o tornando o veículo exclusivo da hereditariedade. 

Estabelecia-se a concepção moderna de que a transmissão biológica de atributos residia no 

corpo; residia em alguma substância que era transmitida através do corpo; residia, em suma, 

numa substância interna transmitida pelo corpo.  

 O que se vê é a simultânea substancialização e internalização do hereditário (Keller, 

idem, p. 21). O que permitiria o alinhamento, ou mesmo colapso (López-Beltrán, 2004), entre 

o que quer que se pensasse acerca de inato, natural, congênito e hereditário. Movimento que 

se articula à disjunção explícita entre nature e nurture apresentada por Francis Galton, que não 

era propriamente um biólogo e cujas elaborações se deram antes da emergência da citologia no 

século XIX, com suas descobertas sobre a arquitetura celular (Meloni, 2016). Essa figura, 

porém, estava envolta pelo contexto de disputas acerca dos modos de hereditariedade que se 

delineava ao longo do século XIX.  

 Através de um experimento envolvendo a transfusão de sangue entre gerações de 

coelhos, Galton testa uma hipótese sustentada, dentre outros, por seu primo Charles Darwin. 

Embora o último tenha se tornado icônico para o pensamento biológico do século XX, sua 

concepção acerca da herança de atributos não se distinguia tanto do que era sustentado por seus 

contemporâneos. Se de algum modo sua ideia se aproxima da concepção moderna de 

hereditariedade biológica - que hoje poderia ser designada como a visão de uma 

hereditariedade dura [hard heredity], cindida de influências ambientais – é no sentido de ter 
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pensado que ela se daria através de substâncias materiais; isto é, uma herança transmitida de 

geração em geração através de certas unidades vitais (Jablonka, Lamb, 2005; Meloni, 2016). 

 Darwin, porém, sustentava a ideia de pangênese: a substância interna responsável pela 

transmissão de características de um organismo a outro seria na verdade a reunião de elementos 

minúsculos e particulares, as gêmulas, derivadas de partes dos corpos adultos dos progenitores 

(Jablonka, Lamb, 2005, p. 29-30). Ou seja, elas poderiam se constituir a partir de quaisquer 

partes dos corpos dos pais e em qualquer momento de sua vida, portando assim os impactos de 

suas experiências. A herança das unidades de vida era de certo modo internalizada em Darwin, 

mas ele não separava o material hereditário do desenvolvimento dos organismos – o que 

marcava o pensamento acerca da herança biológica ao longo do século XIX (Meloni, 2016, p. 

33-4). 

 A menção às gêmulas de Darwin não se dá para indicar qualquer originalidade de sua 

concepção. Ela é feita para indicar o passo a mais dado por Galton. Pois a concepção de Darwin 

ainda admitia um entrelaçamento dos efeitos das experiências e dessas partículas transmitidas 

pelos pais, ainda que ao longo de gerações (Keller, ibidem; Jablonka, Lamb, idem). Ou seja, 

havia uma brecha para o impacto do ambiente sobre a substância interna transmitida de geração 

em geração; uma brecha, na realidade, para que esse impacto ambiental fosse também ele 

transmitido de geração em geração (Jablonka, Lamb, ibidem; Meloni, 2016) e, assim, auxiliasse 

a pensar a evolução; por isso, tal visão foi apontada como possível indício de sua própria 

“dificuldade de acreditar plenamente no poder da seleção natural” (Meloni, ibidem, p. 34). 

 O que o pensamento de Darwin representa, nesse sentido, não é uma ruptura quanto a 

seus contemporâneos. Ele admitia, como tantos outros, a ideia da herança de caracteres 

adquiridos, hoje frequentemente citada como um equívoco do biólogo francês Jean-Baptiste 

Lamarck, do início daquele mesmo século (Jablonka, Lamb, 2005; López-Beltrán, 2003). De 

certo modo, a ideia de Darwin indicava que, por substancializada e internalizada que fosse a 

matéria herdada dos antepassados, não só o veículo corporal não se encontrava cindido de todo 

das condições circundantes, como a materialidade passível de transmissão ainda parecia ligada 

a eles.  

 De certo modo, ao longo do século XIX, se havia um tipo de cisão, parecia ser mais de 

ordem temporal do que a de domínios de substâncias diferentes – espaços interno ou externo, 

natureza ou criação – e não era definitiva. O marco, até aquele momento, se referia mais ao 

instante do nascimento, mas remetia à distinção ainda imprecisa entre influências anteriores e 

posteriores a ele, e, assim, ao impacto do que o indivíduo trazia consigo ao nascer (Keller, 

ibidem, p. 23). O que ele trazia não era necessariamente “inalterável ou “irremediável” diante 
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do que sucederia depois. Assim, uma distinção operada por um acontecimento no tempo, isto 

é, o nascimento, se deslocou rumo a uma distinção entre diferentes espaços, que se tornavam 

equivalentes a domínios diferentes (Keller, ibidem). 

 Após a frustração da hipótese de Darwin através do experimento com a transfusão de 

sangue entre gerações de coelhos, o pensamento de Francis Galton se afastaria cada vez mais 

da ideia dos impactos ambientais sobre a transmissão de características. Galton, no final do 

século XIX, discorreria sobre uma materialidade mais independente de variações no ambiente: 

a estirpe [stirp] (Meloni, ibidem, p. 35). O sociólogo Maurizio Meloni ressalta que a cisão entre 

os domínios da natureza e da cultura por Galton, pautadas e justapostas a uma visão sobre 

herança biológica que endurecia, talvez se deva mais a suas motivações políticas e 

preocupações raciais, além de sua abordagem estatística, e não exatamente biológica.  

 Seus esforços eram marcados pelo intuito de quantificar as diferentes influências sobre 

os indivíduos, discernindo então diferentes domínios cujos impactos poderiam ser mensurados. 

Em suas elaborações, a substância passível de hereditariedade era atomizada e internalizada. 

Os corpos dos pais eram veículos para o que se transmitia entre gerações, não propriamente o 

que gerava as características semelhantes verificadas entre elas (Meloni, ibidem, p. 47). O 

material hereditário, com Galton, tornava-se mais inacessível às influências do meio externo 

sobre a natureza dos indivíduos. Para Evelyn Fox-Keller, foi seu legado, elaborado por 

seguidores como o estatístico Karl Pearson, que dera margem à visão alternativa dos efeitos da 

natureza e da cultura; da separação entre elas; da cisão entre os efeitos da hereditariedade 

daqueles acarretados pelo meio circunstante (Keller, 2010, p. 21-6).  Galton não foi o 

único a formular algo do gênero, mas foi aquele que pronunciou de modo explícito a separação 

entre nature e nurture, associando a primeira àquilo que o indivíduo traz consigo ao nascer e a 

segunda a toda a ordem -vaga - de influências externas (Keller, ibidem; Meloni, ibidem; López-

Beltrán, 2004). Algo que seria reapropriado ao longo do século seguinte. Mas fundamental para 

isso seria antes a influência das elaborações provenientes de outros campos: a doutrina da 

continuidade do plasma germinativo, sustentada por August Weismann na Alemanha de finais 

do século XIX, na expectativa de romper com o viés lamarckista da época, além da genética 

emergente nas primeiras décadas do século XX (Meloni, 2016; Keller, 2014). 

 Afinal, um leitor familiarizado com as ideias sobre a herança biológica de uma 

substância particular, cindida de condições externas, poderia estranhar as afirmações anteriores. 

Pois a ideia da separação entre uma substância interna, transmissível à geração seguinte, das 

experiências vividas, deveria conduzir a nomes como o de August Weismann e à sua ideia de 

barreira entre “o plasma germinativo” e o soma, que remete a todo o período de vida do 
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organismo e às experiências sofridas por ele. Ou deveria conduzir aos experimentos que 

revisariam e disseminariam as ditas leis de hereditariedade de Gregor Mendel pelos primeiros 

geneticistas, no início do século XX; ou ainda, ao botânico dinamarquês Wilhelm Johanssen, 

nome crucial para a elaboração de uma visão de hereditariedade no próprio campo da genética, 

assim denominado, por ter proposto a diferença entre genótipo e fenótipo (Jablonka; Lamb, 

2005). 

 As ideias de Galton decerto não eram as únicas elaborações sobre hereditariedade, 

tampouco as únicas que ajudariam a culminar na ideia da herança de unidades segregadas das 

influências do meio. Além disso, a ideia de herança biológica persistiu, por décadas, 

desvinculada do que viria a se considerar “genético”. Mas os pontos mencionados devem 

sugerir como natureza (do corpo), biologia e genética viriam a se confundir. Isso devido à 

postulação de uma substância material, interna ao corpo, responsável ela mesma pela 

transmissão de caracteres entre as gerações, e/ou responsável pelo desenvolvimento dos 

atributos dos organismos (López-Beltrán, 2003). 

 O historiador López-Beltrán defende de maneira explícita que a moderna concepção de 

hereditariedade biológica adquiriu sua estrutura básica no século XIX (López-Beltrán, 2007, 

p. 106), bem como afirma o papel central de Francis Galton para a disjunção das concepções 

de natureza e cultura (López-Beltrán, 2004, p. 48). Também para ele, a ideia moderna e 

ocidental de hereditariedade remete a uma coisa muito diferente de afirmar que todas as 

sociedades buscam algum tipo de nexo entre pais e filhos, ou nas relações de parentesco, que 

colocam em jogo a transmissão de traços físicos, psíquicos etc, seja através do sangue ou não 

(López-Beltrán, ibidem, p. 41). 

 A ideia de herança biológica implica um vínculo causal na transmissão de traços e a 

consequente exigência de sua explicação. Na realidade, indica mesmo uma atenção crescente 

ao veículo, à substância e ao mecanismo de transmissão. Embora López-Beltrán elabore em 

detalhes os esforços para pensar o “hereditário” na medicina de meados do século XVIII, grosso 

modo, pontua que até então não parecia haver a necessidade aguda dessa explicação, porque a 

distinção entre contribuição da linhagem genealógica de um indivíduo e do ambiente externo 

para seu corpo não se colocava em termos que situassem algo determinante em apenas um dos 

dois (Ibidem, p. 44). Como insinuado, o corpo era visto como permeável às influências 

“externas”. Mais do que isso: 

O que me parece claro é que as mudanças observáveis na concepção de herança biológica durante o século 

XIX correspondem ao abandono da ideia de que os corpos dos seres vivos estão igualmente abertos à 

influência dos elementos externos durante toda a vida, e que as transformações que sofrem por ela são 

reversíveis e locais (López-Beltrán, 2004, p. 49).  
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 Esse caráter da emergência da ideia de hereditariedade biológica insinua sua relação 

com a imagem de um corpo mais cerrado face ao meio. As disputas ao redor dessa concepção, 

de certo modo, coincidem com a própria consolidação da biologia enquanto disciplina, e da 

transição de um pensamento que versava sobre a geração dos seres vivos para a reprodução de 

organismos (Foucault, 1966; Meloni, 2016). Só aproximadamente 70 anos depois se dera a 

combinação entre a ideia de hereditariedade biológica que se estruturava ao longo do século 

XIX e o conceito genético (López-Beltrán, 2004). É a associação que, salvo determinadas 

disputas na história do pensamento biológico, pareceu inevitável por boa parte do séc. XX, 

através de um olhar retrospectivo e teleológico. 

 
Depois de 1900, a genética mendeliana e pós-mendeliana reconfiguram nossa maneira de perceber os 

fenômenos hereditários de modo que outras configurações nos resultam invisíveis ou incoerentes (…) A 

ideia é que o conceito de herança não é assimilável ao da genética. (López-Beltrán, 2004, p. 43).  
 

 E, todavia, o foi. Desde o século XIX, assiste-se a uma passagem da visão em que corpos 

e ambientes se integravam, em constituição mútua, para sua gradual separação, corte e mesmo 

oposição. Operação bem representada pela disjunção explícita, formulada por Francis Galton, 

entre natureza e criação, justapostas ao que o indivíduo traria consigo ao nascer e a todas as 

influências “externas” adquiridas depois; bem como pelo “colapso” que seguiria entre a ideia 

de uma matéria concreta transmitida através do corpo de geração em geração e a imagem da 

entidade discreta que surgiu em meio à genética (Keller, 2000; 2010; López-Beltrán, 2004). 

 Embora não possamos reduzir a elaboração da visão mais dura da hereditariedade a 

poucos, é possível indicar que Francis Galton, August Weismann e Wilhelm Johanssen foram 

figuras marcantes para sua construção. Além das intuições de Galton sobre o caráter segregado 

da substância hereditária e a cisão conceitual entre natureza e cultura, as elaborações de 

Weismann, provenientes do campo da biologia em finais do século XIX, também alimentaram 

uma visão dicotômica sobre a hereditariedade (Meloni, 2016). Em ataque ao lamarckismo que 

vigorava, ele propunha a existência de uma substância “imortal” em sua transmissão entre as 

gerações, contínua e segregada. Uma substância concreta que residia no interior de cada 

indivíduo, mas que teria para com seu corpo uma relação semelhante à de um parasita para com 

seu hospedeiro. O material hereditário, não obstante residisse no interior do corpo, era marcado 

por certa autonomia. 

 Assim elabora a doutrina do plasma germinativo, segregado das células somáticas logo 

nos primórdios do desenvolvimento embrionário e que, sem sofrer qualquer influência das 

condições de vida do organismo, serviria de ponte para a geração seguinte, através da 
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reprodução sexual. O plasma germinativo era impermeável. A barreira estipulada por 

Weismann entre células reprodutoras/plasma germinativo e células somáticas visava salientar 

que era o mecanismo de seleção natural, não a herança de características adquiridas, a marca 

da evolução (Haig, 2007). O passo seguinte fora afirmar que só uma prática de seleção poderia 

aprimorar a qualidade de uma raça – de modo semelhante às implicações políticas da disjunção 

operada por Galton (Meloni, 2016). 

 Para a ruptura com a ideia de herança de caracteres adquiridos, de um material 

hereditário passível de receber as influências do desenvolvimento, era necessário estipular uma 

barreira entre as entidades transmissoras da herança e as células do corpo. Galton e Weismann, 

com propostas diferentes, mas ambas dicotômicas – estirpe x pessoa, natureza x cultura; 

plasma germinativo x soma -, reificavam a matéria da hereditariedade, a internalizavam e a 

separavam das influências externas (Keller, 2010; 2014; Meloni, 2016). Segundo Meloni (Idem, 

p. 58) podemos vislumbrar em ambos uma hereditariedade interna aos indivíduos, mas que ao 

mesmo tempo escapava ao seu controle [“inside us and beyond us”]. Suas elaborações 

expressavam que deveria haver uma diferença entre a matéria a ser transmitida e o conjunto de 

características do organismo adulto. Mas essa diferença surge de forma explícita na terceira 

figura evocada: o botânico dinamarquês Wilhelm Johanssen. Coube a ele não apenas a 

cunhagem do termo gene, mas a afirmação de uma diferença entre genótipo e fenótipo (Keller, 

2000; Jablonka; Lamb, 2005; Lock, 2005; Meloni, 2016). 

 Em geral, ao pensarmos em hereditariedade e genética, somos remetidos às “leis de 

Mendel” (Barnes; Dupré, 2008). Com seus experimentos relativos ao cruzamento de ervilhas e 

a observação das características obtidas pelas gerações seguintes da planta, Gregor Mendel 

publica seus resultados em 1865/6, elaborando o que viríamos a conceber como as “leis da 

hereditariedade” que ganharam seu nome. Mas a preocupação de sua “genética” era a 

transmissão de diferenças naquelas plantas. Sua importância para os primeiros geneticistas, 

entretanto, teria conduzido à reconstrução daquelas leis – notadamente, a partir da publicação 

dos experimentos de Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tchesmark, em 1900 (Jablonka; 

Lamb, 2005). 

 Apenas em 1906 surgiria a expressão genética, formulada por William Bateson, para 

denominar o campo, mas só em 1909 o botânico dinamarquês Wilhelm Johanssen cunharia o 

termo gene, na expectativa de contribuir para um conceito biológico de hereditariedade “livre 

de hipóteses” (Jablonka, Lamb, 2005, p. 44; Keller, 2000, p. 2, 19; Meloni, 2016, p. 59-60). O 

termo foi cunhado para tentar se livrar das imagens implícitas nas entidades pensadas até então, 

mas sugerindo, por outro lado, que o material da hereditariedade diria respeito a fatores 
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discretos, unidades – enquanto a materialidade pensada por Galton e Weismann, por exemplo, 

não era necessariamente marcada por esse aspecto. Johanssen visava tornar a hereditariedade 

passível de análise científica, nos moldes da química (Lock, idem). O novo termo “sem 

hipóteses” não deixava de ter ao menos uma: deveria cobrir a esfera de uma entidade necessária 

para entender os experimentos de Mendel (Keller, idem). O que significava que ela deveria 

reunir uma série de aspectos.  

 Deveria ser uma entidade física discreta, particular, que combinasse com o encontro de 

diferenças, elas também delineáveis, nos experimentos de cruzamento de ervilhas de cores 

distintas: a geração seguinte de plantas não apresentava híbridos. O que parecia demandar a 

presença de uma coisa particular, independente e estável que passasse de geração em geração 

– uma unidade que fosse assim passível de gerar as diferenças discretas encontradas naqueles 

experimentos e explicar a “estabilidade de um tipo” (Keller, ibidem, p. 12, 19). A entidade 

pensada a partir de Johanssen também deveria ser capaz de “fazer” uma característica; ao 

menos, ser responsável pela diferença observada nos atributos. 

 Fora igualmente o botânico dinamarquês a formular de modo explícito as ideias de 

genótipo e fenótipo, fundamentais para a genética clássica, como veio a ser nomeada aquela 

anterior à genética moderna, molecular, da década de 1950 em diante (Morange, 1994). Tal 

distinção persiste mesmo no raciocínio atual: entende-se que o genótipo diria respeito ao 

potencial relativo que dado organismo possui para desenvolver dadas características, enquanto 

o fenótipo remete àquilo que de fato o organismo manifesta, ao seu conjunto de traços, 

caracteres ou atributos – para o que contribuem as influências do seu ambiente (Jablonka, Lamb, 

ibidem, p. 45; López-Beltrán, 2004, p. 58).  

 Mas para Johanssen, genótipo designava a “soma total de todos os genes em um gameta 

ou em um zigoto” (Johanssen Apud. Meloni, 2016, p. 60), indicando a constituição interna de 

um organismo, enquanto fenótipo era o conjunto de características visíveis, os traços aparentes 

do mesmo organismo; caracteres visíveis que, a seu ver, equivocadamente foram a base das 

postulações descritivas sobre hereditariedade, acompanhando suas semelhanças entre uma 

geração e outra. Para Johanssen, a hereditariedade envolvia a transmissão do conjunto de 

unidades que permitiria o desenvolvimento de caracteres, logo, do genótipo, não do fenótipo. 

O que remetia a alguns aspectos antes propostos por Weismann, acerca da transmissão 

exclusiva do plasma germinativo, segregado do que ocorresse com o soma ou as células do 

corpo (Keller, 2014, p. 2423). 

 Tais concepções não foram as únicas nos embates sobre o assunto, mas foram 

importantes para a construção paulatina de uma visão dura sobre a hereditariedade biológica. 
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A ruptura não foi exatamente progressiva, tampouco fácil, como pode ser notado em projetos 

eugenistas que admitiam uma “herança inclusiva” do ambiente, nas três primeiras décadas do 

século XX; ou na receptividade a tais ideias na América Latina e suas reformulações ao longo 

do mesmo período (Stepan, [1990] 2004). Porém, visa-se acentuar como a elaboração da ideia 

de uma “hereditariedade dura” constitui parte fundamental dos golpes desferidos contra as 

visões de corpos profundamente enraizados em seu meio. Ou melhor, que tornava a natureza 

dos corpos, nesse processo de sua naturalização, cada vez mais baseada em fundamentos alheios 

às suas condições de vida e às experiências sociais. O que foi percebido pelos contemporâneos 

de Weismann, tanto conservadores quanto progressistas, em termos de implicações políticas e 

reformas sociais (Meloni, 2016, p. 54-6). 

 Embora isso não impedisse a possibilidade de uma “engenharia social” face aos 

atributos portados pelos sujeitos desde seu nascimento, já Galton postulava que, num embate 

entre a natureza e as condições de vida, a natureza sempre predominaria (Keller, 2010); 

enquanto Weismann afirmava que a seleção era o único meio de melhorar uma raça (Meloni, 

2016). Por isso, fazia-se importante a escolha, o discernimento e a eventual eliminação do que 

poderia favorecer o declínio de um tipo humano – e, assim, mesmo do “corpo nacional”, quando 

identificado à soma de seus corpos individuais (Rose, 2007). Em suma, o sentido que deveria 

guiar as medidas eugenistas sobre práticas reprodutivas dos indivíduos. 

 Se foram necessárias décadas de construção de uma solução da genética “mendeliana” 

ao problema da hereditariedade, pode-se dizer que “a genética ocupa desde cerca de 1900 o 

espaço da herança” (López-Beltrán, 2004, p. 47). A afirmação expressa que a genética ocupa 

um espaço de hereditariedade biológica que já vinha sendo elaborado. Por um lado, a genética 

encontra um espaço conceitual que se desenvolveu a partir da demanda de explicar certos 

fenômenos13, e sua “confluência” com a ideia de hereditariedade obrigou a reorganização e 

maior delimitação da última. Por outro, se essa confluência se dera em meio a esquemas 

explicativos diferentes, deve-se observar o que a genética ofereceu de interessante.  

 Além do caráter particular, interno, segregado que assinalamos, o antropólogo Stefan 

Helmreich (2003) notara, por exemplo, que a essa concepção biogenética de hereditariedade se 

atribuiu algo que nunca se exigiu do símbolo ou das linhagens de sangue. A concepção 

biogenética fornecia as bases para pensar não apenas em termos de genealogia ou relações de 

parentesco, mas de uma “substância que reuniria a todos os seres vivos na terra” (Helmreich, 

                                                 
13 Por exemplo, as semelhanças de atributos físicos em famílias, mas igualmente em grupos, nações; as doenças 

que pareciam perseverar mesmo depois de gerações; mas também fenômenos na agricultura e na criação de 

animais. 
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idem, p. 340). Passível, a um só golpe, de unir e distinguir todos os viventes, organizando-os 

em uma árvore genealógica. Ou, como diria Keller: “O domínio dos seres vivos não poderia 

mais ser encaixado numa grande Cadeia do Ser; ele demandava sua própria figuração: mais 

uma árvore do que uma cadeia, e uma sucessão de formações [becomings] tanto quanto de 

seres” (2000, p. 12). 

 Ao longo do séc. XX, essa convergência seria enfatizada de maneiras diferentes. Mas 

ela não se mostrou tão facilmente recebida. Nem todos se satisfaziam com a ideia de uma 

(natureza equivalente à) hereditariedade assim circunscrita – primeiro aos genes, depois ao 

DNA, mas fundamentalmente alheia às incidências ambientais, mesmo citoplasmáticas 

(D'Abramo, 2012; Jablonka, Lamb, ibidem). “No século XX, a herança se articula com crenças 

de diferentes domínios. Origem da organização biológica, linhagem, estabilidade das espécies, 

enfermidade, causalidade, capacidade de melhorar o homem, origem das raças etc” (López-

Beltrán, 2004, p. 57): uma mudança na concepção de hereditariedade não poderia deixar de 

repercutir sobre essas temáticas. 

 Com o percurso delineado, ajuda-se a construir uma imagem de corpo naturalizado, cuja 

natureza interna é distinguida de seus entornos e assimilada, em boa parte, à hereditariedade. E 

constrói-se uma hereditariedade biológica através de partículas específicas, imunes ao que 

ocorresse com as células do corpo; imunes à passagem do tempo característico de uma vida. 

Uma base biogenética, hoje não há dúvidas, deve se “combinar” às influências do ambiente 

para dar margem a um organismo. Mas como esse ambiente pode se mostrar mais relevante, 

quando a hereditariedade assim concebida se revela equivalente à radicação de uma natureza 

fundamental e impermeável? 

 

1.3 De entidades hipotéticas a genomas suscetíveis. 

 

 Como assinalado, a construção da Síntese Moderna se dera entre os anos 1930-40. Ela 

reuniria a teoria da evolução darwinista, destacando o papel da seleção natural, à genética 

mendeliana (então como uma abordagem estatística de distribuição populacional). O material 

biológico passível de seleção, portanto, seria o conjunto dessas unidades responsáveis pela 

herança ao longo das gerações. A origem da variação residiria em sua recombinação através da 

reprodução sexual, bem como em eventuais mutações daquelas unidades. Mas apesar disso e 

dos delineamentos apresentados, por muito tempo não houve consenso acerca do que era um 

gene ou mesmo acerca de sua existência como unidade real (Keller, 2000, p. 46). 
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 Apesar da localização daquelas entidades hipotéticas em uma realidade física, operada 

pela escola do geneticista T.H. Morgan, por volta da I Guerra Mundial, rastreando “padrões de 

diferenças” atribuídos aos genes através de um mapeamento físico dos cromossomos (Barnes; 

Dupré, 2008), o cenário relativo à concretude dos genes só mudou em meados do século XX. 

Não só devido à descoberta do ácido desoxirribonucleico (ADN, ou DNA) e ao experimento 

associado, dentre outros, ao nome de Oswald T. Avery, indicando em 1944 que os genes 

deveriam ter lugar nessa molécula (Keller, 2000; D'Abramo, 2012).  

 A mudança principal a esse respeito, como ficou popularizado, se deu pelo sucesso do 

modelo da dupla-hélice proposto por James Watson e Francis Crick, em 1953. A 

“decodificação” da estrutura da molécula em que se presumia localizar os genes (Keller, 2000; 

D'Abramo, 2012; Morange, 1994; Barnes; Dupré, 2008). No período do pós-guerra, em que as 

metáforas de quebra de códigos e de transmissão de informação davam forma ao pensamento, 

a natureza do “código genético” ganhava concretude em suas bases químicas14. A matéria da 

vida, e em certo sentido a vida mesma, passava ao mesmo tempo a ser abstraída, 

descontextualizada, tratada como informação (Helmreich, 2011). O modelo de 1953, por sua 

vez, parecia combinar tudo o que se supunha que aquelas entidades, os genes, deveriam ser ou 

fazer: discretas, estáveis, capazes de “produzir” características.  

 O DNA era uma molécula, logo combinava com a expectativa do caráter particular. 

Parecia estável, já que parecia capaz de replicação e perpetuação de uma geração à outra15. 

Quanto ao papel do gene na formação dos traços, a resolução, por muito tempo, foi não 

questionar: parecia tão óbvio que os genes, cuja natureza por décadas sequer se conhecia, 

deveriam formar traços e dar origem a diferenças, que o mecanismo de sua ação não era ainda 

um problema (Keller, 2000). Implícita nessa carência de questionamento parecia estar a noção 

do gene como lugar de ação causal, como apontara Keller (Ibidem). O citado modelo do DNA 

possibilitava um passo a mais nesse sentido. As expectativas quanto a esse modelo vieram na 

esteira da imagem acerca dos genes.  

 
Uma das coisas fascinantes e surpreendentes da estrutura [do DNA] que eles [Watson e Crick] revelaram é 

a maneira como ela reflete de um jeito relativamente direto as propriedades que o sistema de herança 

genético precisa ter. A maneira como o DNA é organizado sugere de pronto como a replicação pode ocorrer 

e dá uma pista sobre como a molécula pode portar a informação para produzir proteínas. Ambas as coisas 

são possíveis porque o DNA é uma molécula linear, feita de fios compostos, por sua vez, de um pequeno 

número de componentes diferentes (Jablonka, Lamb, 2005, p. 67) 

                                                 
14 Através do modelo de Watson e Crick, dois “filamentos” de bases nitrogenadas, os nucleotídeos, se 

combinam, compondo a dupla-hélice. As bases nucleotídicas são o que reconhecemos hoje pelas ligações de 

Citosina (C), Guanina (G), Adenina (A), Timina (T), que se paream sempre como C-G e T-A. 
15 Perpetuação, nesse sentido, das gerações das próprias células, bem como das linhagens genealógicas, de pais 

para filhos. 
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 A elaboração de uma visão gene-cêntrica na segunda metade do século XX, entretanto, 

não permaneceu imune a complicações; como a apreensão de que a molécula era suscetível a 

danos ambientais e em sua dinâmica era mais dependente de enzimas do que o previsto16. Além 

da própria constatação de que possuía “mecanismos de reparo” (Keller, 2000, p. 28-9). O caráter 

de simplicidade do modelo proposto por James Watson e Francis Crick, e de potência da 

molécula, se tornou bem simbolizado e popularizado através do dogma central pronunciado por 

Crick, em 1957, sobre a unidirecionalidade da informação que fluiria do DNA para a produção 

de proteínas e, assim, para a constituição das características do organismo (Morange, 1994, p. 

169) 

 Esse dogma central da biologia molecular sintetizava não só a centralidade dos 

genes/DNA para a formação do fenótipo. Sintetizava e era emblemático de outra ideia: através 

da suposição de unilateralidade do percurso de (in)formação, a constituição do organismo 

seguia sempre e exclusivamente a partir do DNA em direção a seu fenótipo, nunca o contrário. 

Ou seja, nada do que ocorresse com o organismo, nada do que incidisse sobre seus “traços”, 

poderia incidir sobre o DNA – salvo pelo reconhecimento de danos provocados à molécula e 

mutações aleatórias (Morange, ibidem; Jablonka; Lamb, ibidem; D'Abramo, 2012). 

Reconhecimento este que gerou incômodo na época de sua apreensão (Keller, ibidem). 

 A ideia de que as influências ambientais não incidem sobre o material genético 

transmitido de geração em geração não significava que elas não desempenhassem nenhum papel 

no desenvolvimento do organismo. Porém, a ideia favorecida foi a do DNA como “receita” a 

partir da qual poderiam se agregar quaisquer influências do meio; mas sempre receita a priori, 

que dá forma e é determinante (Oyama, 2000; Ingold, 2000). As metáforas do DNA como livro 

da vida, design, programa, plano, podem ser entendidas nesse sentido (Helmreich, 2011). E, 

para Susan Oyama (2000) e Tim Ingold (2000), essas imagens repercutem uma tradição do 

pensamento ocidental de contrapor forma e substância. 

 

Mais importante, ele [Francis Crick, em 1957] estabeleceu a 'filosofia' da nova ciência: toda a informação 

necessária para criar organismos poderia ser encontrada em moléculas do DNA. Essa informação vai para 

proteínas (…) Nenhuma transferência de informação na outra direção – de proteínas para DNA – é possível 

(…) Permitir a possibilidade de transferência de proteínas para o DNA seria reabrir as portas para o neo-

Lamarckismo (…) Se as proteínas pudessem alterar a mensagem contida no DNA, então o ambiente poderia 

modificar o DNA, e então a herança de caracteres adquiridos seria possível. A rejeição de qualquer 

transferência de informação de proteínas para o DNA foi então gravada em pedra – mais por conta de 

tradições herdadas da genética e do neodarwinismo do que pelos dados bioquímicos disponíveis para Crick 

e seus contemporâneos (Morange, 1994, p. 169) 

                                                 
16 Com a observação dos efeitos provocados por raios ultravioletas, por exemplo. (Keller, 2000; Morange, 1994). 
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 Portanto, postular o movimento contrário da “informação” - que experiências afetassem 

a natureza do DNA -, naquele período, seria reabrir o espaço para a complicada questão da 

possibilidade de “herança de traços adquiridos”. Mas a atribuição de imagem que evoca quase 

uma autossuficiência à macromolécula do DNA não deixaria de apresentar armadilhas. E não 

só pelo reconhecimento da suscetibilidade do material genético a exposições como a de raios 

ultravioletas. 

 Na França, Jacques Monod e François Jacob complicaram o modelo, propondo a 

existência de tipos diferentes de genes, com lugares e funções diferentes: genes estruturais e 

reguladores (Morange, ibidem; Keller, ibidem, p. 55-7). Detalhes de biologia molecular à parte, 

era uma complexificação que admitia que os “genes” não atuam o tempo todo, que precisam 

ser “ativados” e “desativados”, sublinhando a importância de sua expressão. Todavia, a 

proposta de Jacob e Monod reservava o “programa coordenado de síntese de proteínas” a um 

“maquinário regulatório genético” (Keller, ibidem, p. 79), ao invés de difundi-lo por outras 

moléculas presentes na célula, isto é, por fatores não-genéticos. O caráter central e de “agência” 

continuava desse modo reservado apenas aos genes, ou doravante a segmentos do DNA. 

Ademais, Jacob e Monod sugeriram a ideia de um programa genético, que residiria no genoma, 

para explicar o desenvolvimento dos organismos. Segundo Keller, “Jacob descreveu o 

organismo como a 'realização de um programa prescrito pela hereditariedade'” e teria 

argumentado que “'quando a hereditariedade é descrita como um programa codificado numa 

sequência de radicais químicos, o paradoxo [do desenvolvimento] desaparece'” (Keller, ibidem, 

p. 81). 

 O interesse dessa digressão não é esboçar uma narrativa sobre a biologia molecular, mas 

indicar como, ao longo de problemas que emergiam de suas pesquisas, mantinha-se uma 

centralidade, e uma centralidade determinante, ao papel dos genes – fossem eles concebidos 

agora como idênticos ao seu lugar estrutural no “genoma”, a totalidade de sequência de 

nucleotídeos em dado organismo. Mas o final do século XX traria certa desestabilização do 

conceito de gene e do gene-centrismo, ao mesmo tempo em que eles se tornavam cada vez mais 

salientes.  

 A década de 1970 foi o período de emergência da engenharia genética (Keller, 2000; 

Morange, 1994). E em seu final, através da identificação de processos como splicing17, dentre 

                                                 
17 O processo de splicing ou excisão é uma forma de edição da tradução do DNA em proteínas; nela, nota-se que 

algumas regiões do DNA (éxons) são transcritas como RNA e só então traduzidas na forma de proteínas, em 

contraposição a outras regiões (íntrons), eliminadas no processo (Jablonka, Lamb, 2005, p. 87).  
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outros elementos, sugeria-se que não havia simplicidade alguma nas formas com que o genoma 

se situava face a outros “atores” celulares e organismo. Ao longo dos anos, notava-se a 

dificuldade de pensar no DNA em termos simples, tendo de lidar com a existência de “genes 

partidos (…) genes repetidos, genes justapostos, DNA críptico, transcrição reversa, (…) 

promotores múltiplos (permitindo que a transcrição se inicie em lugares alternativos e segundo 

critérios variáveis). Tudo isso (…) confundindo a tarefa de definir o gene como unidade 

estrutural” (Keller, ibidem, p. 67).  

 Além do mais, pode-se ainda mencionar que, após o advento da clonagem dos genes na 

década de 1970, a passagem dos anos 1980 para os anos 90 assistiu, com certa consternação, 

aos efeitos do knockout, espécie de “silenciamento” específico de gene(s) para observar seus 

efeitos. A técnica do knockout deu margem a desconcerto pelo fato de que a desativação de um 

gene considerado essencial para alguma função – ou de toda uma gama de genes, nesse sentido 

– não provocar os efeitos esperados (Keller, ibidem; Jablonka; Lamb, 2005). Algumas dessas 

surpresas sobre o funcionamento do DNA são hoje bem reconhecidas. Todavia, costuma-se 

atribuir aos maiores empreendimentos, os projetos de sequenciamento do genoma humano, o 

“golpe de humildade” ao reducionismo e determinismo genético (Keller, 2014; Griffiths; Stotz, 

2006; Meloni, 2014a).  

 Considere-se, portanto, um pouco do que se passou com o Projeto Genoma Humano 

(PGH), o mais “global da história da biologia” do século XX (Franklin, 2000, p. 194). O projeto 

se iniciou como programa de pesquisa voltado para mapear toda a sequência de pares de bases 

nucleotídicas do genoma humano. Planejado nos anos 1980, ele deslanchou no início da década 

seguinte (Keller, 2000; 2014; Rabinow, 1992). Sabe-se que um esboço do resultado foi liberado 

em 2001, antes do resultado oficial em 2003. Ao mesmo tempo, deve-se lembrar que não foi o 

único projeto do gênero. O PGH, proposto e financiado pelo governo dos Estados Unidos, se 

desenrolou a partir de uma rede internacional. Em paralelo, no final da mesma década em que 

teve curso, se iniciou outro projeto do mesmo tipo, porém de iniciativa privada, pela Celera 

Corporation, associada a Craig Venter (Rabinow, 1992). 

 Pode-se entender que a meta desse tipo de projeto era “caracterizar em máximo detalhe 

todo o conjunto de instruções genéticas do ser humano” (Collins, apud Keller, 2014, p. 2425). 

O que isso significava, entretanto, foi objeto de discussão, devido ao peso das concepções 

anteriores sobre o que seriam os genes, bem como sua centralidade para compreender os 

processos biológicos de desenvolvimento, hereditariedade e evolução. Afinal, mapear todo o 

conjunto de instruções genéticas introduzia a questão quanto a se o projeto deveria se restringir 

às regiões associadas à produção de proteínas – a clássica concepção de genes – ou se deveriam 
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ser incluídas as regiões restantes do DNA, que logo se tornaram evidentes (Rabinow, 1992; 

Keller, 2014). 

 Já no final da década de 1990, era bem reconhecido o problema de que mais de 95% do 

DNA não podia ser identificado como sequências associadas à produção de proteínas. Portanto, 

os genes, na acepção clássica-molecular do termo, formariam uma parcela ínfima da 

macromolécula. A maior parte consistia em DNA não-codificante, DNA lixo, refugo ou resto 

[junk DNA], como ficou conhecido. Esse DNA, naquele momento, não parecia ser objeto de 

interesse (Keller, 2014; Rabinow, 1992; Jablonka; Lamb, 2005). 

 Além disso, o Projeto Genoma Humano também frustrou as estimativas quanto ao 

número de genes (“codificadores de proteínas”). Antes da liberação dos primeiros resultados, 

estimava-se que a sua quantidade no genoma humano se encontrava entre 50.000 e 100.000 

segmentos. Poucos supunham uma quantidade significativamente menor (Rabinow, 1992; 

Keller, 2014). Como se sabe hoje, os resultados iniciais do PGH reduziram o número de genes 

para cerca de 30.000, para depois rebaixá-lo ainda mais: situando-o entre 20.000 e 25.000 

(Jablonka, Lamb, 2005). O que nos tornava semelhantes, em termos de quantidade de genes, a 

organismos bem menos complexos. Logo, para aqueles que alimentavam expectativas de que o 

sequenciamento detalhado do genoma nos revelasse “o que somos”, foi um primeiro golpe. O 

lembrete de que “o genoma não é o organismo” (Keller, ibidem, p. 2425). 

 Por um lado, reconhecia-se que não era a quantidade de regiões associadas à produção 

de proteínas que podia dar conta da complexidade que distinguia os seres vivos, quiçá de sua 

constituição. Por outro, que grande parte do material concebido como “livro da vida” - cerca de 

98% - era composto por regiões sem função aparente, ao menos se pensada nos moldes de 

instrução para produzir proteínas. Ademais, essas regiões apresentavam a possibilidade da 

conservação de outras formas de vida como parte integrante de nosso próprio material genético, 

sendo um exemplo a presença dos “genoma viral” (MacPhail, 2004). Apenas com a conclusão 

do PGH, o vocabulário referente ao DNA não-codificante daria sinais de mudança, designando 

mais a ignorância quanto ao potencial desse material genômico do que sua irrelevância (Keller, 

2014; MacPhail, 2004). 

 As mudanças conceituais sobre genes, genética e genoma também se fazem notar a partir 

de outro empreendimento, que teve início no ano de 2003: o consórcio de pesquisa ENCODE, 

Enciclopédia de Elementos do DNA [ENCyclopedia Of DNA Elements] (2007). O ENCODE 

se destina a identificar possíveis funções dos elementos não-gênicos – a maior parte do DNA, 

portanto. E com a análise de apenas uma pequena parcela desse material, já em 2007 resultados 
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negavam a ideia de que o DNA lixo não servia para nada. Iniciava-se assim a identificação e 

elucidação do papel regulatório de vastas regiões desse material (ENCODE, 2007). 

 Situando o aparato regulatório da expressão de seus segmentos no próprio genoma, a 

partir de então, entretanto, recorria-se ao material que não era estritamente identificado aos 

“genes”. O que, por um lado, demonstra que o deslocamento de atenção para fatores não-

genéticos permite que o foco se mantenha no nível molecular. Por outro, isso não deve eliminar 

uma possível mudança conceitual à qual estaríamos assistindo, ainda que não seja absoluta: a 

passagem da ideia de bases genéticas ativas, responsáveis pela instrução de informações do 

organismo, àquela de um genoma como matéria muito suscetível ou órgão sensível18 (Jablonka; 

Lamb, 2005; Meloni, 2013; Keller, 2014). 

  Como órgão sensível, o DNA deve a todo o momento reconhecer sinais e responder a 

eles. Nessa imagem, abre-se uma via de fuga quanto ao gene-centrismo, pela possibilidade de 

que o genoma não seja mais visto como “ator principal”, tampouco segregado diante de outros 

sinais. Há uma multiplicidade de outros “atores” envolvidos na arquitetura regulatória do 

genoma, fatores não-genéticos. Mas o próprio genoma, através de uma rede regulatória que se 

distribui por outras moléculas, se mostra sensível a “sinais ambientais” que refletem o contexto 

mais amplo encontrado pelo organismo (Landecker, Panofsky, 2013) 

 Essa perspectiva sobre o genoma faz parte do que por vezes é designado como pós-

genômico (Griffiths; Stotz, idem; Landecker, 2011; Meloni, 2013; 2016). O conceito de pós-

genômico traz diversos sentidos, mas podemos dizer que ele se refere não só ao que veio depois 

do Projeto Genoma Humano, como à ênfase a camadas de informação “para além do genoma”. 

O que não significa que o objetivo seja necessariamente o de ultrapassar um enquadre genético: 

as concepções que parecem desestabilizá-lo buscariam, a princípio, complementá-lo (Meloni, 

2014a). Em meio à biologia molecular, dentre outros campos, concepções prévias sobre 

hereditariedade, evolução e desenvolvimento parecem desestabilizadas após os 

sequenciamentos genômicos. Em meio ao cenário pós-genômico, desponta o campo da 

epigenética molecular, que representaria bem algumas de suas mudanças, comparadas à 

paisagem da biologia do século XX, centrada nas narrativas de controle e metáforas de ação do 

gene (Keller, 2000; Lappé; Landecker, 2015). 

                                                 
18 A compreensão do DNA como um órgão sensível não é inédita, como apontam as referências atuais ao 

trabalho de Barbara McClintock (Keller, 2000; Jablonka, Lamb, idem), bióloga que, muito antes do 

sequenciamento do genoma humano, tentara chamar a atenção para o caráter reativo do genoma, para a 

modificação em sua estrutura face às condições ambientais. 
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 Assim, é possível observar que, na virada para o século XX, a aposta na existência dos 

genes foi acompanhada pela crença de que uma única entidade devia reunir diversas 

propriedades. O gene seria uma unidade material de hereditariedade, separada e impermeável 

às influências ambientais do desenvolvimento; entidade de memória biológica intergeracional, 

investida do caráter de agência, de mensagem instrutora (Keller, 2000; Ingold, 2000). Cabe 

reiterar a importância de tal ideia de entidade material discreta e segregada de influências 

ambientais para materializar uma hereditariedade biológica dura e que deu margem a uma 

concepção sintética de natureza, sob a imagem de árvore genealógica (Helmreich, 2003; 

Franklin, 2000). 

 Essa redução da herança biológica a substratos genéticos não deixou de gerar conflitos 

no interior da biologia. A necessidade de entender o processo pelo qual um zigoto se tornava 

um organismo adulto não foi facilmente respondida por avanços da genética. A cisão entre 

embriologia e genética pareceu quase necessária na primeira metade do século (Jablonka, 

Lamb, p. 44-46). No entanto, remeter a natureza biológica aos genes e sua transmissão numa 

árvore genealógica/evolutiva parece ter sido a marca da corrente de pensamento dominante na 

biologia ocidental, ao longo do século passado.  

 Essa exposição sobre noções de gene, genética e genoma nos introduzem ao 

alinhamento entre natureza, hereditariedade e bases genéticas; e, em parte, ao problema que 

ficou conhecido por determinismo genético, marginalizando um papel mais importante do 

ambiente. Tais pontos são apenas parte de uma história. Uma história em que processos 

biológicos dos organismos se tornam inescrutáveis às disciplinas que não lidam com a natureza; 

que engloba a construção de uma hierarquia nas próprias disciplinas da biologia, em que a corpo 

biológico deveria se radicar em uma substância que unifica e diferencia quase todo o reino da 

vida: os genes. Mas que ao apresentar uma barreira entre eles e seus entornos também libera o 

outro domínio, o “ambiente”, para abordagens diferentes. 

  É por isso que uma desestabilização daquela barreira propicia um novo diálogo entre 

biociências e ciências sociais. Aventa-se a possibilidade de que esteja em curso “um novo 

momento biossocial” (Meloni, 2014a), supondo uma relação diferente entre as dimensões 

social, cultural ou histórica e aquela concernente à natureza como biologia. O que evoca ao 

menos um precedente; a saber, o quadro mais geral de partilha entre natureza e cultura, 

sociedade, história que foi esboçado. Quadro que ao longo do século XX envolveu movimentos 

de reiteração do corte. Mas também vislumbres de retomada. 
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1.4 Novo momento biossocial? 

 

 Como pontos de reiteração do corte, foram mencionados os embates em torno da 

sociobiologia, além dos projetos que conferiram à divisão natureza x cultura uma base 

“materialmente mais real” (Singh, 2012, p. 310). Por isso, cabe retomar outros pontos sobre o 

sequenciamento do genoma. O campo da “nova genética” dos anos 1990 prometia não só 

desvendar, mas intervir sobre a “natureza” em suas bases fundamentais. Dessa forma, se 

apresentava naquele momento como maneira de explicar, manipular e turvar qualquer fronteira 

precisa entre natureza e cultura, quando não pretendia ser o fundamento para os outros aspectos 

da vida humana. Porém, a promessa de turvar os limites entre natureza e cultura implicava a 

intervenção técnica deliberada. Assim é que a 'natureza seria refeita à imagem da cultura'. Ao 

menos, era nisso que Rabinow e outros acreditavam então (Rotondaro, 2009).  

 Prometia-se o desvendamento do “código dos códigos” e, implícita nessa promessa, 

residia a expectativa de resolver diagnósticos, realizar mapeamentos de riscos acurados, 

medidas preventivas e tratamentos para patologias diversas (Freitas-Silva; Ortega, 2014). 

Rabinow, afinal, apostava no maior impacto da nova feição da genética porque ela circularia na 

sociedade através de práticas médicas, além das relativas à agroindústria (Rabinow, 1992). 

 As referências de Paul Rabinow e do historiador Francis Fukuyama à nova genética 

(Rotondaro, 2009), às promessas e às ameaças pautadas na própria “matéria da vida” e sua 

manipulação, permitem vislumbrar como, naquele período do PGH, os genes pareciam 

representar de fato um fundamento básico do edifício humano. Pode-se questionar até que ponto 

para o Rabinow daquele período os genes não representassem mesmo “natureza como destino”, 

salvo pelo que poderia advir das biotecnologias. 

 Como reiterado, os sociólogos Ted Bentan (1991) e, recentemente, Maurizio Meloni 

(2014a) apontaram a simetria entre tendências humanistas hostis a qualquer consideração da 

biologia e o endurecimento da visão do “biológico” ao longo do século XX, em especial, pela 

elaboração da ideia de hereditariedade biogenética. O caso de noções como as da sociobiologia, 

de genes egoístas, da psicologia evolutiva e afins, bem como da contraposição por parte das 

ciências humanas pode então ser visto sob esse prisma (Rotondaro, 2009; Meloni, 2014a; Rose, 

2013), embora não esgotado por ele. 

 Em quê então consistiria o contraponto atual? Reconstruindo o percurso da atenção 

crescente ao corpo em meio às ciências sociais na segunda metade do século XX, Nikolas Rose 

(2013) e Jorg Niewöhner (2015) assinalam que esse corpo que se fazia objeto das humanidades 

parecia menos “material” do que simbólico. Nas suas últimas duas décadas, entretanto, uma 
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série de estudos se tornavam críticos de sua própria ênfase ao caráter simbólico e discursivo 

(Rose, ibidem, p. 11). 

 Outros aspectos também entraram em cena: os trabalhos dedicados ao “afeto”, à 

condição dos animais, à interface dos humanos com as máquinas. O florescimento de 

abordagens que colocavam o corpo em foco ou tinham de renegociar as fronteiras com campos 

da biologia (Rose, idem). É verdade ainda que isso não apenas institui como acompanha um 

cenário mais amplo. Se dá, dentre outros aspectos, em meio a um panorama econômico em que 

a indústria biotecnológica tem papel proeminente. 

 Além das biotecnologias darem margem a novas metáforas nas ciências, já se assinalou 

que essas metáforas também refletem ideologias sociais, políticas e econômicas da época. No 

caso, a atenção ao caráter difuso da ação, o controle por “redes flexíveis e descentralizadas” e 

o vocabulário da plasticidade já foram devidamente associados a ideias neoliberais (Choudhury, 

Slaby, 2012; Papadopoulos, 2011).  

 Esse panorama parece forçar a atenção das ciências humanas ao que se situou no 

domínio da “natureza” e que, por isso, não obstante convites programáticos como os de Marcel 

Mauss na década de 1930, dentre outros, foi em geral mantido “ao largo”. Embora possam 

constituir parte de um “ciclo de tendências teóricas” nas ciências humanas, nota-se que o 

escrutínio do corpo pelas ciências sociais nas últimas décadas, em especial neste século, se faz 

em meio a uma atmosfera de insatisfação com as abordagens do construtivismo, do 

culturalismo, da hermenêutica e sua ênfase quase exclusiva à linguagem e à interpretação 

(Descola, Pálsson, 1996; Rose, 2013; Meloni, 2014a). Para Maurizio Meloni, o interesse 

renovado pelas ciências biológicas em boa parte se explica por um “espírito do tempo” que se 

mostra avesso ao excesso de ênfase ao discurso: “a hegemonia (...) de abordagens como as da 

hermenêutica, do construtivismo social e do pós-modernismo, que com seu foco em questões 

de linguagem, significado e compreensão simplesmente reiteraram o predomínio do cultural 

sobre o natural” (Meloni, ibidem, p. 2).  

 

 Assim é que “a retórica da materialidade se torna quase obrigatória” (Rose, 2013, p. 4; 

Niewöhner, 2015) e cresce o interesse por “novos materialismos”, que resistem à posição típica 

do materialismo histórico, cuja materialidade era reduzida às estruturas econômicas (Benton, 

1991). A atenção ao corpo cresceu em parte devido a estudos de gênero e minorias nos anos 

1970, a descobertas de etnólogos, bem como aos esforços da antropologia médica (Rose, 

ibidem; Scheper-Hughes; Lock, 1987). O aspecto de sua materialidade, por sua vez, desafia um 

tratamento exclusivo pelas categorias de gênero, raça e classe (Benton, idem). A atenção à 
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existência corpórea serve de desafio às demarcações precisas de fronteiras entre o natural, o 

biológico, o social, o histórico (Descola, Pálsson, 1996, p. 15).  

 Enquanto Rose chama a atenção para estilos de pensamento diferentes que emergem no 

bojo das ciências biológicas nas últimas décadas, admite que o velho reducionismo continua 

em cena; bem como não deixa dúvidas de que se mantém a ideia que reduz as bases da vida a 

puro mecanicismo genômico, os fenômenos psíquicos às suas bases neuronais (Rose, 2013, p. 

7). Ademais, mesmo uma atenção maior ao corpo ou ao “biológico” pelas ciências humanas, 

não implica necessariamente o solapamento de perspectivas anteriores. Em meio à abertura para 

essas temáticas, é possível o emprego de abordagens relativas a afeto, ao corpo ou à biologia 

para confirmar uma filiação intelectual prévia. E que não raro revela uma imagem da biologia 

em consonância com o que motivou seu repúdio anterior: a tendência a atrelar os humanos a 

uma natureza fixa e utilizá-la como “base mais firme”, camada mais profunda, realidade 

precedente a justificar outras ordens (Daston, 2002; Rose, ibidem, p. 10; Meloni, 2013, 2014a) 

 Uma imagem monolítica da “biologia”, que a atrela a uma concepção de natureza fixa 

ou a priori, que justapõe genético, inato, anterior, essencial, universal e invariável, permanece 

mesmo nesse período (Meloni, 2014a; Oyama, 2000). Ao passo que, simultaneamente, ele é 

marcado por novo arranjo entre dimensões ambientais e biológicas, que abarca o que Meloni 

(2014a) considera uma “virada social” na biologia; a saber, a tendência de diferentes disciplinas 

e abordagens biológicas (de teoria da evolução e etologia às neurociências e epigenética) a 

observarem que os processos vitais estão atravessados por ou necessitam de um ambiente social 

para seu desenvolvimento; logo, que não constituem uma matéria absolutamente firme ou a 

priori (Meloni, 2013).  

 Além do surgimento de campos como neurociências social e cultural, da admissão do 

altruísmo (e não de um interesse próprio estendido) na teoria da evolução, um dos aspectos que 

chamam a atenção nas transformações dos estilos de pensamento em meio às disciplinas 

biológicas é que há uma extensão considerável do que conta como recurso biológico (Meloni, 

2013; 2014a). Destaca-se, por exemplo, a concepção de que o fluxo de informações para o 

desenvolvimento dos seres vivos não é unidirecional, como derivado do dogma central na 

biologia molecular, mas que há recursividade, além de sobreposição de diversos níveis de 

desenvolvimento (Oyama, 2000) – o que remete à Teoria dos Sistemas de Desenvolvimento. 

 Também se destaca a ideia de que os organismos contribuem para a construção de seus 

próprios ambientes, ao contrário de terem de se adaptar a circunstâncias prévias e independentes 

de sua presença (Laland et al., 2010; O'Brien; Laland, 2012) – o que remete à Teoria da 

Construção do Nicho. Ademais, propõe-se que os organismos herdam todo um ambiente de 
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desenvolvimento, e não só o DNA, destacando-se a proposta de múltiplos sistemas de herança, 

dentre os quais estão abarcadas as heranças epigenéticas – como na abordagem Evo-Devo, que 

reintroduz o processo do desenvolvimento no quadro da evolução. (Jablonka; Lamb, 2002; 

2005).  

 Comportamentos e fenômenos sociais não seriam redutíveis a bases genéticas 

descontextualizadas ou a mecanismos da evolução, como pretendia a sociobiologia. E a relação 

implícita entre cultura e natureza, sob forma biológica, não seria redutível à modelagem 

planejada de uma à imagem da outra. Ao se apontar para o atravessamento dos processos 

biológicos do corpo por contingências sociais, culturais e históricas, auxilia-se a minar a ideia 

daqueles processos como bases firmes e primárias diante do resto. Antes de voltarmos a esse 

aspecto no presente, cabe observar uma das primeiras elaborações nesse sentido, que data do 

final do século XX. Cabe, portanto, nos voltarmos ao delineamento da ideia de biologias locais. 
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2 BIOLOGIAS LOCAIS 

 

 A noção de um corpo físico situado não se inicia, nem se vincula exclusivamente ao 

conceito de biologias locais. Contudo, a ideia chama a atenção pelo cenário em que emergiu. 

Supondo que o conceito de biologias locais pode ultrapassar o intuito de apontar que os 

fenômenos humanos são “simultaneamente biológicos e sociais” (Rose, 2013), isto é, que vai 

além de postular a concomitância de processos biológicos e sociais como aspectos isolados, 

cabe observar em que reside a singularidade de sua elaboração. Para entendê-la, parece 

necessário apresentar não só uma definição mais concisa e atual, como o percurso de sua 

produção. 

 De modo a caracterizá-lo, é pertinente delinear o caso que inspirou a proposta formulada 

por Margaret Lock. Com uma inserção na antropologia cultural norte-americana, a qual, como 

apontado, “bebeu de fontes” boasianas e de um legado de cisão entre natureza e cultura, a 

antropóloga britânica radicada hoje no Canadá conduziria, nos anos 1980, um trabalho que pode 

ser designado como pertinente à antropologia médica, esse ramo da antropologia que a mesma 

autora, dentre outros, entende dever ser capaz de superar a dicotomia entre natureza e cultura.  

 

2.1 Da menopausa: o primeiro caso de biologias locais. 

 

 O primeiro uso da expressão biologia local é atribuído a Atwood Gaines, autor que 

visava sublinhar o caráter socialmente construído do conhecimento biológico e os diversos 

sentidos atribuídos à biologia pelo mundo (Lock, Nguyen, 2010, p. 384; Butt, 2013, p. 181, 

Lock, 2013a, p. 303). Não é claro se Margaret Lock se inspirara no trabalho desse autor antes, 

porém a ideia de biologias locais sobre a qual nos detemos surge como proposta conceitual 

vinculada ao trabalho de campo desta antropóloga no Japão. Assim, a ideia se articula àquele 

que podemos considerar como o caso mais pesquisado em associação explícita à ideia de 

biologias locais: o da menopausa.  

  De certo modo, é possível alegar que uma medicalização acompanha a categoria da 

menopausa (Kaufert; Gilbert, 1986). E, ainda que focar o fenômeno da menopausa ou sua 

medicalização não seja nosso intuito, é pertinente para entendermos a pesquisa desenvolvida 

por Lock. O caso merece uma digressão mais extensa, por ter sido a fonte de inspiração da 

autora e o exemplo até hoje mais ilustrativo da ideia. Dessa forma, percorremos o quadro 

composto pela própria autora quanto às justificativas para o trabalho de campo que a motivou.  
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2.1.1 Antecedentes de uma pesquisa 

 

 Atribui-se ao médico francês Charles Gardanne a cunhagem do termo menopausa. 

Decerto, independentemente dessa categoria, o cessar dos ciclos menstruais é uma realidade 

para as mulheres que chegam à transição da “meia-idade”. Antes da referida expressão, 

contudo, o que circulava na Europa ocidental era a noção de climatério. Termo que assinalava 

uma fase, momento ou período de vida em que se presumia ocorrer um declínio das “forças 

vitais” que, numa descrição de inícios do século XIX, por exemplo, aludia à crescente cansaço, 

perda de força, de peso, de apetite, além de eventuais dores reumáticas, dores de cabeça, no 

peito, vertigem etc (Lock; Kaufert, 2001, p. 495). 

 O climatério se desenrolaria em um período de vida que poderia abarcar dos 45 aos 60 

anos, aproximadamente. Se referia, porém, a uma ampla gama de sintomas mais ou menos 

difusos, que não pareciam específicos de uma doença. A noção apontava para um incômodo 

associado a uma transição de vida, a qual seria comum para ambos homens e mulheres. Dessa 

forma, parte do desenvolvimento histórico e teórico da pesquisa realizada por Margaret Lock 

(1993) consistiu em nuançar essa (des)continuidade, indicando o caráter de construto 

sociohistórico da categoria menopausa.  

 É dessa forma que se evoca o trabalho do médico Gardanne, responsável pela criação 

do termo “menopausa” em 182119 (Lock; Kaufert, ibidem; Lock, 2001). Ele tinha por objetivo 

específico circunscrever o fenômeno e situá-lo como passível de intervenção médica. Assim, 

com a criação da categoria no século XIX, enquadrava-se o envelhecimento feminino a uma 

ótica médica: “Gardanne, ao criar a ideia de menopausa, e ligá-la à menstruação, singularizou 

o envelhecimento feminino como algo que deveria ser manejado pela medicina, no momento 

em que as profissões de obstetrícia e ginecologia eram consolidadas” (Lock, Kaufert, idem). 

Dessa forma, é possível falar de medicalização da menopausa, já que não só passa a ser descrita 

em termos médicos, como se torna potencial objeto de sua intervenção (Conrad, 2007; Kaufert; 

Gilbert, 1986). A ideia seria difundida e circularia em meio a médicos norte-americanos e 

europeus por volta de meados do século XIX, referindo-se ao “momento difícil” característico 

e específico do fim da menstruação. Com a ideia de menopausa, a atenção a uma experiência 

geral de desconforto associada à “meia-idade” tornou-se circunscrita a uma condição feminina 

supostamente típica. Além disso, reduziu-se um processo mais longo a um evento supostamente 

bem demarcado: a interrupção definitiva dos ciclos menstruais (Kaufert, 1982). 

                                                 
19 Embora em Antropologia da Biomedicina (2010, p. 84) Lock e Nguyen vinculem essa formulação à década de 

1880. 
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  Em contraste ao climatério, a menopausa não designa mais os outros aspectos do 

envelhecimento em geral20. Tornar-se-ia, enfim, associada ao declínio dos órgãos reprodutivos 

femininos. A ideia de um declínio repentino, abrupto, dos órgãos reprodutores das mulheres, 

que não teria equivalente nos homens, além da interpretação prematura quanto ao índice de 

mortalidade feminina21 e da comparação com outros animais (Melby; Lampl, 2011, p. 4.4; 

Lock; Nguyen, 2010, p. 85), alimentaram a ideia de que as mulheres são as únicas fêmeas cuja 

vida se estende para além dos anos reprodutivos. Isolou-se o envelhecimento feminino como 

uma espécie de anomalia. Articulara-se, desde então, a menopausa a uma condição degradante 

do corpo feminino (Kaufert, idem; Lock, Nguyen, idem). 

 Enquanto uma minoria ao longo do século XX pareceu entender a menopausa como 

“quadro” protetor para o corpo que envelhece (Lock; Kaufert, ibidem), destaque foi conferido 

ao fenômeno como o declínio dos órgãos reprodutores femininos – mais especificamente, com 

sintomas resultantes do declínio dos níveis de estrógeno - e, por isso, passível de ser isolado do 

envelhecimento em geral e de ser alvo de tratamento médico, na forma da terapia de reposição 

hormonal. Assim, a menopausa seria equiparada a uma doença, pautada na diminuição de níveis 

hormonais. Também seria vista como uma condição propiciadora de suscetibilidade a uma série 

de problemas de saúde, tais como problemas cardiovasculares, osteoporose, câncer de mama, 

além de perda de memória e sofrimento psicológico (Kaufert; Gilbert, ibidem; Lock, 2001), 

embora esses males não se distribuam de modo semelhante em diferentes grupos populacionais 

(Lock; Nguyen, ibidem). 

  A concepção de menopausa opera, portanto, uma convergência entre o fim da 

menstruação e um quadro de experiência mais geral, envolvendo a expectativa de um conjunto 

de sintomas específicos, além de risco acentuado a outros problemas de saúde; e o faz supondo 

que decorrem de níveis reduzidos de um hormônio, o estrógeno (Kaufert; Gilbert; ibidem; Lock, 

1991). Ao delinearem esse cenário como pano-de-fundo e motivação de suas pesquisas, 

Margaret Lock e Patricia Kaufert (2001) chamam a atenção para o fato de que toda a informação 

acerca da menopausa provinha de pequenos contingentes de mulheres da Europa ocidental e da 

                                                 
20 Embora sigamos essa distinção pensando em um quadro inespecífico quanto ao sexo feminino, em outras 

investigações sobre a menopausa que lemos para compor essa explicação, notamos que alude-se à menopausa 

como o cessar dos ciclos menstruais (universal), questionando se o climatério, como síndrome que a acompanha, 

é universal. Ver, por exemplo, Avis et al, 2001; Boulet et al, 1994. O nosso delineamento quanto à menopausa, 

entretanto, se deve ao interesse de abordar o surgimento de biologias locais. Por isso, é de maior interesse notar 

como Lock apresenta os argumentos e deixamos essa discussão à parte. 
21 A de que a menopausa seria um fenômeno historicamente muito recente porque a expectativa de vida das 

mulheres não iria comumente além dos 50 anos. O argumento contrário é o de que a expectativa de vida mais 

curta para as mulheres, até o início do séc. XX, decorria de elevado índice de mortalidade infantil e durante o 

parto, mas que sobrevivendo a esses momentos, elas tenderiam a ter uma vida mais longa.  
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América do Norte, as quais constituíram populações clínicas; isto é, grupos de mulheres que, 

sofrendo de incômodos ou problemas de saúde, já haviam recorrido à intervenção médica, não 

raro tendo passado por histerectomias.  

 Desse modo, sublinha-se que os “corpos femininos” que serviram de padrão de 

referência eram comumente os de “mulheres brancas” daquelas regiões. Enquanto a experiência 

da menopausa dessas mulheres pode ter decorrido de intervenção cirúrgica, elas serviram de 

referência para os primórdios do delineamento da menopausa em geral. Tais elementos 

tornavam a pesquisa comparativa entre culturas diferentes desejável - pelo fato de boa parte do 

conhecimento acerca da menopausa não ser pautado na experiência cotidiana, comum, vivida 

pela maioria das mulheres (Lock, 2001, p. 485).   

 Mas também o anseio por delinear a menopausa de modo mais preciso no mundo da 

biomedicina levou ele mesmo, já na segunda metade do século XX, à busca por uma lista de 

sintomas que acompanhasse o suposto desconforto envolvido na fase do fim da menstruação 

(Melby et al., 2005; Avis et al., 2001). “O debate sobre quais sintomas eram da menopausa 

[menopausal] emergiu nos anos 1960 e 1970, período marcado por inúmeros ensaios clínicos 

de pequena escala acerca da eficácia de diferentes formas e vantagens de terapia hormonal no 

alívio de sintomas” (Kaufert; Lock, ibidem, p. 496). Esse é o cenário retratado quanto à 

realidade investigada por Lock, dentre outros pesquisadores que partiram para observar o 

fenômeno do envelhecimento e do fim da menstruação em diversas regiões do mundo. 

 

2.1.2 Nasce uma pesquisa. 

 

 A partir dos anos 1970, uma série de estudos sobre a menopausa foi encomendada. O 

objetivo era documentar os relatos de mulheres de diferentes países acerca de suas experiências. 

De forma geral, esses estudos levantavam informações sobre as atitudes das mulheres face à 

experiência da menopausa, do envelhecimento em geral, além de sua saúde em sentido mais 

amplo. Todavia, o foco principal era especificamente a obtenção de informações sobre a idade 

e os padrões de sintomas da menopausa, a fim de compará-los (Melby et al., ibidem, p. 495).  

 Assim, de meados da década de 70 em diante, estudos sob a forma de surveys, bem 

como pesquisa qualitativa na forma de entrevistas, foram realizados na Índia, no Canadá, nos 

EUA, no Japão, na China, na Tailândia, no Oriente Médio, no México, ainda que se 

circunscrevessem a populações mais específicas no interior de cada uma dessas regiões. 

Também no início dos anos 1980, foram conduzidas investigações no Canadá e nos Estados 
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Unidos, mais especificamente em Manitoba e em Massachussetts (Melby et al., ibidem; Lock 

et al., 1988; Lock, 1993). 

 Nesses dois casos, buscou-se realizar estudos populacionais que deliberadamente 

excluíssem mulheres representantes de uma população clínica – como aquelas que haviam 

retirado (parte d)o útero (Lock; Kaufert, 2001). Ainda assim, os estudos deviam se restringir 

àquelas que se encontravam na faixa etária entre 45 e 55 anos, em que ocorre o fim do ciclo 

menstrual. Margaret Lock já havia realizado pesquisa no Japão. Desta feita, porém, conduziria 

uma pesquisa sobre o fenômeno da menopausa. O trabalho de campo que desenvolveria 

novamente no Japão dialogou estreitamente com aquelas duas investigações em particular – 

concernentes ao Canadá e ao EUA -, por terem empregado uma metodologia semelhante (Lock, 

1993, p. 31). Além disso, posteriormente a antropóloga se voltaria para resultados encontrados 

por outros pesquisadores, referentes aos domínios do sudeste asiático (Boulet et al., 1994), por 

exemplo, ou a mulheres maias em uma região rural do México, além de camponesas gregas 

(Beyene, 1986) – tendo este último estudo sobre a menopausa sido o primeiro declaradamente 

biocultural. Em suma, sua metodologia era muito próxima à empreendida naquelas duas 

investigações sobre as mulheres norte-americanas. E conforme ela mesma indica na introdução 

da obra em que exporia o assunto de modo abrangente (1993), pôde contar com a ajuda das 

respectivas pesquisadoras para lidar com a parte da pesquisa quantitativa. 

 Assim, Lock conduziu seu trabalho de campo em 1983-84. O que fez, de modo geral, 

foi descrever e acompanhar o contexto social e histórico da transição para a “meia-idade” de 

três núcleos de mulheres japonesas22, o que se encontra bem documentado em sua obra 

Encounters with Aging: mythologies of menopause in Japan and North America (1993). Como 

nos estudos conduzidos em Manitoba e Massachussetts, seu estudo incluía um survey sobre as 

condições de saúde das mulheres pesquisadas, com uma lista de sintomas em que estavam 

presentes, em meio a outros mais inespecíficos, aqueles tidos por típicos da menopausa: 

notadamente, ondas de calor [hot flashes ou hot flushes] e suores noturnos [night sweats], 

secura vaginal e sintomas depressivos. 

 Como nos estudos conduzidos na América do Norte, foi feito o agrupamento e análise 

dos sintomas que as mulheres na faixa etária entre 45 a 55 anos teriam sentido, além da 

comparação entre suas experiências de sintomas. Comparou-se igualmente o status 

                                                 
22 Lock pesquisou o que poderíamos designar como “donas de casa”, mulheres que trabalhavam em fábricas, 

além de mulheres de ambiente rural, em regiões geográficas diferentes. 
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epidemiológico relativo à menopausa23 e como essas mulheres se definiam quanto à 

menopausa: se, independentemente do fim da menstruação, alegavam vivenciar ou não o quadro 

de sintomas associado ao evento (Lock et al., 1988; Lock, 1993). Em entrevistas com mulheres 

japonesas, por exemplo, Margaret Lock encontraria relatos de estimativa de vivenciarem o 

processo sem que houvesse findado a menstruação – anos antes da expectativa típica quanto à 

entrada na menopausa -, bem como relatos de mulheres cujos ciclos menstruais haviam cessado 

há mais de 1 ano e alegavam não sentirem qualquer sinal da experiência. Além do estudo de 

cunho mais quantitativo que obteve respostas de 1316 mulheres, parte importante de sua 

pesquisa envolveu entrevistas com 30 médicos japoneses, além de 105 mulheres japonesas, em 

que elas relatavam seus sintomas, como também uma série de aspectos ligados à sua transição 

de vida em geral (Lock et al., ibidem; Lock, 1993). 

 Ao nos referirmos a essa pesquisa, entretanto, devemos já esclarecer um ponto. Apesar 

de se repetir “menopausa”, o termo que permitiu sua investigação fora outro: kônenki. O estudo, 

não deve haver dúvida, remetia também ao problema da “construção” de ambas as categorias: 

kônenki e menopausa (Lock, 1991; Lock; Kaufert, 2001). Enquanto a interrupção da 

menstruação é um fato, a convergência ou confusão entre o fim dos ciclos menstruais e a ideia 

de uma “síndrome da menopausa” como quadro semelhante a uma doença não o é.  

 Termo empregado que lhe permitiu abordar a temática, Lock esclarecera que kônenki 

não coincidia com menopausa de modo exato. O primeiro se aproximava mais da noção de 

climatério, enquanto transição de vida passível de ocorrer com homens e mulheres (Lock et al, 

ibidem; Lock, 1993). No caso japonês, o próprio fim da menstruação em si também não 

despontava como um sinal tão significativo do que se estima por kônenki. A construção dessa 

categoria designava mais as transformações físicas associadas à meia-idade em geral. Estima-

se que a noção parece indicar vestígios de um legado conceitual da medicina alemã de fins do 

século XIX – período em que alguns de seus conceitos entraram no Japão -, não só devido à 

proximidade com a noção de climatério, como também pela persistência, ainda na década de 

1980, da ideia de que o desconforto associado a essa transição, inclusive na sintomatologia das 

mulheres, se vinculava a um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo (Lock et al, 1988; 

Lock, 1993; Melby; Lampl, 2011): 

 
O discurso dominante no Japão é um em que sintomas da menopausa não são diretamente ligados a um 

declínio dos níveis de estrógeno, mas em que se acredita que sejam mediados pela desestabilização do 

                                                 
23 Se elas se encontravam no que convencionalmente seria descrito como fase de pré-menopausa (antes de 

irregularidades com o ciclo menstrual), peri-menopausa (quando os ciclos menstruais estão irregulares, mas não 

cessaram, ou seu encerramente se dera não mais do que 3 meses antes) ou pós-menopausa (12 meses sem ciclo 

menstrual). 
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sistema nervoso autônomo (…) contra a construção de um discurso estreitamente focado sobre o 

envelhecimento do ovário e sobre os níveis de estrógeno em declínio (Lock; Kaufert, 2001, p. 502)24 
 

 Logo, é verdade que uma das primeiras coisas assinaladas é que a condição de kônenki 

apenas parcialmente pôde ser traduzida como menopausa, posto que o primeiro termo deveria 

assinalar uma transição de vida mais ampla, tal como aquela entrevista na designação de 

climatério. Assim, embora tenha sido o construto que permitiu abordar a condição do fim da 

menstruação, desde o início da pesquisa indicava que não se restringia a ela (Lock et al., ibidem; 

Lock, ibidem; Melby et al., 2005). Portanto, o estudo desenvolvido no Japão apontava a 

discrepância da experiência de japonesas que passavam pelo processo de kônenki face ao 

modelo de menopausa, cuja ocorrência dos sintomas deveria ser entendida como universal e 

uniforme. A assinalada discrepância se estendia, naquela década de 1980, mesmo no 

entendimento dos médicos japoneses entrevistados (Lock, 1993; 2001). Mas o que significa 

falar em discrepância entre kônenki, o termo que deveria designar a experiência mais próxima 

da menopausa, e um modelo médico pretensamente universal da última? 

 Como apontado, parte dos esforços para definir com precisão a menopausa se voltaram 

para a caracterização mais acurada dos sintomas que a acompanhavam, daquilo que seria típico 

da experiência (Kaufert; Gilbert, 1986; Avis et al., 2001). À ideia de que haveria algo como um 

quadro de sintomas universais característicos, ou, mais especificamente, que a experiência de 

menopausa seria em toda parte a mesma, se contrapõem então determinadas descobertas pelos 

estudos conduzidos desde os anos 70 (Melby et al., ibidem; Avis; McKinley, 1991; Beyene, 

ibidem; Boulet et al., ibidem). 

 Essas investigações, dentre as quais a de Margaret Lock, indicaram que não havia 

propriamente uma experiência uniforme da menopausa: a lista de sintomas mais significativos 

para diversos grupos de mulheres não era idêntica, ou então havia discrepância em termos de 

sua frequência. E principalmente: o que na literatura médica despontava como conjunto de 

sintomas mais característicos de uma “síndrome da menopausa”, a saber, os sintomas 

vasomotores de ondas de calor e suores noturnos, não compareciam de modo notável em toda 

parte; tampouco parecia significativa a aventada associação entre depressão e aquele quadro 

(Kaufert et al, 1992; Avis; McKinley, ibidem). 

 Assim, em consonância com observações das pesquisas que seriam realizadas em outros 

contextos então e depois, as descobertas de Margaret Lock revelaram que no âmbito japonês os 

                                                 
24  “The dominant discourse in Japan is one in which menopausal symptons are not linked directly to a decline in 

estrogen levels but are believed to be mediated by destabilization of the autonomic nervous system (…) against 

the construction of a narrowly focused discourse on the aging ovary and declining estrogen levels (...)” 
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sintomas considerados típicos do quadro de mal-estar que deveria caracterizar o fim da 

menstruação, ou seja, ondas de calor e suores noturnos, além de sintomas depressivos etc, não 

apareciam de modo relevante no discurso da maioria das mulheres (Lock et al., 1988; Lock, 

1991; 1993; 2001; Lock; Nguyen, 2010). Se posteriormente outros pesquisadores, investigando 

o fenômeno em lugares diferentes, entendiam que essa divergência poderia ser atribuída à 

diferença na comunicação da experiência corporal, ou mesmo falta de atenção a ela, Lock 

apontava que tais sintomas não despontavam como relevantes nem mesmo no discurso de 

diversos médicos japoneses entrevistados (Lock et al, ibidem; Lock, 1991; 1993; 2001; Lock, 

Nguyen, 2010). Na verdade, a antropóloga afirma ter sido questionada quanto ao porquê de as 

mulheres ocidentais sofrerem tamanho mal-estar durante a menopausa. “É evidente para a 

maioria dos ginecologistas japoneses que kônenki não é a mesma coisa, nem experiencial nem 

conceitualmente, que menopausa. Mais de um ginecologista me perguntou o porquê das 

mulheres 'ocidentais' serem tão perturbadas por ondas de calor”. (Lock; Kaufert, ibidem, p. 

502). 

 

 Decerto, o relato dos sintomas “típicos” não estivera ausente em absoluto, embora não 

houvesse termos específicos ou exclusivos para apontá-los. O que talvez indicasse que 

problemas de tradução compusessem parte da questão. Lock chamara a atenção para a ausência 

de termos nítidos, precisos ou próprios à experiência de ondas de calor ou suores noturnos, no 

período de sua investigação (Lock et al, 1988; Lock, 1993, p. 32). Havia uma série de termos 

que se aproximavam das ideias, mas que poderiam se confundir com outras experiências. A 

antropóloga também não se mostrava satisfeita com a ideia de que a baixa frequência de relatos 

dos sintomas se devesse a um problema de “tradução”, alegando que, se de fato havia muitos 

termos para se referir ao que poderíamos chamar de “ondas de calor”, sempre imprecisos para 

designar o pretendido, as mulheres japonesas teriam rica terminologia para denotarem nuances 

as mais sutis em sua experiência corporal, e não teriam particularmente uma postura de pudor 

para descrever essas experiências diante de outras mulheres (Lock, ibidem, p. 37). 

 Para Margaret Lock, a ausência de uma terminologia específica e enfática em meio a 

vários termos, junto à atitude dessas mulheres que atentam aos pormenores de experiências 

corporais as mais sutis e transitórias, seria indicativa de que um sintoma como ondas de calor 

provavelmente não incomodava o suficiente para capturar a atenção e ensejar a formulação de 

um conceito especialmente vinculado à experiência. Em suma, indicaria que não seria uma 

experiência crucial para o que se designa por kônenki, a janela para investigar aquela da 

menopausa no Japão. 
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 Na realidade, a despeito de exceções em meio às entrevistadas (12 em 105), Margaret 

Lock constatava que a emergência de alusões aos sintomas típicos da menopausa costumava se 

dar no sentido de atribui-los a terceiras, mais do que relatos de experiências pessoais (Lock, 

1993; Lock; Nguyen, 2010). E, de modo geral, no agrupamento de sintomas levantados 

mediante o survey, os sintomas sustentados como os mais típicos da menopausa não figuravam 

como os principais para aquela população, ao contrário. 

 Assim, os sintomas tipicamente associados ao quadro da menopausa não pareciam 

significativos na pesquisa conduzida com os três grupos de mulheres japonesas. Mas além 

disso, outros sintomas eram fortemente associados a kônenki naqueles grupos: ombros rígidos 

[shoulder stiffness], sensação de frio [chilliness] – experiência corporal que parecia muito 

marcante e específica daquelas mulheres -, “formigamento” [tingling] nas extremidades, além 

de tontura [dizziness] e  dores de cabeça – os três primeiros elementos, sobretudo, não 

compõem o quadro mais específico associado à “menopausa” e podem parecer estranhos para 

quem espera outra constelação de sintomas (Lock, 1993). Dessa forma, encontrava-se uma 

discrepância entre o relatado por essas mulheres - e mesmo pela maioria de seus médicos -, e 

aquilo que seria afirmado e esperado dessa fase da vida na literatura médica “ocidental”25. 

 Tal como foi observada uma discrepância de presença e de prevalência de sintomas 

relatados na pesquisa no Japão, a diferença entre tipos de sintomas e/ou sua prevalência também 

se faria notar em outros estudos sobre a experiência de menopausa pelo mundo, como já 

assinalado. Esse se mostrou o caso das mulheres maias de ambiente rural do México, que não 

relatavam sentir ondas de calor ou suores noturnos, tampouco atribuíam uma condição de 

sofrimento à transição de vida (Beyene, 1986), salvo aquelas que migravam para ambientes 

urbanos (Melby et al., 2005). Com níveis de estrógeno semelhantes aos de mulheres norte-

americanas, aquelas mulheres maias não relatavam experimentar os sintomas que deveriam ser 

provocados pelo declínio dos níveis do hormônio. Tal caso realçaria a dificuldade de 

correlacionar de modo evidente níveis do hormônio e sintomas como ondas de calor e suores 

noturnos. 

 Esses não foram os únicos casos diferentes. Embora tenha sido assinalado que mulheres 

libanesas têm um perfil de sintomas da menopausa muito parecido ao de mulheres norte-

americanas, talvez até mais acentuado em decorrência de um elevado nível de fumo 

(Obermeyer, 1999), populações investigadas em países do sudeste asiático indicariam a 

diferença com relação a um quadro esperado de menopausa, e de modo semelhante ao 

                                                 
25 A referência a “western medical literature” é feita pelas publicações percorridas. Não é um termo escolhido 

por esse trabalho. 
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encontrado no caso japonês (Boulet et al., 1994). Ao fim, o que parecia ser constatado através 

daquelas pesquisas era que o fenômeno a que se alude ainda como “menopausa”, longe de ser 

vivido de modo uniforme, é experimentado de maneira diversa em diferentes populações. 

 Uma vez observada a discrepância, apresenta-se a questão do que poderia ser 

responsável por essas diferenças. Se tudo girava ao redor de relatos dos sintomas, poderia 

envolver uma abordagem equivocada por parte das mulheres entrevistadas, talvez devido a 

pudor, talvez a problemas de nível educacional ou talvez a “crenças culturais” que não as 

inclinavam a sentir o que “deveriam” sentir conforme uma descrição médica ancorada em 

categorias epidemiológicas e investigações de cunho biológico. Seriam casos de falta de 

atenção à determinadas sensações físicas porque as respectivas culturas privilegiavam outras 

sensações, ou porque sua linguagem permitia apenas outro enfoque? 

 

2.2 Biologias locais 

 

 É nesse ponto que observamos a abertura para o surgimento do conceito de biologias 

locais. O artigo que aparece em 1988, associado aos nomes de Margaret Lock, Patricia Kaufert 

e Penny Gilbert26, de certa maneira antecipa muitos dos detalhes da pesquisa narrados na obra 

Encounters with Aging (1993). No artigo, encontramos a afirmação de que antropólogos já 

teriam mostrado repetidamente que a biologia é criada de modo dialético com relação a fatores 

culturais, e não sobreposta por eles. Nesse caso, questionava-se especificamente a suposição de 

universalidade do quadro da menopausa “em qualquer nível – biológico, psicológico ou social” 

(Lock et al., p. 330).   

 Mas a formulação explícita de biologia local apareceria de modo inequívoco em 

Encounters with Aging (1993). Em contraposição à ideia sustentada por uma literatura da 

medicina ocidental de que o sintoma das ondas de calor seria o mais comum da menopausa e 

de que pelo menos 75% ou 80% das mulheres ainda experimentariam, se encontra o caso 

narrado na obra, demonstrando uma incidência bem abaixo do esperado:  

 

Os dados japoneses indicam que embora as ondas de calor certamente sejam experienciadas por algumas 

mulheres, a incidência em geral é de 25% ou menos; esse quadro inclui mulheres que tiveram só uma ou 

duas [experiências do sintoma]. A questão que imediatamente surge é se esses achados resultam de 

diferenças biológicas, culturais ou ambas. Estou convencida de que ambas contribuem e de que devemos 

sustentar a possibilidade de variação biológica do sistema endócrino no interior ou entre populações. 

Podemos considerar tal variação como [fruto de] diferenças na nutrição, na constituição genética, ou em 

alguma combinação das duas (Lock, 1993, p. 38). 

                                                 
26 As duas últimas autoras estão envolvidas com as investigações conduzidas no Canadá. 
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 O que leva aos últimos detalhes nessa formulação vem explicitado nas linhas seguintes 

de Encounters with Aging (1993). A antropóloga alude a uma publicação no periódico Lancet 

(Adlercreutz et al., 1992), na qual se discorre sobre uma pesquisa acerca da base alimentar 

japonesa e da sua grande concentração de fitoestrógenos, devido a produtos derivados da soja. 

O artigo, por sua vez, estava em diálogo claro com as próprias descobertas da autora, então já 

publicadas; os autores da investigação supunham assim uma via para explicar a diferença 

observada por ela. Ao que Lock, sem descartar as práticas alimentares como porta de entrada 

para conformação de diferenças biológicas, replicara de modo esclarecedor:  

 

Foi demonstrado que o nível de hormônios em circulação no sangue não é diretamente relacionado à 

incidência de ondas de calor; uma explicação reducionista dependente de ingestão dietética não é 

satisfatória. Minha posição é a de que devemos investigar minuciosamente a história da soja, como apenas 

um possível componente em um enigma biológico complexo, profundamente moldado por expectativas 

culturais e crenças (Lock, idem, grifo meu)27 
  

 Dessa forma, a sua hipótese inicial de uma biologia local diz respeito a uma diferença 

biológica que deve ser vista como fruto de uma gama complexa de fatores, os quais atuam sobre 

um âmbito ou população específicos. Uma dialética entre processos culturais e processos 

biológicos que implica uma recíproca conformação: 

 

(…) acredito que essas descobertas nos permitem postular não só que crenças culturais influenciam a 

construção, a experiência e a interpretação do envelhecimento e outros processos biológicos, mas que uma 

diferença biológica – às vezes óbvia, em outros momentos muito sutil – molda e circunscreve a experiência 

subjetiva de indivíduos e a criação de interpretações culturais. Uma dialética desse tipo entre cultura e 

biologia implica que nós devemos contextualizar interpretações sobre o corpo não só como produtos de 

histórias, conhecimentos e políticas locais, mas também como [frutos de] biologias locais. Sugiro, portanto, 

que não podemos assumir nem a universalidade do corpo na menopausa, nem da Mulher na Menopausa” 

(Lock, 1993, p. 39, grifo meu)28. 

 

 Biologias locais aqui emergem, como seria de se esperar pelo termo, como aspectos 

biológicos diferentes, circunscritos, específicos. Tendo assinalado essas primeiras articulações 

                                                 
27 “It has been shown that the level of circulating hormones in the bloodstream is not directly related to the 

incidence of hot flashes; a reductionistic explanation dependent on dietary intake is not satisfactory. My position 

is that we should investigate the soybean story more throughly, as just one possible component in a complex 

biological puzzle profoundly shaped by cultural expectations and beliefs” 
28 “(...) I believe these findings allow us to postulate not only that cultural beliefs influence the construction, 

experience, and interpretation of aging and other biological processes, but that biological difference – sometimes 

obvious, at other times very subtle – molds and contains the subjective experience of individuals and the creation 

of cultural interpretations. A dialectic of this kind between culture and biology implies that we must 

contextualize interpretations about the body not only as products of local histories, knowledge and politics but 

also as local biologies. I suggest, therefore, that we cannot assume the universality of either the menopausal 

body nor the Menopausal Woman (grifo meu).  



63 

 

de biologias locais por Margaret Lock, retomemos a questão da interpretação da discrepância 

entre os sintomas relatados pelas mulheres que foram objeto das pesquisas quanto à menopausa.  

 A observação de experiências corporais diferentes que foram documentadas, como seria 

de esperar, não passou despercebida por outros pesquisadores. Conduziu, porém, a outro tipo 

de conclusão. Como indicado, não raro se apresentara a ideia de que relatos diferentes se 

deveriam a (um menor) nível de educação, de atenção ao funcionamento do corpo ou mesmo a 

um possível constrangimento em descrever sua percepção (Lock; Kaufert, 2001, p. 495). Mas 

foi por ter investigado a população de um país considerado desenvolvido, com boa distribuição 

de renda, acesso à educação e cuidados em saúde, cujas mulheres descreviam suas sensações 

físicas em pormenores e sem embaraço, que Margaret Lock alegava não crer em tais elementos 

(Lock, 1993). 

 A questão de uma educação, atenção ou percepção distinta do corpo seria ela mesma 

atravessada pela dimensão das expectativas culturais. Conforme uma explicação esperada da 

antropologia cultural naquele momento, seria essa ordem a propiciar a percepção diferente do 

corpo. As diferenças encontradas deveriam ser, em suma, um problema de interpretação. 

 

  Posteriormente àquele momento e à primeira elaboração de biologias locais, duas 

abordagens transparecem nas investigações mais abrangentes sobre menopausa e sua relação 

com a cultura (Melby et al., 2005). A mais empregada é a de assumir que as mudanças 

biológicas relativas à menopausa são universais e que qualquer coisa distinta que surja na 

pesquisa é atribuível a expectativas culturais, problemas de linguagem e interpretações 

diferentes. As diferenças poderiam ser explicadas dessa forma e simultaneamente dispensadas. 

Seriam entendidas como experiências subjetivas do corpo passíveis de explicação apenas em 

termos de variáveis psicológicas, culturais ou sociais. Ou melhor, as experiências seriam apenas 

superficialmente diferentes, cobrindo uma mesma realidade física, ou mesmos componentes 

biológicos, da menopausa – o que, é bom lembrar, apesar do termo, diz respeito a um quadro 

que não se pretende restrito ao fim da menstruação em si, mas que envolve um conjunto 

esperado de sintomas e de riscos à saúde. 

 Logo, a primeira coisa a chamar a atenção na apresentação e vivência diferente de 

sintomas seria a diferença nas expectativas quanto ao que se passa naquela fase da vida. Apontar 

a relevância dessas expectativas não é um equívoco. E, além disso, como demonstra bem 

Encounters with Aging (1993) como um todo, as preocupações daquelas mulheres japonesas 

eram dirigidas mais a outros fatores que acompanhavam a transição dessa fase da vida, como a 

expectativa de que cuidassem de suas sogras, do que propriamente a experiência física de 
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kônenki, que era associada ao envelhecimento em geral e não lhes parecia tão perturbadora 

(Lock, 1991; 1993). 

 De fato, o que seria apontado reiteradamente por Margaret Lock: diferenças culturais 

compõem a percepção do corpo, a experiência mesma de corporeidade [embodiment]. Dessa 

forma, observamos que na proposta de biologias locais, acentua-se igualmente a relevância de 

“representações” para a constituição da experiência física individual. O que emerge, entretanto, 

é que se a corporeidade [embodiment] não prescinde das (diversas) representações e 

expectativas quanto ao corpo – a própria experiência subjetiva do corpo sendo constituída por 

elas -, prescinde de uma exclusividade conferida a esses elementos, quando o tópico é sua 

diferença. Mas esse também já é um delineamento da ideia de biologias locais no curso de anos 

(Lock, 2001; Lock; Nguyen, 2010). Naqueles anos 1990, o ponto era que a diferença não 

poderia ser explicada em termos de uma base biológica invariável justaposta por representações 

divergentes a seu respeito (Lock, 1993). O que de certo modo marcava a primeira tendência de 

interpretação do estudo comparativo sobre a menopausa: 

 

Boulet e seus colaboradores argumentam que esses sintomas deveriam ser entendidos como uma forma de 

comunicação por parte das mulheres, e especularam que a aflição vasomotora pode ser traduzida, por elas, 

em sintomas não-específicos culturalmente significativos, associados a sofrimento psicológico. Ao fazer 

tal interpretação, a suposição é a de que quando relatos subjetivos não coincidem com as descobertas 

antecipadas por médicos ocidentais, baseadas na experiência com pacientes de clínicas de seus países natais, 

então deve ser o caso de que mulheres 'exóticas' estão sendo enganadas [duped] por sua linguagem e cultura. 

Nossa opinião é a de que essas descobertas sugerem que não é apropriado conceitualizar o fim da 

menstruação como uma transformação biológica invariante, sujeita apenas à modificação superficial por 

variáveis sociais, culturais e psicológicas sobrepostas a uma base biológica imutável (Lock, Nguyen, 2010, 

p. 89)29 

 

 Que haja um fenômeno físico-biológico comum para as mulheres, a saber, o fim da 

menstruação em meados da vida, não implica uma condição que deva ser vivenciada de modo 

quase uniforme por todas, além de ser equiparada a uma doença que eleva os riscos para outras 

(Lock, 2001; Lock; Nguyen, 2010). Essa formulação sobre o caso da menopausa indica, em 

suma, que seria um equívoco crer que as diferenças nas experiências individuais dos corpos se 

devam a influências culturais superficiais. O problema da concepção tal como sustentada pelo 

grupo de M. Boulet e colegas (1994), para Lock, não é exatamente alegar que os sintomas são 

                                                 
29 “Boulet and her associates argued that these symptons should be understood as a form of communication on 

the part of women, and speculated that vasomotor distress may be translated by them into culturally meaningful 

non-specific symptons associated with psychological distress. In making such an interpretation, the assumption 

is that when subjective reporting does not coincide with the findings anticipated by Western physicians based on 

experience with patients attending clinics in their home countries, then it must be the case that 'exotic' women 

are, in effect, being duped by their language and culture. Our opinion is that these findings suggest that it is not 

appropriate to conceptualize the end of menstruation as an invariant biological transformation subject only to 

superficial modification by social, cultural and psychological variables layered over an unchanging biological 

base” 
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também uma forma de comunicação. O problema é a relação estabelecida entre forma de 

comunicação cultural, social ou, naquele caso, psicológica, e realidade física, assumindo que 

as diferenças encontradas apenas cobrem a interioridade do corpo – elusiva, por sua vez, ao 

olhar dos antropólogos. 

 Na verdade, o problema com a concepção do grupo mencionado é que ele parece ter 

sustentado que um sofrimento vasomotor30, quando não relatado ou quando indicado em níveis 

bem abaixo do esperado, se expressava mediante sintomas não específicos, mas culturalmente 

significativos em cada região (Boulet et al., ibidem). É arriscado alegar que se trata de um 

equívoco em geral, ou que não há algo como “idiomas de sofrimento”. Mas este não parece ter 

sido o argumento pretendido pela autora de que tratamos.  

 O que se reitera com a proposta da existência de biologias locais é o temor de Margaret 

Lock de que se desse margem à ideia de exotismo das experiências diferentes do corpo; que as 

diferenças encontradas não fossem alvo de maior escrutínio com base na ideia de que seriam 

“psicossomáticas”; que se negligenciasse a possibilidade de haver uma diferença de 

contribuição biológica, sem que sequer tivesse sido avaliada; dando margem ao risco de deixar 

o corpo de “mulheres brancas norte-americanas e europeias” tacitamente como padrão de 

referência (Lock, 2001; Lock; Kaufert, 2001). E isso a despeito de que mesmo em meio a tais 

mulheres se encontrara certa discrepância entre o que circula na literatura médica e relatos de 

suas experiências, quando veiculadas por meio de entrevistas nessas pesquisas (Avis; 

McKinley, 1991; Lock; Nguyen, 2010). 

 Portanto, o que parecia querer dispensar com a noção, no caso inicial da menopausa, era 

a imagem de exotismo ao redor da sintomatologia e da vivência física distinta das populações 

pesquisadas, bem como a preservação de um padrão de referência do corpo norte-americano ou 

europeu, branco e jovem, que a acompanha (Lock; Kaufert, 2001; Lock; Nguyen, 2010). O que, 

enfim, remete à outra abordagem diante daquelas pesquisas sobre a experiência da menopausa. 

 Uma abordagem supostamente menos difundida entre os pesquisadores envolvidos seria 

a de assumir que relatos divergentes acerca dos sintomas envolviam a contribuição de aspectos 

físicos diferentes na constituição dessas experiências (Melby et al., ibidem). Presume-se que 

variáveis culturais, sociais e biológicas estão em “interação”, embora seja declaradamente 

admitido que a forma como se desenvolve a relação entre elas não é clara (Lock; Nguyen, 2010).  

 De modo semelhante ao que foi delineado anteriormente, toca-se reiteradamente no 

modelo estratigráfico (e seu confronto) para a explicação das experiências humanas: “Nossa 

                                                 
30 Dos presumidos como os sintomas “típicos” universais; não se trata, portanto, da universalidade do fim da 

menstruação, mas dos sintomas que a acompanham.  
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posição é a de que diferenças nos relatos de sintomas não são epifenômenos, sobrepostos a fatos 

da biologia, mas o resultado de uma interação entre influências culturais e biológicas na 

experiência da menopausa” (Lock; Kaufert, 2001, p. 496). 

 Portanto, de acordo com o desenvolvimento de uma perspectiva biocultural, há uma 

sensibilidade corporal diferente, que é estabelecida também graças à atenção distinta ao que se 

passa com o corpo; moldada conforme o que concepções locais esperariam se desenrolar 

naquele. Novamente: não se confere um papel menor à ideia de expectativas culturais. Todavia, 

a diferença no argumento é articular de modo explícito que algo no corpo também contribui 

para as experiências subjetivas do mesmo e, assim, através da experiência diferente do corpo, 

contribui para as próprias concepções coletivas que são elaboradas a seu respeito (Lock, 1993). 

A experiência de corporeidade [embodiment] é constituída por crenças e expectativas que se 

tem a respeito do corpo; mas ela é igualmente constituída por aspectos físicos específicos das 

populações. E, de forma recursiva, ajuda a moldar aquelas crenças e expectativas a respeito do 

funcionamento do corpo (Lock, 2001). 

 Como em nossa compreensão habitual a linguagem da biologia é a referência para 

descrição do que ocorre com ele (Lock; Nguyen, 2010), tende-se a procurar na biologia a 

especificidade dessa contribuição. Nesse caso, Lock sugere que as experiências somáticas e 

sintomatológicas que marcavam aquelas mulheres japonesas, norte-americanas (e, como se 

revelou depois, chinesas, tailandesas, mexicanas etc) se devessem igualmente a diferenças 

biológicas nesses grupos. Um ponto então é entender o sentido dessa diferença biológica.  

 

 

 

 

2.2.1 Como são biológicas e locais as biologias locais? 

 

 A reiteração da ideia de biologias locais, desde sua proposição por Lock (1993; 2001; 

2013a, 2013b, 2015; Lock; Kaufert, 2001; Melby et al., 2005; Lock, Nguyen, 2010), sugere um 

embate contínuo com outras formas de olhar para as diferenças documentadas através daquelas 

pesquisas – o que foi assinalado por meio da compreensão de quais seriam as duas abordagens 

diante daqueles fenômenos (Melby et al., 2005). Seguindo a trajetória do delineamento da 

noção, o caso da menopausa e/ou kônenki no Japão tem inegável proeminência. Foi o caso que 

instigou a apropriação da ideia.  
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 Portanto, pode-se pensar a proposta de biologias locais como um posicionamento 

epistemológico diante do material documentado (Lock, 2001; Lock; Nguyen, 2010). 

Posicionamento que, tornamos a repetir, não dispensa a atuação importante de expectativas 

sociais/culturais, mas procura não reduzir as diferentes experiências encontradas a essa chave 

de leitura – de que são uma questão de interpretação. 

 Mas uma vez descrito o caso que levou à formulação da ideia, cabe observar o modo 

como a autora responsável por essa visão pretendia justificá-la. Ao discorrer sobre o próprio 

ramo da antropologia médica, Margaret Lock (2001) evoca o momento e motivação para a 

noção de que tratamos. Qualquer experiência é vivida de modo corpóreo e individualmente, 

ainda que seja extensamente “compartilhada”. Seu objetivo de criticar o modelo médico que 

designa o corpo de uma mulher universal a conduziu a analisar a construção cultural de 

“menopausa” e “kônenki”, reiterando, porém, que a construção é investida por um aspecto 

físico, material, diverso. Mas como? Muitas experiências físicas são vivenciadas por todas as 

pessoas: todos sofrem mudanças biológicas com o envelhecimento, reações imunológicas às 

infecções, dor. Mas mesmo esses fenômenos mais básicos estão repletos de aspectos 

contingentes (2001, p. 484; Lock; Nguyen, 2010). Essas experiências do corpo, entretanto, são 

marcadas por traços que podem ser mais ou menos comuns em certos grupos de pessoas. 

 Para Margaret Lock, o que favorece que uma série de experiências corporais sejam mais 

marcantes em dados grupos populacionais é a possibilidade de partilhar de um contexto político, 

social, ambiental, valorativo e histórico comuns, viver em proximidade geográfica, além de por 

vezes ter alguma relação de “ancestralidade biológica”. É isso o que torna as biologias locais. 

O que não coincide com tentativas de atribuir características biológicas comuns de tais grupos 

a categorias de “raça” e “etnia” que sejam descontextualizadas.  

 A tendência a reificar a ideia de uma diferença biológica e associá-la especificamente a 

essas categorias biossociais de raça, etnia, gênero, é o ponto mais problemático que a ideia pode 

suscitar. Mas se há algo a que a diferença biológica designada por “biologias locais” não diz 

respeito é à ideia de uma diferença biológica fundamental ou, no mesmo sentido, qualquer 

tentativa de ancorar categorias de raça e etnia em um caráter biológico fundamental (Lock; 

Nguyen, 2010, p. 91-2). Tais categorias biossociais, utilizadas muitas vezes de modo 

aproximativo em pesquisas (Rose, 2007), deveriam ser consideradas provisórias e 

instrumentais. Mas “o que estamos testemunhando com a comodificação, esteticização e 

desistoricização de biologias locais é exatamente um retorno à crença em uma diferença 

fundamental entre tipos humanos” (Lock; Nguyen, ibidem, p. 357). 
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 É esse risco de descontextualização, junto ao legado deixado pela história da eugenia, 

que marca uma maneira ocidental de pensar raça e natureza biológica, que torna compreensível 

o tabu de se falar em diferenças biológicas, particularmente em meio às ciências humanas 

(Lock, 1993; Rose, 2007; Lock, Nguyen, 2010). Se há algo para que a experiência de 

pertencimento a uma categoria biossocial de raça ou etnia pode contribuir, não é no sentido de 

uma distinção biológica e/ou genética inequívoca. Mas possivelmente o contrário: os efeitos 

biológicos, sentidos e gerados de modo sistemático, a partir de uma diferença socialmente 

instituída – como indicaria uma definição mais atual da ideia de biologias locais, em referência 

às disparidades em saúde persistentes que marcam grupos de negros norte-americanos (Krieger, 

2006; Lock; Nguyen, 2010; Kuzawa; Sweet, 2009). 

 Para Margaret Lock, é preciso entender que o aspecto material que influencia na 

experiência corpórea subjetiva dos indivíduos é ele mesmo situado. Com a ideia de biologias 

locais, a proposta é a de que a dimensão biológica do corpo é contingente, não obstante pareça 

uniforme, e essa situação se deve a formas de vida mais ou menos “semelhantes” de grupos 

cujas práticas culturais, histórias locais, políticas, origens partilhadas os aproximam em termos 

geográficos e históricos.  

 
Biologias locais se refere ao modo com que a experiência corporificada das sensações físicas, inclusive 

aquelas de bem-estar, saúde, adoecimento, e assim por diante, é em parte informada [informed] pelo corpo 

material, ele mesmo contingente devido a variáveis individuais, ambientais e evolutivas. A corporeidade é 

também constituída pelo modo com que o eu e os outros representam o corpo, se baseando em categorias 

de conhecimento e experiência (…) Isso significa, na prática, que inevitavelmente o saber sobre a biologia 

é informado pelo social e o social, por sua vez, é informado pela realidade do material. Em outras palavras, 

o biológico e o social são coproduzidos e dialeticamente reproduzidos, e o lugar primário em que esse 

envolvimento se dá é no corpo socializado, subjetivamente experienciado. O corpo material não pode 

permanecer como uma entidade que é cerrada [black-boxed] e assumida como universal, com o restante 

[flotsam] sociocultural sobreposto a ela. O material e o social são ambos contingentes – são ambos locais 

(Lock, 2001, p. 483-4, grifo meu).31 

 

 Assim, o aspecto material do corpo, tal como o caráter social do corpo, é afirmado como 

local, contingente. Contingente porque, neste caso, sofre a influência de diversas variáveis: não 

só de um legado evolutivo, o que seria esperado conforme o quadro de interpretação biológica 

do corpo, mas também das peculiaridades do ambiente físico em que se insere, da trajetória de 

                                                 
31 “local biologies refers to the way in which the embodied experience of physical sensations, including those of 

well-being, health, illness, and so on, is in part informed by the material body, itself contingent on evolutionary, 

environmental, and individual variables. Embodiment is also constituted by the way in which self and others 

represent the body, drawing on local categories of knowledge and experience. (…) This means in practice that, 

inevitably, knowledge about biology is informed by the social, and the social is in turn informed by the reality of 

the material. In other words, the biological and the social are coproduced and dialectically reproduced, and the 

primary site where this engagement takes place is the subjectively experienced, socialized body. The material 

body cannot stand as an entity that is black-boxed and assumed to be universal, with so much sociocultural 

flotsam layered over it. The material and the social are both contingent – both local”. 
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vida individual, com suas escolhas. Mas também a dimensão coletiva, histórica, política. 

Assevera-se de novo que não há qualquer relação simples entre o que se pode pensar por 

biologias locais e etnias, comunidades, nações, sociedades, tampouco famílias (Lock, 2001, p. 

485; Lock; Nguyen, 2010, p. 91). Então o que levou à formulação explícita de que haveria uma 

coisa como biologias locais em jogo? Margaret Lock o declara como fruto do confronto das 

informações coletadas através da pesquisa comparativa sobre a menopausa e como um desafio 

ao modelo médico – de certa forma, um desafio à medicalização do processo de envelhecimento 

(Lock, 1993; 2001). Como uma afirmação da realidade e legitimidade de uma experiência 

somática diversa; como tentativa de matizar o tipo de contribuição biológica que parece 

plausível reconhecer (Lock; Nguyen, 2010). E, não menos importante, o rechaço a abordagens 

deterministas, por parte da biologia, mas também o determinismo “hermenêutico” que pode 

caracterizar abordagens de seu próprio campo. 

 

No entanto, a subjetividade corporificada é moldada até certo ponto pela contingência de biologias locais 

que podem ser parcialmente compartilhadas por grupos de pessoas. Esses atributos biológicos podem 

contribuir para um discurso poderoso, até hegemônico, com relação à saúde, sofrimento, adoecimento e 

transições de ciclos de vida. Quando considerei descobertas de pesquisas comparativas provenientes do 

Japão e da América do Norte com relação à menopausa, tal discurso parecia estar em atividade, e me senti 

compelida a criar o conceito de biologias locais para interpretar os dados. Ao delinear esse conceito, 

minha esperança era a de que impedir que as descobertas japonesas fossem tratadas como muito exóticas 

e, ao mesmo tempo, desafiar o modelo médico dominante, semelhante a uma doença, do fim da menstruação 

(Lock, 2001, p. 485, grifo meu).32 

 

 

Em suma, diferenças em biologias locais em parte explicam, mas não determinam, a construção cultural da 

menopausa (…). Não há dúvida de que determinismos biológicos e genéticos devem ser completamente 

rejeitados. Mas também é necessário rejeitar aqueles argumentos igualmente deterministas sobre a 

construção social e cultural do corpo e práticas médicas relacionadas (…) Pretensões de verdade sobre o 

corpo exigem contextualização e avaliação crítica, mas ignorar completamente a realidade da biologia e 

sua interdependência com a história e a cultura é uma visão estreita ao extremo (Lock, ibidem, 487, grifo 

meu).33  
 

                                                 
32 “(...) contingency of local biologies that can be partially shared across groups of people. These biological 

attributes may contribute to powerful, even hegemonic discourse in connection to health, distress, illness, and 

life cycles transitions. When I considered comparative research findings from Japan and North America in 

connection with menopause, such discourse appeared to be at work, and I felt compelled to create a concept of 

local biologies in order to interpret the data. By drawing on such a concept, my hope was to prevent the 

Japanese findings from being treated as so much exotica and at the same time to challenge the dominant disease-

like medical model of the end of menstruation”. 
33 “In sum, differences in local biologies partly account for but do not determine the cultural construction of 

menopause (...). There is no doubt that biological and genetic determinisms must be rejected outright. But it is 

also necessary to reject those equally deterministic arguments for the social and cultural construction of the body 

and related medical practices (...). Truth claims about the body demand contextualization and critical appraisal, 

but to ignore the reality of biology entirely and its interdependence with history and culture is shortsighted in the 

extreme” 
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 O que podemos afirmar, por ora, é que nos delineamentos iniciais de biologias locais, 

atrelados basicamente ao caso da menopausa, afirma-se o caráter contingente da dimensão 

biológica do corpo; o que contribui para sua experiência subjetiva diferente. Nega-se um caráter 

de distinção biológica fundamental entre grupos; nega-se a atuação de um determinismo 

genético nesse quadro. Mas à parte a própria experiência sintomatológica, até os anos 1990, 

não fora delineado em que, especificamente, residiria a diferença biológica presente nessas 

vivências locais. Insinua-se a sua existência. A ideia de biologias locais é, neste sentido, 

propositiva. E ela avança pela negação, indicando o que não é. Talvez a antropóloga não 

precisasse falar de maneira tão óbvia, porque os elementos já eram aparentes: diferenças nos 

perfis hormonais, funções reprodutivas etc (Lock, 1993; Melby et al., 2005). Mas a proposta só 

parece ganhar contornos a partir dos anos 2000. Poderia ser afirmado que até então não havia a 

preocupação em dizer o que seria uma biologia local (1993), não fosse por um detalhe que 

aparece no parágrafo de sua proposição. Antes de remetermos a ele, cabe ainda expor aspectos 

referentes às biologias locais associadas à menopausa. 

 

  Um ponto interessante acerca do caso-chave de biologias locais é que ele foi 

investigado anos depois por Melissa Melby (2005; 2007; Melby et al., 2005; Melby, Lampl, 

2011), cujo trabalho se situa no domínio da Antropologia Biológica. A pesquisa realizada por 

ela se deu no início dos anos 2000, cerca de 20 anos depois do trabalho de campo da antropóloga 

cujas formulações até agora focamos. Embora tenha abordado um contingente menor de (140) 

mulheres, Melby também realizou entrevistas, além de ter coletado amostras biológicas. 

Portanto, não só retomou a pesquisa conduzida por Lock, como o fez em um momento em que 

muita coisa pôde se transformar no contexto japonês (Melby, 2005; 2006). 

 Desde os anos 1990, florescia no Japão a literatura (não só médica, como leiga, 

especialmente de revistas femininas) que remetia aos sintomas vasomotores de ondas de calor 

e suores noturnos, além de depressão, como típicos da menopausa e como parte do quadro a 

ser esperado para a experiência de kônenki (Melby et al., 2005). Embora não fosse unanimidade, 

os médicos japoneses no período da década de 1980 se mostravam diferentes perante o que era 

difundido na literatura médica ocidental (Lock et al., 1988; Lock, 1991; 1993; 2001). E talvez 

tenha sido a sugestão, por eles, de que a experiência diferente das japonesas possivelmente 

envolvesse um elemento biológico que tenha contribuído para a própria hipótese de Margaret 

Lock. 

 Na década de 1980, os médicos entrevistados já tinham de lidar com pacientes que se 

familiarizavam mais e mais com uma literatura que dizia o que era normal de se esperar desse 
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período de vida. Claro que, a despeito da visão que Lock transmite sobre os médicos japoneses, 

ela mesma expõe como “nem tudo eram flores”: enquanto a maioria não assinalava os sintomas 

“usuais” da menopausa ao processo de kônenki, e alguns se mostravam simpáticos à ideia de 

uma diferença biológica, a antropóloga notara como outros médicos, comparecendo a 

conferências internacionais, e familiarizando-se mais com a literatura médica ocidental, 

acreditavam que o baixo índice de pacientes a se queixarem dos sintomas centrais do quadro 

provavelmente se devia à falta de atenção adequada a suas experiências (Lock; Nguyen, 2010, 

p. 87). Ademais, não faltava a alusão de que kônenki pudesse ser visto nesse meio como uma 

“doença de luxo”, algo para que as mulheres japonesas, regidas por uma ética do trabalho, não 

teriam tempo (Lock et al., 1988; 1991; 1993). 

 Como apontado, a postura não era unânime, mas enquanto alguns vieram a crer que as 

mulheres japonesas não deviam prestar a devida a atenção a suas experiências corporais, ou até 

que teriam sido criadas para mostrar uma postura estoica quanto a seu sofrimento corporal, “A 

maioria, entretanto, está confortável com argumentos que reconhecem uma diferença biológica 

suficientemente marcada para ter um efeito sobre (mas não determinar) a produção do discurso 

médico e popular” (Lock; Kaufert, 2001, p. 503).  

 Além disso, deve-se lembrar, a etiologia para a experiência de kônenki parecia ainda 

influenciada por uma medicina alemã do século XIX, que discorria sobre o papel do sistema 

nervoso autônomo nessa vivência (Lock et al., 1988; Lock, 1993; Melby; Lampl, 2011). Por 

isso, a compreensão sobre kônenki se pautava mais na ideia do desequilíbrio desse sistema 

nervoso autônomo, em detrimento de noções quantitativas de declínio ou aumento de 

hormônios, ou quaisquer substâncias biológicas.  

 Portanto, no início dos anos 2000, período da pesquisa conduzida por Melissa Melby, 

os médicos japoneses teriam tido mais tempo para se tornarem simpáticos à visão de menopausa 

em termos de declínio de níveis de estrógeno, e marcada por ondas de calor, suores noturnos 

etc. Ademais, um aspecto significativo, dada a exposição precedente, foi o surgimento do termo 

“hotto furashu”, adaptado do inglês (Melby, 2005). Logo, não seria de surpreender que a visão 

acerca de kônenki fosse distinta da anterior; tampouco que a experiência das mulheres 

japonesas, influenciadas por novas concepções quanto a kônenki, se mostrasse diferente. De 

acordo com a pesquisa de Melby, houve de fato um aumento dos relatos acerca dos sintomas 

vasomotores “típicos” atribuídos ao quadro da menopausa (Melby, ibidem; Melby et al., 

ibidem; Melby; Lampl, ibidem). 

 Mencionado isto, cabe, entretanto, notar que o diferencial da experiência de kônenki 

documentado na década de 1980 não se restringia a uma gama de sintomas divergentes dos 
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“típicos”. Envolvia também, aparentemente, menos problemas em termos de experiência de 

mal-estar, de desconforto relativo ao corpo e de estado de saúde em geral, que em teoria deveria 

se mostrar pior. Além disso, é notável que, apesar de mais presentes no início dos anos 2000, a 

incidência dos dois sintomas vasomotores marcantes para a menopausa tenha persistido muito 

abaixo do relatado no contexto norte-americano (Melby et al, ibidem, p. 507; Melby; Lampl, 

ibidem). Ou seja, apesar de mais relatos dessas experiências, a diferença encontrada em 

populações distintas – e em momentos distintos - não poderia ser resolvida só através do 

argumento de medicalização. Algo de uma diferença somática persistiu ao longo das duas 

décadas, apesar dos avanços da medicalização da menopausa no Japão. Mesmo os sintomas 

vasomotores ainda não eram os principais. E mesmo o principal sintoma vasomotor dizia 

respeito à sensação de frio [chilliness] (Melby, 2005). 

 E, naquele período, mais do que uma medicalização enquanto disseminação de certas 

concepções sobre o quadro se desenrolara. Fundamental é pensar nos outros aspectos que Melby 

nos traz (Melby; Lampl, ibidem, p. 4.9), a provável contribuição de outros fatores. Menos 

nuançada, mas não menos importante, foi a mudança na situação econômica do Japão, que no 

início do século XXI já era bem diferente do período do “milagre econômico japonês” que se 

estendeu até fins dos anos 1980. Outro ponto diz respeito ao argumento frequentemente 

mencionado ao se discorrer sobre o caso japonês: a (ocidentalização de) sua dieta. Ademais, 

Melby alegara que o foco exclusivo nos níveis de estrógeno por parte de pesquisadores 

ocidentais pode ter limitado sua compreensão da própria biologia da “menopausa” (Idem, p. 

4.11). Para ela e Michelle Lampl, o recorte favorecido até hoje no estudo desse fenômeno ignora 

o registro de uma história cultural, social, reprodutiva, imunológica e nutricional no próprio 

corpo, levado então a se expressar na “típica” constelação de sintomas exibida por uma 

população. Essa antropóloga sugere que cada corpo que passa pela menopausa é o “resultado 

de décadas de reações anatômicas e fisiológicas ao ambiente” (Melby; Lampl, idem).  

 

 O que notamos, por ora, é que em Encounters with Aging (1993), Margaret Lock 

introduzira sua ideia de biologias locais, aparentemente sem se preocupar em defini-la com 

precisão. Parecia se voltar de fato ao problema de lidar com o material obtido por sua pesquisa 

(Lock, 2001; Lock; Nguyen, ibidem). Tratava-se, afinal, de uma conclusão sobre a natureza da 

diferença na experiência das mulheres pesquisadas. Prosseguindo com suas conclusões acerca 

do caso da menopausa, a autora diria: 
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Em geral, essa pesquisa sugere fortemente que o fim da menstruação não deveria ser conceitualizado como 

uma transformação biológica invariante, que biologias locais estão em atuação, e que é apropriado pensar 

sobre a biologia e a cultura como em contínua relação recíproca de trocas que prosseguem, em que ambas 

estão sujeitas à variação (Lock; Kaufert, 2001, p. 503)34. 

 

A experiência do fim da menstruação (…) só pode ser avaliada retrospectivamente (…) e parece ser 

biologicamente programada para se dar (…) entre o final da [faixa dos] quarenta anos e meados dos 

cinquenta; fumar e não ter filhos aparentemente reduz um pouco a idade. Ainda assim, a despeito da sua 

ubiquidade, é um processo em que biologia e cultura mutuamente dão forma uma a outra (Lock; Nguyen, 

2010, p. 89)35. 
 

 

 Se o caso inicial nos possibilita observar de onde tira a motivação para elaborar o 

conceito de biologias locais e mesmo alguns de seus usos, cabe notar como prossegue seu 

delineamento. Como, afinal, biologias locais continuam a ser situadas. Qual seria o foco, então 

e posteriormente, ao se discorrer sobre biologias locais? Em que sentido a biologia poderia 

assim ser entendida como contingente? Como pôde ser assinalado, não se tratava de afirmar a 

inexistência de processos biológicos mais comuns ou difundidos entre seres humanos, mas 

antes, de acentuar que, não obstante a ubiquidade de certos processos – envelhecimento, fim da 

menstruação, dor -, eles não são invariáveis, mas moldados pelos mesmos fatores que de outro 

modo seriam julgados superficiais (Lock; Nguyen, ibidem). Que biologia e cultura moldam 

uma à outra. A cultura não só interpreta a biologia, mas a conforma. A biologia, no caso, se 

refere à interioridade do corpo, mas muda em resposta às distintas formas de vida e, assim, 

auxilia na mudança das próprias práticas. “(...) resultados sugerem que as diferenças culturais 

podem resultar primeiramente de biologias locais, i.e., biologia modificada por influências 

ambientais e culturais locais” (Melby et al., ibidem, p. 504). Ou seja, acentua-se o caráter 

recíproco da conformação entre biologia e cultura. E refletindo sobre o que daria margem a uma 

biologia local, como apontado, Margaret Lock ponderara que poderia ser fruto de “ambiente, 

dieta ou genética” (Lock, 2001, p. 486). 

 Assim, no momento ainda relativo à menopausa, condições mais gerais da saúde das 

japonesas podiam despontar associadas ao signo de biologias locais: como o fato de serem 

consideradas as mulheres mais longevas. Mas isso também inclui uma série de coisas que 

poderiam ser designadas como “fatores socioambientais” que contribuem para a diferença da 

experiência de corporificação. O que abarcava a própria organização social do Japão: uma 

                                                 
34 “In all, this research strongly suggest that the end of menstruation should not be conceptualized as an invariant 

biological transformation, that local biologies are at work, and that it is appropriate to think of biology and 

culture as in a continuous feedback relationship of ongoing exchange, in which both are subject to variation”. 
35 “The experience of the end of menstruation (…) can only be assessed retrospectively (…) and appears to be 

biologically programmed to take place (…) between their late forties and mid-fifties; smoking and having no 

children apparently lowers the age somewhat. Even so, despite its ubiquity, it is a process in which biology and 

culture mutually fashion each other”. 
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distribuição mais igualitária da riqueza, baixo índice de pobreza, um bom acesso a um sistema 

de cuidado em saúde, além de grande dedicação da população a uma abordagem mais 

preventiva; as próprias condições de uma educação superior que são acessíveis a todos, além 

da valorização da figura feminina da meia-idade (em diante). Em suma, os fatores ambientais 

cogitados para a promoção e atuação sobre as biologias locais são condições sociais em sentido 

amplo. 

 De modo semelhante, comparece o caráter do momento histórico. Outro fator que 

desponta como possível contribuição para a emergência de uma biologia local diz respeito ao 

momento do nascimento da população então pesquisada: a geração investigada por Margaret 

Lock nasceu durante a II Guerra Mundial, o que significa que se desenvolveu e cresceu no 

período de reconstrução das condições socioeconômicas de seu país e, por isso, inicialmente 

viveu certo grau de privação (Kaufert, Lock, 2001, p. 500), em contraste ao contexto de conforto 

e segurança que era encontrado ainda no Japão da década de 1980. O que parece ajudar a 

esclarecer o caráter coletivo e histórico abarcado pela noção cunhada, ou como uma diferença 

biológica também pode ser fruto de eventos marcantes, que “produzem” uma população local 

e temporalmente. Como envolve uma temporalidade mais extensa, que abarca as condições do 

desenvolvimento da geração investigada. E tal parece ter sido o intuito da antropóloga.  

 Portanto, os elementos que comparecem para ilustrar a emergência da “diferença 

biológica” que faz com que um fenômeno supostamente universal se mostre variado se 

encontram associados a diferenças e práticas sociais, a um recorte histórico e geracional, além 

das concepções médicas “nativas” e uma série de outras expectativas quanto àquela transição 

de vida. São práticas apresentadas como culturais, mais do que um estilo de vida que caiba a 

escolhas individuais.  

 Posteriormente, encontramos outras referências a fatores ambientais, que incidiriam e 

auxiliariam na constituição da biologia local das japonesas. Mesmo seus aspectos mais 

materiais são atrelados a práticas coletivas: como, por exemplo, a esperada alusão à alimentação 

rica em vegetais – com destaque à soja -, chás herbais (que até no momento da pesquisa 

realizada por Melby, eram preferíveis aos tratamentos de reposição hormonal), baixo consumo 

de gordura, de álcool, de café ou tabaco, além do aspecto da atividade física da população 

japonesa (Melby et al., 2005). 

 Devido à ênfase ao caráter alimentar, ressaltado nas publicações encontradas dos anos 

1990 até hoje (Adlercreutz et al., 1992; Melby et al., ibidem; Kirmayer, 2006; Melby; Lampl, 

ibidem; Niewöhner, 2015), cabe apontar novamente como Lock se mostrara receptiva à ideia, 

mas cautelosa diante da dimensão de sua influência, de modo que a biologia local que supunha 
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estar em cena não fosse reduzida a esse fator. Parece relevante enfatizar esse aspecto justamente 

porque as amostras biológicas coletadas por Melissa Melby, tal como a do estudo pela equipe 

de Herman Adlercreutz, indicavam que de fato a concentração plasmática de estrógeno no 

sangue daquela população japonesa era mais elevada (Adlercreutz et al., ibidem; Melby et al., 

ibidem; Melby; Lampl, ibidem).  

 Já foi observado, porém, que é superior mesmo a de grupos vegetarianos em contexto 

norte-americano, com alto consumo de soja. Ou seja, a diferença biológica seria influenciada, 

mas não o fruto de escolhas quanto a esse aspecto. Em parte, estipula-se, provavelmente porque 

envolve o consumo crônico e desde o desenvolvimento precoce, enquanto em populações 

“ocidentais”, o consumo de extratos desses fitoestrógenos costuma ser bem limitado no tempo; 

em parte, também porque essa experiência crônica e desde fases precoces pode gerar o 

desenvolvimento de uma microflora intestinal diferente em aglomerados populacionais 

distintos (Melby et al., ibidem, p. 504; Melby; Lampl, ibidem). Mas nos é igualmente indicado 

que só esse componente não poderia resolver a diferença encontrada em outros lugares: não só 

as mulheres maias de ambiente rural não consomem soja, como seus níveis de estrógeno se 

mostravam semelhantes aos de mulheres norte-americanas e, todavia, não apresentavam a 

mesma prevalência de sintomas que se pretende atrelar aos níveis do hormônio (Beyene, 

ibidem; Melby; Lampl, ibidem). 

 Há algo que escapa a pretensão de explicar a emergência de biologias locais por um só 

fator. Porém, a ênfase quanto a esses pontos relativos à dieta parecem válidos por outro motivo: 

mesmo quando o aspecto de uma diferença biológica real (ou “não metafórica”) é reconhecido 

no trabalho de Margaret Lock, assim como seu ceticismo diante de causalidades simples, 

encontra-se a seguinte leitura: 

 

A noção de biologia local, que já datava de finais dos anos 1980, emergiu de um contexto um pouco 

diferente. O trabalho de Margaret Lock e suas colegas sobre os sintomas da menopausa na América do 

Norte e no Japão permanece um dos poucos estudos sobre a experiência de sintomas em contexto cultural 

com medidas fisiológicas da relação entre ingestão nutricional e menopausa (…) O estudo – publicado 

numa série de livros e artigos ao longo de muitos anos – desdobra uma narrativa densa que relaciona 

culturas de alimentação locais e quantificada ingestão nutricional com mudanças no estilo da cobertura 

midiática e padrões de experiência de adoecimento marcados por gênero [gendered pattern of illness 

experience]. Tenta colocar etiologias e vias materiais e sociais em diálogo (Niewöhner, 2015, p. 230)36. 

 

                                                 
36 “The notion of local biology, already dating back to the late 1980s, has emerged from a somewhat different 

context. Margaret Lock and her colleagues' work on menopausal symptons in North America and Japan remains 

one of the few studies in the sympton experience within cultural context with physiological measures of the 

relationship between nutrional intake and menopause. (…) The study – published in a series of books and papers 

over many years – unfolds a dense narrative that relates local food cultures and quantified nutriotional intake 

with changes in style of media coverage and gendered patterns of illness experience. It tries to bring material and 

social etiologies and pathways into dialogue”. 
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 É verdade que essa digressão alude ao trabalho de Lock e colegas; traz referência à 

contribuição de Melissa Melby, que de fato realizou mensurações fisiológicas no início dos 

anos 2000. Ainda assim, embora o trabalho conjunto traga o aspecto de culturas de alimentação 

locais, tanto hoje quanto em meados dos anos 1990, a ideia de biologias locais, quiçá todo o 

trabalho de Encounters with Aging (1993) ultrapassava esse tipo de enfoque. O mesmo pode 

ser dito da avaliação fisiológica realizada por Melby (Melby et al., 2004; Melby; Lampl, 

ibidem).  De qualquer forma, Jorg Niewöhner reconhece que “'biologia local' sugere que corpos 

humanos podem estar mais situados em ambientes locais materiais e culturais do que pensado 

anteriormente” (Idem, grifo meu). Isto é, extrapola o impacto de uma cultura alimentar local. 

 

 Todavia, tendo até agora privilegiado o teor de biologias locais de acordo com a 

investigação acerca da menopausa, e mantendo a indagação sobre como a biologia é situada, 

devemos reconhecer que o caso até aqui exposto remetia, em primeiro lugar, à diferença na 

vivência de sintomas. Talvez a ideia se mantivesse restrita, não fosse por outro elemento. Até 

certo ponto, a conclusão de Lock, até o início dos anos 2000, sugeria a atuação de uma diferença 

biológica, mas sem aludir muito a elementos específicos que poderiam sofrer o impacto de 

influências culturais e, em resposta, alterar a própria experiência corporal – ainda que 

envolvesse diferenças no sistema endócrino (Lock, 1993; Lock; Kaufert, 2001). Mas mais do 

que isso. 

 Embora cautelosa para não dar margem à confusão com ideias de diferenças biológicas 

fundamentais entre etnias, como indicado, não se deixa de evocar a possível influência genética 

no quadro de biologias locais (Lock, 1993; 2001). Ponto de particular interesse, dado todo o 

panorama delineado acerca da convergência entre a visão de um corpo autônomo, a 

interioridade biológica e a ideia de fatores genéticos como os mais fundamentais. Desde o início 

estava ciente dos motivos para a hesitação de cientistas sociais no reconhecimento de 

“diferenças biológicas” (1993); mais tarde, porém, argumentaria que “dada a rapidez com que 

a nova genética está revelando a complexidade da diferença biológica, ignorar [to doggedly 

ignore] esses achados seria particularmente insensato [unwise]” (Lock, 2001, p. 484). 

 Já na sua conclusão e proposta inicial de uma biologia local daquela população, 

Margaret Lock já aludiria ao exemplo da seleção da enzima lactase em determinadas 

populações. Ou ainda, à ausência de uma enzima responsável pelo metabolismo do álcool e, 

assim, ao fato de que muitos daqueles oriundos do leste asiático não poderiam consumi-lo sem 

ruborizarem. Pondera ainda sobre como uma biologia local poderia compor o quadro relativo 

à variação na resposta aos antidepressivos, dentre outros medicamentos (Lock, 1993, p. 38). 
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 Os próprios genomas individuais, viria a ser afirmado com Vinh-Kim Nguyen, integram 

o que se assinala por biologias locais e, mesmo recentemente (Lock, Nguyen, 2010), evoca-se 

a ideia da interação entre gene e ambiente ao se discorrer sobre essa noção. Com exemplos que, 

trazendo os casos mais famosos e aceitos do que veio a ser conhecido como teoria da co-

evolução de genes e ambiente (Kirmayer, 2006; Laland et al., 2010; O'Brien; Laland, 2012), é 

reconhecido o caráter da biologia nessa conformação de diferenças biológicas. Os genomas 

individuais, afinal, seriam também resultado do que se passou ao longo de um tempo evolutivo 

e de um tempo histórico de longuíssima duração (Lock; Nguyen, ibidem, p. 90). 

 Assim, para o argumento sobre diferença biológica mencionado, a contribuição genética 

se mostraria mais relevante do que parece de imediato. Também o é no argumento mais recente 

esboçado por Melby, favorável à ideia da atuação de uma diferença biológica, decorrente de 

suas próprias descobertas mais recentes (Melby, 2005; 2006; Melby et al, 2005; Melby; Lampl, 

ibidem). Todavia, as antropólogas sustentam que, por si, o aspecto genético não é suficiente 

para explicar diferenças entre populações. Afirmação que costuma evocar o ponto de que 

estudos moleculares indicam que a variabilidade genética é tão grande no interior de populações 

quanto entre elas (Rose, 2005; Lock, Nguyen, 2010).  

 Mas um motivo para assinalar as restrições do papel da genética costuma ser o de sua 

ordem temporal: em geral, não se crê que uma diferença biológica que emerja em poucas 

gerações possa ser entendida em termos genéticos, porque qualquer diferença potencialmente 

observada se daria em espaço de tempo breve demais para que possa ser explicada mediante a 

chave (da seleção – ainda que mediada por fatores sociais) de uma variação genética. Embora 

isso não seja impossível, explicar todos os fenômenos de diferença biológica sistematicamente 

dessa forma não parece plausível. O que parece ser bem exemplificado quando se observa, por 

exemplo, a mudança na experiência física vivida por migrantes maias para ambientes urbanos, 

ou de japonesas para contexto norte-americano; não obstante algo na experiência somática das 

japonesas persista diferente daquela vivida por norte-americanas, quando se deslocam 

permanentemente. (Melby et al., 2005, p. 503-4; Lock; Nguyen, 2010). 

  Nesses casos, inicialmente se estima que seja uma evidência da atuação de influências 

ambientais, dado que não haveria tempo o suficiente para entendê-la sob o primado da genética; 

e dado que jaz implícito um modelo de repartição entre influências ambientais e influências 

biológicas como coisas distintas. A menção à genética leva, enfim, à outra pontuação quanto à 

ideia de biologias locais.  
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 Apesar da reiterada associação entre biologias locais e o caso exemplar da menopausa, 

bem como o foco de seu trabalho de campo ter sido outro37, não surpreende que Margaret Lock 

sugerisse, a partir de sua conclusão presente em Encounters with Aging (1993), que não só a 

experiência da menopausa pudesse ser pensada sob o prisma de biologias locais. Mas que isso 

deveria abrir as portas para a abordagem de outros fenômenos do corpo também. Apesar de 

delinear poucos exemplos além do seu caso-chave naquele momento, a antropóloga afirmava: 

“Eu suspeito que inúmeras diferenças serão encontradas, se e quando tivermos mais vontade de 

reconhecer a possibilidade de sua existência” (Lock, 1993, p. 38). 

 

2.3 A extensão das biologias locais. 

 

 Após seguir os rastros de formulações iniciais de biologias locais, arriscamos declarar 

que a trajetória da ideia parece ser marcada por dois momentos, ou dois perfis. O primeiro diz 

respeito ao momento mesmo de proposta da ideia, até o início dos anos 2000, confundindo-se 

com o trabalho de campo em que surgiu como conclusão, e em cuja literatura a referência ao 

conceito se disseminou; isto é, o caso da menopausa, sobre o qual nos detivemos tanto, porque 

também sobre ele a noção se deteve.  

 Arriscamos, porém, que há uma abertura da ideia. Que há outro perfil (ainda) em vias 

de delineamento. Assim, o segundo momento é mais atual, ainda que se abrisse desde então, na 

mesma conclusão que citamos previamente. Embora seja muito recente para ser bem traçado, 

arrisca-se que é possível identificar outro perfil não porque ele cinda com a relevância do caso 

da menopausa – não o faz -, mas porque o uso do termo o extrapola. E, não menos relevante, 

porque a atenção à biologia molecular ganha mais destaque nas reflexões, indo mais além da 

atenção à variedade de sintomas.  

 O que possibilita pensar em outro perfil para a ideia? Com a formulação explícita de um 

quadro para pensar as biologias locais na obra Antropologia da Biomedicina (Lock, Nguyen, 

2010), breves exemplos são traçados, nos mostrando como podemos entender que os corpos e 

sua pretensa “interioridade biológica” sejam situados de um modo geral, indicando o rumo 

tomado pelo termo que consideramos um eixo norteador. Nos últimos anos (Lock, Nguyen, 

2010), ele recebeu uma definição mais sintética, proposital e abrangente. Por isso, também há 

a possibilidade de nos referirmos a ele como conceito. Ganhou mais contornos e indicação do 

que poderia ser entendido sob sua alçada, lembrando a sugestão de Lock de que outros exemplos 

                                                 
37 Isto é, a experiência de transição à outra fase de vida daquelas mulheres, irredutível à sua experiência corporal, 

mesmo quando observada sob prisma mais vasto do que o propiciado pela ideia de síndrome da menopausa. 
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de biologias locais poderiam ser encontrados, dependendo do interesse em fazê-lo. Com base 

na definição mais recente, podemos dizer que biologias locais surgem como indício e resultado 

(sempre transitório) de longa dinâmica de interação entre processos sociais e processos 

biológicos.  

 Na verdade, mesmo isso pode não fazer justiça à pretensão do conceito. Pois embora 

em outro momento desponte a ideia de que biologias locais se referem à interação (e 

interdependência) entre cultura e biologia (Melby et al., 2005), pode-se dizer que assinalar um 

processo de interação é ainda provisório ou parcial. A ideia de biologias locais, afinal, visa 

denotar o caráter emaranhado e inseparável de tais processos, desde seu início (Lock; Nguyen, 

2010; Lock, 2013a; 2015). 

 Por vezes, o termo pode ser usado de modo intercambiável com a própria noção de 

“diferença biológica”. No entanto, Margaret Lock e Vinh-Kim Nguyen asseveram que, tal como 

a ideia não foi designada para mostrar como as categorias das ciências biológicas e médicas são 

construídas – ainda que seja verdade -, seu uso não se refere intencionalmente a uma diferença 

biológica mensurável entre as populações. Na realidade, “(...) biologias locais se refere ao modo 

com que processos sociais e biológicos estão inseparavelmente enredados ao longo do tempo, 

resultando em diferença biológica humana – diferença que pode ou não ser subjetivamente 

discernível pelos indivíduos” (2010, p. 90; esse caráter temporal e enredado também aparece 

em Lock, 2015a).  

 Dessa forma, os dois antropólogos apresentam mais contornos à ideia. Biologias locais 

são o resultado de processos em que nem sempre podemos isolar de maneira nítida um lado 

biológico e um lado social (equivalente aqui a histórico, político ou cultural) – e por isso podem 

ser pensadas também como indício desse emaranhado. O mencionado processo, por sua vez, é 

tido por uma diferenciação biossocial incessante, que os autores alegam se referir justamente a 

“interações” contínuas de processos sociais e biológicos ao longo do tempo e em ambientes 

específicos. Processos estes que enfim (e sempre transitoriamente) se sedimentam e dão 

margem às biologias locais. Por isso, as biologias locais são apresentadas como artefatos, como 

espécie de “instantâneo” [snapshot] daquela dinâmica biossocial incessante (Lock; Nguyen, 

idem) – que embora seja observada assim, como se estivesse “congelada no tempo”, só pode 

ser apreendida de modo parcial.  

 Portanto, as biologias locais são resultados provisórios de um movimento incessante, 

em que a distinção entre social e biológico é ela mesma instrumental; o entrelaçamento dessas 

dimensões, segundo os autores, pode se mostrar proposital, dirigido para finalidades 

específicas, como no caso das intervenções de saúde pública, ou até mesmo aquelas que foram 
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realizadas em nome da eugenia, mas também pode se revelar acidental, como na maior parte 

das atividades agrícolas, dos efeitos da poluição industrial e, talvez possamos pensar, em efeitos 

não intencionais de práticas biomédicas (Lock; Nguyen, idem; Brotherton; Nguyen, 2013).  

 Assim, a “mudança biológica dinâmica” desses processos, e sua sedimentação, ajudaria 

a compor experiências corporais subjetivas: os corpos individuais são vistos como 

“microcosmos dessas interações incessantes” (Lock; Nguyen, idem), ligação entre ambientes 

externos e internos ao corpo (Lock, 2015a) que é observada como variações padronizadas de 

tais experiências, devido à ampla gama de práticas comuns que ligam grupos e populações.  

 A biologia local de mulheres japonesas difere daquela das mulheres norte-americanas 

pesquisadas; mas também a biologia local de migrantes japonesas nos EUA difere de ambas 

(Melby et al., 2005, p. 504). Portanto, Margaret Lock realmente se refere a biologias – sistemas 

endócrinos, metabolismos, respostas imunológicas - que foram modificadas por formas de vida 

que se condensam de modo local. Isto é, não se trata de uma figura de linguagem38. Pretende-

se referir de fato a aspecto material envolvido nas diferentes experiências somáticas. Ou, como 

diriam os antropólogos Vinh-Kim Nguyen e Sean Brotherton: que uma compreensão biológica 

dos processos corporais deve ser levada a sério, não sendo dispensada como mera ideologia; ou 

ainda, que a história inscreve diferenças biológicas reais (Brotherton; Nguyen, ibidem, p. 290).  

 Assim, em definição mais recente do conceito – possivelmente o primeiro excerto de 

um trabalho dedicado a isso, ao contrário das formulações mais pontuais encontradas nos 

trabalhos sobre a menopausa - confere-se atenção a processos de diferenciação biossocial mais 

específicos, embora não se trate de trabalho com amostras biológicas, mas da tentativa de 

mostrar a abrangência da ideia (Lock; Nguyen, 2010). Ao mesmo tempo, repete-se que 

considerar o emaranhado [entanglement] local e a experiência diferencial em que repercutem 

as biologias locais, e que são locais porque se mostram mais ou menos aglomerados, conforme 

formas de vida e componentes físicos compartilhados. Não se contrapõe à ideia de que existem 

fenômenos regulares, mais ou menos comuns. A despeito de todo o trabalho conduzido ao longo 

das últimas décadas, admite-se que até mesmo as “biologias locais da menopausa ainda não são 

claras” (Lock; Nguyen, ibidem, p. 94).  

 

 Apesar da proeminência do caso, este delineamento do conceito de biologias locais foi 

feito porque se vislumbra que ele extrapole o mesmo. Para além de um discurso sobre interação 

entre processos sociais e enraizamento do corpo físico em seu contexto, podemos observar 

                                                 
38 O que não impede uma apropriação da expressão nesse sentido, o que pode ser observado em Helmreich, 

2007. 



81 

 

outros elementos sob o seu alcance. Então cabe notar como pode servir de instrumento analítico 

para a consideração de outros casos. É nesse ponto que somos lançados à ilustração do segundo 

momento da ideia. 

 Como apontado, já no início dos anos 1990, em Encounters with Aging, Lock 

exemplificara brevemente aspectos de diferenças biológicas entre populações que supunha 

passíveis de serem vistas sob essa ótica. Nesse sentido, vê-se como desde então ela realizava 

articulações com contribuições de moléculas, embora isso fosse um tanto periférico para a 

forma com que lidava com o caso que então ocupava sua atenção, e ainda que não procurasse 

afirmar uma base biológica estável para definição de “tipos humanos”, ou uma “equação entre 

diferença biológica e raça” (Brotherton; Nguyen, 2013, p. 288), mas o contrário. A ideia ainda 

reiterada é a de que biologias locais desafiam a ideia de uma diferença biológica fundamental, 

porque são “incessantemente maleáveis e instáveis, produzidas e transformadas ao longo do 

tempo evolutivo e histórico e como resultado de atividades humanas” (Lock; Nguyen, ibidem, 

p. 358). 

 Aos nos referirmos aos exemplos com que conclui a possibilidade de biologias locais 

em Encounters with Aging (1993), ressaltamos que eles remetem à distribuição distinta de 

enzimas em populações específicas. Também em Anthropology of Biomedicine (2010), se 

expõe um quadro semelhante ao dos primeiros exemplos assinalados pela antropóloga em 1993, 

apenas um pouco mais extenso e que indica devidamente o impacto “social” sobre a 

conformação de biologias locais. Os exemplos evocados, envolvem desde as hipóteses sobre a 

emergência do vírus do HIV, a emergência da doença neurológica kuru entre os Fore da Nova 

Guiné, o fenômeno dos partos prematuros de mulheres negras norte-americanas que persistem 

sem convincentes explicações socioeconômicas ou genéticas exclusivas, além da interação 

entre micro-organismos e atividades humanas em geral. Todos aparecem como exemplos de 

diferenciação biossocial que puderam resultar em casos de “biologias locais”. 

 O caso do surgimento do vírus HIV, por exemplo, aponta a evidente atuação de um 

elemento biológico, um vírus, porém tentando indicar que sua “trajetória” e transformação em 

vírus letal para seres humanos em geral esteve atada a uma série de episódios e condições 

sociais em transformação, e não só a um “salto” evolutivo (Lock; Nguyen, ibidem). 

Notadamente, evoca-se a situação colonial, que em seus aspectos mais pragmáticos repercutiu 

em migrações, trabalho forçado, situações extremas de fome e favorecimento de prostituição 

em dados contextos; mas também é evocado o papel de determinadas intervenções biomédicas, 

como a campanha de vacinação contra poliomielite que parece ter envolvido ampla reutilização 

de seringas em meados do século XX – eventos que teriam colaborado para propiciar a 
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disseminação do vírus desde então. Inspirada por essa ideia de biologias locais em que 

processos sociais entrelaçados a processos biológicos se sedimentam ao longo do tempo, a 

antropóloga Leslie Butt conduziu um trabalho etnográfico sobre como condições locais – 

históricas, socioeconômicas e ambientais – na Indonésia levam a experiências corporais 

específicas de HIV/AIDS (Butt, 2013). 

 De modo semelhante, ao discorrerem sobre o desenrolar da doença neurológica kuru 

entre os Fore da Nova Guiné, Lock e Nguyen (2010) não visam falar de sua etiologia em termos 

que a reduzam a um príon39. Mas, nesse caso, apontam o impacto de práticas culturais, como a 

do endocanibalismo, que serviram de pressão seletiva que pôde atuar sobre a pequena 

população dos Fore, eliminando rapidamente de seu grupo os sujeitos homozigóticos com 

relação ao alelo de maior “suscetibilidade” e menor tempo de incubação para a doença.  

 Enquanto os dois casos colocam em evidência o caráter de condições sociais que servem 

como pressão seletiva e impulsionam modificações biológicas em espaços de tempo mais 

breves, o caso dos partos prematuros entre negras norte-americanas, mesmo quando em 

condições socioeconômicas equivalentes ao de mulheres brancas, não recebe explicações 

convincentes em termos de “genes de suscetibilidade” ou mudanças de vírus. Remete à 

incorporação da experiência de discriminação sistemática sofrida pelas primeiras, o que foi 

argumentado pela epidemiologista Nancy Krieger (2006). Apesar do reconhecimento de que 

são efeitos biológicos que expressam relações sociais, a busca por mecanismos biológicos mais 

específicos para entender a disparidade continua. E, como outros casos, receberá também sua 

hipótese epigenética como mecanismo de mediação entre uma dinâmica hereditária de genes e 

de influências socioambientais cuja transformação é acelerada demais, em termos de pressão 

seletiva sobre bases genéticas, para explicar a diferença que se mantém ao longo de gerações 

de um grupo mais ou menos específico (Kuzawa; Sweet, 2009). 

 Essas breves menções pretendem evidenciar o caráter de diferenciação biossocial 

contínua que marca o emaranhado de processos biológicos e processos sociais. Mas pouco 

parece tão eloquente quanto o que provém da relação entre humanos e micro-organismos que 

remete a um dos casos mais famosos da teoria de co-evolução de genes e cultura: o do gene 

para o traço falciforme/hemoglobina, sua relação com a resistência à malária e sua disseminação 

em determinadas populações ao redor do Mediterrâneo, o que se deve à instauração de práticas 

agrícolas que contribuíram para a disseminação do mosquito responsável pela transmissão da 

                                                 
39 Príon, que surge da união entre os termos proteinaceous e infection, diz respeito a uma espécie de proteína 

disforme que se reproduz e dissemina, gerando efeitos semelhantes a um agente infeccioso, embora ao contrário 

de vírus, bactérias etc, não contenha material genético. 
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doença – e, assim, também para essa prática cultural e histórica como espécie de força seletiva 

sobre aqueles que poderiam se mostrar mais ou menos resistentes à doença emergente (Lock, 

Nguyen, 2010; Laland et al., ibidem; O'Brien; Laland, 2012; Brooke; Larsen, 2014; Thomas, 

2014).  

 Esse caso, vale lembrar, diz respeito ao período de emergência da própria agricultura, o 

que significa que remete a um período de longuíssima duração em termos históricos, embora 

seja considerado muito rápido em termos evolutivos. De modo semelhante se desenrola o 

exemplo do caso mais famoso e aceito da teoria de co-evolução de aspectos biológicos e 

culturais: a tolerância à lactose e a enzima lactase favorecida pela exposição constante de 

populações em que se disseminava a prática da criação de rebanhos; seleção de um gene por 

pressão de práticas culturais que teria ocorrido entre 5000 e 10000 anos atrás (Kirmayer, 2006; 

Laland et al., ibidem; O'Brien; Laland, ibidem; Brooke; Larsen, ibidem; Thomas, ibidem). Há 

mais acerca da relação com micro-organismos, como é notável na alusão ao trabalho de Paul 

Farmer e a disseminação da tuberculose em meio a condições socioeconômicas precárias no 

Haiti, acompanhada pela culpabilização indevida do fator “cultural”. Mas aqueles são exemplos 

pautados na reflexão sobre “genes” e pressão seletiva sobre genótipos. E todos nos parecem 

significativos para assinalar o que arriscamos pontuar como um segundo perfil para a reflexão 

sobre biologias locais. 

  Tudo isso poderia levar a crer que as biologias locais remetem, em grande medida, à 

seleção de genes específicos, ao encontro com a pressão seletiva, ainda que fomentada por 

práticas culturais. Mas o perfil delineado para biologias locais ressalta esses detalhes, sem ser 

redutível a explicações genéticas. Atentemos, portanto, ao que foi desenvolvido antes. 

 Antes dessa apresentação de biologias locais (Lock; Nguyen, 2010), parece se destacar 

a emergência da epigenética entrelaçada às considerações de Margaret Lock sobre corpos 

situados. Pode-se estipular que esse delineamento encontrou abertura graças ao fato de 

Margaret Lock ter realizado vasta pesquisa sobre a Doença de Alzheimer (DA), na passagem 

para o século XXI (2005). 

 Enquanto a conclusão da pesquisa seria publicada em sua mais recente obra, The 

Alzheimer Conundrum (2013), reflexões sobre os genes de suscetibilidade eram realizadas já, 

pelo menos, desde o início dos anos 2000. É verdade que as publicações resultantes dessa 

investigação não se voltavam para a definição de biologias locais – não se pretende insinuar 

que fosse seu propósito. As questões, porém, se tangenciam. Assim, a pesquisa inicial foi guiada 

pelo acompanhamento de indivíduos que recebiam os resultados quanto a genes de 

suscetibilidade e o seu suposto risco genético para o desenvolvimento da Doença de Alzheimer 



84 

 

(DA) de instauração tardia. Os cálculos de probabilidade eram baseados sobretudo na presença 

de um alelo do gene alipoproteína (APOE), relacionado a transporte de lipídios. O APOE é 

universal em populações humanas e aparentemente em todos os outros mamíferos, mas 

enquanto nestes só comparece como 1 variante, nos humanos pode estar presente em três 

formas: APOEe2, APOEe3 e APOEe4. O último, APOEe4, é considerado como o alelo cuja 

presença predispõe os indivíduos a risco mais elevado de desenvolver a DA tardia, embora não 

seja considerado condição suficiente, tampouco necessária para tal (Lock, 2005; 2013a; Lock; 

Nguyen, 2010). 

 Margaret Lock lidava então com os impactos subjetivos de uma genética que, após os 

projetos de sequenciamento genômicos, adquiria feições cada vez mais probabilísticas. Isso 

acabou por conduzi-la a uma reflexão sobre o declínio do determinismo genético, ou do dogma 

de que os fenótipos são determinados ou explicáveis pela presença de genes (2005; 2013a; 

Lock; Nguyen, 2010). Reconhecendo que o determinismo genético nunca foi completamente 

aceito por todos os geneticistas, dentre outros, já em 2005 ela reiterava como, apesar dos 

discursos de reconhecimento do interacionismo entre gene e ambiente, uma primazia tendia a 

ser conferida aos elementos moleculares na compreensão da emergência de fenótipos.  

 Portanto, os primórdios de sua reflexão sobre a epigenética se deram então, o que é 

apresentado no artigo sobre o eclipse do gene (2005). Reflexão que comparece em outras 

publicações que veiculam os resultados de sua investigação sobre o caso da APOEe4 na DA 

(Lock; Nguyen, 2010; Lock, 2013a; 2013c). Naquelas reflexões iniciais, logo após a conclusão 

dos projetos de sequenciamento genômicos, Lock versava sobre a epigenética como campo em 

parte dedicado à contextualização do genoma; como campo que, embora não fosse novo, 

emergia em meio à perspectiva de investigar as partes “obscuras” do DNA, isto é, o “DNA 

lixo”. Portanto, a epigenética remetia ao estudo de segmentos não-codificantes de proteínas, 

mais especificamente ao papel do RNA não-codificante para a regulação e expressão dos genes 

(Lock, 2005; 2013c; Lock; Nguyen, 2010).  

 Isso porque, com a conclusão dos projetos de sequenciamento, tornava-se flagrante os 

limites do determinismo genético para a compreensão de fenótipos, ou da ideia de que os 

processos de desenvolvimento e evolução poderiam ser entendidos de modo mecanicista, 

através da reprodução de genes e suas mutações/polimorfismos (Lock, 2005). Mas também os 

limites de se pensar em termos de frequência dos genes nas populações (Krieger; Smith, 2004), 

como a investigação de Lock sobre APOEe4 na DA ressaltaria – o que parece servir de contraste 

ao aspecto de distribuição que parece estar presente naquela conclusão de 1993 sobre outros 

possíveis exemplos de biologias locais.  
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 Tornava-se patente a necessidade de entender o que poderia “ativar” ou “desativar” os 

genes; entender o espaço entre o genótipo e o fenótipo (Keller, 2010; Lock, 2005, p. 52). As 

primeiras pontuações sobre a epigenética remetiam à necessidade e à expectativa de ir “além 

do determinismo genético”. Notava-se, porém, que o campo poderia se expressar através de 

uma abordagem mais ampla, associada à Teoria dos Sistemas de Desenvolvimento, que não 

conferia primazia aos elementos moleculares para a compreensão dos organismos; ou de uma 

abordagem mais próxima à tradição genética de “caça aos genes”, centrada na busca por genes 

como biomarcadores ou precursores de fenótipos. Mas mesmo esta versão mais restrita, para a 

antropóloga, parecia colocar em xeque a primazia do genoma (Lock, ibidem, p. 53). 

 Esses aspectos são relevantes, porque atravessam hoje a citada área da epigenética. O 

motivo mais específico para apresentá-los é indicar o percurso de reflexão de Margaret Lock 

sobre o campo naquele momento; e principalmente a ideia de que os desenvolvimentos do 

mesmo tornariam a ambição de predições baseadas em genótipos individuais ainda mais 

incertas. Embora inicialmente a investigação sobre as expectativas quanto ao alelo APOEe4 na 

Doença de Alzheimer tardia não versassem explicitamente em termos de biologias locais, a 

antropóloga assinalaria pontos que podem ser entendidos nesse sentido. Os limites do alcance 

de uma explicação pautada na frequência de APOEe4 indicavam o envolvimento de fatores 

ambientais, mas também expunham a limitação quanto a entender o mesmo alelo como signo 

de suscetibilidade equivalente em grupos distintos, imersos em suas diversas formas de vida; 

grupos identificados por sua faixa etária, mas também por região geográfica e formas de 

subsistência (Lock, 2005; 2013a; 2013c).  

 Se era estimado que a presença de APOEe4 elevava os riscos para o desenvolvimento 

da, reconhecia-se que em populações clínicas acima de 90 anos, poderia estranhamente 

constituir um fator protetor (Lock, 2005). E enquanto as investigações sobre as bases 

genotípicas concernentes à emergência de fenótipos complexos certamente só podem se basear 

em amostras de DNA disponíveis, boa parte da pesquisa sobre a relevância do APOEe4 se 

restringia a populações (clínicas) de brancos “caucasianos”. Descobriu-se, porém, que o alelo 

funciona de “maneira inesperada em certas populações” - nas quais inclusive sua frequência é 

mais elevada. Atua aparentemente como fator protetor para grupos como “pigmeus e outros” 

cuja economia de subsistência seria a de caçadores-coletores (Lock, ibidem, p. 56). As 

descobertas (ou talvez falta de indícios suficientes) sobre grupos com ancestralidade Cherokee, 

além de povos iorubá na Nigéria em contraste a grupos de negros norte-americanos, 

complicavam o quadro das estimativas quanto aos riscos propiciados por certos genótipos, 

estipulados com base nas amostras de DNA de “populações caucasianas”.  
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 Embora tais questões apontem para a necessidade de mais estudos, mais amostras de 

DNA, além do problema da confusão de identidades “étnicas” com características biológicas 

específicas (Lock, 2005, p. 57), elas sinalizam para o possível envolvimento de diferenças 

biológicas nesses quadros. Mas a diferença biológica remeteria à confluência entre bases 

genéticas e os fatores ambientais que incidem sobre elas, diferentemente de se estipular que há 

genes de suscetibilidade que bastam para tornar o corpo mais vulnerável diante do encontro 

com um ambiente. 

 

Embora o alelo e4 seja distribuído por todo o mundo, sua prevalência varia de acordo com o lugar [through 

space]. Ao tentar explicar porque é mais prevalente em partes da África e em outras regiões tropicais 

isoladas, [os geneticistas] (…) argumentam que pode ter um papel protetor e, por vezes, parece conferir 

resistência a doenças infecciosas. Genes têm uma história profunda abarcando três dimensões temporais 

simultaneamente: evolutiva, histórica e a duração da vida individual, e a 'expressão' de variações alélicas 

específicas em populações e indivíduos depende de ambientes locais, macro e micro, e de fatores históricos, 

sociais e políticos. A expressão de genes é uma manifestação, então, de biologias locais40. (Lock, 2013a, p. 

299-300) 

 

 Eis, portanto, o vínculo explícito entre biologias locais e expressão genética - diferente 

de estimativas com base na frequência genética. A consideração de biologias locais exige o 

reconhecimento da atuação de gama diversa de fatores (genéticos, epigenéticos, ambientes 

materiais, impactos biológicos de eventos históricos, regimes políticos, culturas locais etc) de 

modo sempre contextualizado; o que torna compreensível a ênfase sobre a necessidade de 

etnografias (Lock; Nguyen, 2010; Lock, 2015a). 

 A extensão da ideia de biologias locais não se detém aqui, como sugerem reflexões mais 

atuais de Margaret Lock sobre a epigenética e em que a ideia de biologias locais comparece de 

modo explícito (2013a; 2013b, 2015). Já em 2005, a antropóloga mencionava de passagem 

como esse campo da biologia molecular problematizava a ideia do gene como a unidade de 

herança, indicando a possibilidade de transmissão epigenética de uma geração à outra 

(Champagne; Meaney, 2001)41. 

 Dessa forma, apesar de reticente pela possibilidade de novo reducionismo somático, 

pelo fato de variáveis não-moleculares continuarem a receber menos atenção, Margaret Lock 

                                                 
40 “Although the e4 allele is distributed worldwide, its prevalence varies through space. In attempting to explain 

why it is more prevalent in parts of Africa and other isolated tropical regions, Finch and Sapolsky argued that it 

may well have a protective factor and, at times, it appears to confer resistance to infectious diseases. Genes have 

a deep history encompassing three time dimensions simultaneously: evolutionary, historical, and individual life 

span, and the 'expression' in individuals and populations of specific alleles depends on local environments, 

macro and micro, and on historical, social and political factors. Gene expression is one manifestation, then, of 

local biologies”  
41 Sua referência ao estudo de Michael Meaney e Frances Champagne precedeu um artigo publicado pela mesma 

equipe de cientistas, que se tornaria icônica para a discussão da ideia (Weaver, 2004).  
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já pontuava como a epigenética indicava a necessidade de repensar a divisão natureza x cultura. 

Suas reflexões prosseguiriam de forma semelhante, porém enfatizando o problema da herança 

de impactos ambientais para repensar aquela cisão, além de assinalar como outro mecanismo 

epigenético, a metilação do DNA, era visto por geneticistas como uma ligação molecular entre 

natureza e cultura (2013a; 2013b; 2015). A possibilidade de que efeitos somáticos, ligados a 

condições sociais e ambientais não imediatas, possam ser transmitidos por outros sistemas de 

herança que não o genético (Jablonka; Lamb, 2005) parece o ponto sensível nessa visão. E 

complica assim o quadro que pretende versar sobre genes como entidades delimitadas, e mais 

atuantes do que o ambiente que os desencadeia, na abordagem da interação gene x ambiente.  

 A antropóloga faz referência a alguns dos estudos que apontaremos como icônicos da 

epigenética, notando como as descobertas na área reforçariam a ideia de que fenômenos sociais 

se tornam biologicamente enraizados. Porém, de modo um pouco distinto da suposição de que 

determinantes sociais de saúde atuam sobre os corpos que são mais ou menos os mesmos em 

toda parte, assinalada como uma “suposição de trabalho básica da biomedicina” (2013b, p. 

1897). As descobertas em epigenética poderiam dar peso à alegação de que processos 

biológicos são eles mesmos situados, e não só os processos sociohistóricos (Lock, idem); ponto 

que, em geral, é seguido por uma reintrodução do conceito de biologias locais. Assim, um 

vínculo explícito entre o campo da epigenética e a noção de biologias locais é formulado pela 

própria autora do conceito, como igualmente por outros, ainda que de modo pontual (Lock, 

2013a; 2013b; 2015; Meloni, 2014a; 2016; Niewöhner; 2011; 2015; Kirmayer, 2006; 

Landecker, 201542). 

 Se, segundo a opinião da antropóloga, só após Encounters with Aging (1993) ter 

recebido o prêmio Staley do School of American Research, em 1996, é que a ideia de biologias 

locais, até então rejeitada, ganhou mais aceitação em meio às ciências sociais43, arriscamos que 

essa vinculação atual entre biologias locais e o campo da epigenética pode conferir maior 

impulso ao seu conceito. Em meio a cientistas sociais, principalmente, mas talvez mesmo em 

meio a epigeneticistas e outros pesquisadores que lidam com questões de saúde, ainda que de 

modo muito modesto e através de esforços de antropólogos. Não pretendemos um prognóstico 

sobre os rumos do conceito, mas pode-se notar o seguinte quanto ao formulado acima: 

 
Eles [os epigeneticistas] não estavam particularmente interessados em crítica biopolítica. (…) Nem estavam 

interessados em uma posição normativa que lhes sugerisse, de uma posição antropológica elevada, localizar 

seus objetos de pesquisa biológicos. No entanto, sugerir o grau de 'local-idade' ou o processo de localizar o 

                                                 
42 Além do livro sobre epigenética que Margaret Lock e Gisli Pálsson escrevem atualmente, para um público 

leigo. Ver https://anthropologyandgerontology.com/aage-interview-with-anthropologist-margaret-lock/ 
43 Alegação presente na entrevista ao jornal Le Monde, 2015. 
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corpo humano como uma questão empírica imediatamente fez sentido para eles e levou a discussões 

frutíferas. (Niewöhner, 2015, p. 234-235)44 
 

 Jorg Niewöhner, inspirado em parte pela ideia de biologias locais, ao conduzir sua 

pesquisa etnográfica em meio a uma prestigiosa equipe de pesquisa em epigenética, lhes sugere 

um caráter local da biologia corpo humano. Isso, ele nota, fez sentido para aqueles 

pesquisadores, dedicados à questão de uma “biologia molecular da posição social”. O enquadre 

de biologias locais parece coerente com o encaminhamento dos dados reunidos por pesquisas 

sobre disparidades em saúde que marcam certos grupos sociais (Niewöhner, 2015; Roberts, 

2015). São poucos e são exemplos recentes, incitados por pesquisadores ligados ao campo da 

antropologia. Mas pode-se notar igualmente como até o caso da menopausa, que poderia 

permanecer alheio a esse tipo de elaboração, pode ser retomado sob o prisma que liga biologias 

locais e mecanismos epigenéticos. Pela sugestão de que alguns sintomas da menopausa são 

reflexo de uma discordância entre certos genes que sofreram seleção ao longo de um cenário 

de “adaptação evolutiva” e ambientes caracterizados por “estilos de vida modernos”, nota-se 

que “biologias locais podem ter contribuído através de efeitos epigenéticos” (Melby; Lampl, 

2011; Fowden; Forhead, 2009).  

 Essa afirmação não significa que a ideia de diferenças biológicas produzidas por 

processos políticos e sociais, além de intervenções biomédicas (Brotherton; Nguyen, ibidem), 

seja redutível a explicações epigenéticas. A gama de elementos envolvidos exige uma 

abordagem densa, que extrapola categorias epidemiológicas e estudos laboratoriais. Mas uma 

chave de leitura epigenética para as biologias locais ou situadas nos força a apresentar o 

referido campo em ascensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 “They [equipe de epigeneticistas] were not particularly interested in biopolitical critique. (...). Nor were they 

keen on a normative position suggesting to them from the anthropological high ground that they ought to localize 

their biological research objects. Yet suggesting the degree of “local-ness” or the process of localizing the human 

body as an empirical question made immediately sense to them and led to fruitful discussions.” 
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3 EPIGENÉTICA 

 

 Epigenética poderia ser definida de maneira mais ampla como o estudo do que está em 

torno, acima ou além (epi) do genoma (Jablonka; Lamb, 2002). Assim como hoje se reconhece 

a imprecisão e as disputas que atravessam os conceitos de gene, genoma e genética, não é 

preciso um longo exercício de imaginação para intuir as disputas e imprecisões que devem 

atravessar a definição, quiçá todo o campo, da epigenética. Também com relação a essa área 

encontramos a coexistência de expectativas e significados diversos. Para entender parte do que 

contribui para essa diversidade, começamos com suas míticas origens.  

 

3.1 Epigênese, epigenótipo, epigenética. 

 

 Em geral, ao se evocar a origem da epigenética, costuma-se aludir ao nome do 

embriologista escocês Conrad Hal Waddington (D'Abramo, 2012; Hurd, 2011; Bird, 2007; 

Jablonka; Lamb, 2005). Uma breve síntese das raízes do campo serve para esclarecer que a 

epigenética proposta pelo embriologista era bem diferente do que desponta hoje. Para o campo 

atual, é possível dizer, contribuíram ainda diferentes genealogias: notadamente, aquela ligada 

ao nome de David Nanney, mas também estudos posteriores sobre o câncer, nos anos 1960, em 

que não adentraremos (Haig, 2004; 2007; Jablonka; Lamb, 2002). 

 Antes de qualquer outro aspecto, é pertinente assinalar que epigenética, enquanto 

adjetivo, precede o advento de sua designação como campo de pesquisa. Dessa forma, o 

primeiro sentido de epigenética remete ao substantivo epigênese, à ideia de formação 

espontânea de um organismo e suas qualidades. Isso é relevante porque epigenética como 

adjetivo referente à epigênese, ou até como termo ligado a concepções de morfologia, não 

desaparece em publicações mais recentes (Haig, 2004, p. 67; Dupré, 2003). Contudo, ao se 

considerar a emergência da epigenética como campo de investigação, é possível se ater a uma 

“dupla origem” no século XX (Meloni, 2014b; Meloni; Testa, 2014; Haig, 2004), sem entrar 

em detalhes dos meandros que conduziriam à epigenética que começa a emergir na década de 

1990, associada à “biologia da cromatina” (Lappé; Landecker, 2015). 

 Assim, a versão mais disseminada sobre a origem do campo atribui a cunhagem do 

termo a Waddington, em 1942 (D'Abramo, 2012; Jablonka; Lamb, 2002; 2005). Embora o 

termo e a proposta de uma área da epigenética se encontre nos escritos desse biólogo, ele mesmo 

reconhecera a importância de outra figura para o estabelecimento dos fundamentos do campo: 

Joseph Needham. Ambos Needham e Waddington trabalharam juntos e, nos anos 1930, foram 
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influenciados pelo materialismo dialético. Segundo o historiador da biologia Flavio D'Abramo 

(2012), mesmo posteriormente, o materialismo dialético teria repercussões no trabalho de 

Waddington, a despeito da heterogeneidade de suas próprias posições teóricas ao longo das 

décadas seguintes. Além disso, a antropóloga Margaret Lock (2015) recentemente sublinhara a 

influência que Needham sofreu do pensamento chinês, estimando que as concepções de imersão 

do corpo em seu contexto devem ter exercido impacto sobre as elaborações de Waddington. O 

que se alega sobre esse surgimento da epigenética é que ela nasce como uma visão de mundo 

(D'Abramo, 2012, p. 7). 

 Já em 1939, Waddington utilizava o termo “epigenótipo” [epigenotype] para se referir 

a um “conjunto de organizadores” e de suas relações, elementos a que estaria sujeito um tecido 

ou uma célula ao longo de seu desenvolvimento (Haig, 2004; Jablonka; Lamm, 2012). A ideia 

também surgia como tentativa de suprir a lacuna entre genótipo e fenótipo (Freitas-Silva, 

Ortega, 2014). Em 1942, o termo epigenética [epigenetics] é elaborado em referência aos 

“mecanismos causais que intervêm entre o genótipo e o fenótipo”. (Jablonka; Lamm, 2012, p. 

16; Haig, 2004; Freitas-Silva; Ortega, 2014). A influência do materialismo dialético teria 

favorecido a proposição de maior reciprocidade nas relações entre genótipo e fenótipo, entre 

organismo e ambiente (D'Abramo, 2012). E, assim, as influências ambientais comparecem na 

sua paisagem epigenética, concebida para refletir sobre os processos de desenvolvimento do 

organismo (van Speybroeck, 2005; Jablonka; Lamb, 2002; 2005). 

  Ao longo do século XX, assiste-se a uma redefinição do significado de epigenética.  

Mas entre o final dos anos 1930 e início da década de 1940, Waddington esboçava suas 

formulações sobre epigenótipo, epigenética e paisagem epigenética, atrelando-os de modo 

estreito ao sentido de epigênese (Hurd, 2011; van Speybroeck, 2005; Haig, 2004). Diz-se que 

a história do pensamento biológico oscilou entre dois estilos de respostas diante da indagação 

sobre como se formam os seres vivos, pendendo ora para o lado do preformacionismo, ora para 

o lado da epigênese. Segundo o estilo de pensamento a marcar o primeiro, componentes de 

algum modo já presentes no embrião deveriam apenas amadurecer ou se desdobrar com o passar 

do tempo, se “manifestar”, revelando-se por fim nas formas do organismo adulto. O caráter 

final de algum modo estaria implícito desde o início. Já a ênfase ao processo de epigênese 

sublinha o caráter mais inovador e interacionista do que poderia ser pensado como o 

desenvolvimento das formas do organismo adulto. As formas finais do organismo adulto não 

poderiam ser antecipadas a partir de sua forma inicial (Haig, 2004; Hurd, 2011; Dupré, 2003).
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 Também Waddington recebera o legado das citadas tendências de pensamento. O que 

propôs ao sublinhar o estudo da epigenética, porém, foi um quadro um pouco diferente, que de 

algum modo combinava aquelas duas tendências. Ele atualizou o debate vinculando epigênese 

à biologia do desenvolvimento e preformacionismo à genética. Mas almejava estabelecer uma 

ponte entre essas áreas da biologia que seguiam separadas. Embora comumente apresentado 

como embriologista, Waddington era também um geneticista. O que fez foi sublinhar a 

importância da genética para a biologia do desenvolvimento (Waddington (1942), 2012; van 

Speybroeck, 2005).  

 Como assinalado, genética e genes eram já sinônimos de hereditariedade antes mesmo 

do advento do modelo da dupla-hélice de 1953 (Keller, 2000; López-Beltrán, 2004; Barnes; 

Dupré, 2008). E, nas primeiras décadas do século XX, a hereditariedade passava a ser explicada 

pela transmissão daquelas entidades hipotéticas. Com o trabalho de Oswald Theodore Avery e 

colegas, em 1944, estabelecia-se que o DNA seria o material bioquímico a servir de substrato 

ao material “genético”, já então considerado equivalente a hereditário. E logo a equação 

material que reduzia a hereditariedade ao DNA seria aprofundada pelo sucesso do modelo de 

Watson e Crick (Keller, ibidem; D'Abramo, ibidem). 

 Dessa maneira, Waddington elaborava suas primeiras concepções em termos de 

epigenética na passagem para os anos 1940, período no qual os genes eram entidades em boa 

parte hipotéticas, não obstante o trabalho de localizá-los nos cromossomos realizado pela escola 

de T.H. Morgan (Barnes; Dupré, 2008; van Speybroeck, 2005). Além disso, a embriologia se 

concentrava nos fatores citoplasmáticos, externos ao núcleo da célula. Não se pode dizer que o 

modelo epigenético de Waddington ignorasse a importância dos genes. Para ele, cabia à ação 

dos genes um papel fundamental no desenvolvimento dos organismos. A atividade daquelas 

hipotéticas entidades, entretanto, deveria ser entendida como contextualizada – não só nos 

cromossomos, mas também em meio ao citoplasma, aos constituintes não nucleares da célula. 

Os fatores genéticos talvez pudessem de fato ser hipotetizados como os diretores ou agentes de 

controle do desenvolvimento; todavia, dependiam fundamentalmente do citoplasma (van 

Speybroeck, 2005; D'Abramo, 2012). E não só. 

 Mesmo quando da equiparação ascendente entre genes e DNA a partir dos anos 1950, o 

movimento de Waddington foi menos o de uma crítica à importância dos fatores genéticos, do 

que uma crítica ao sistema genético como redutível ao ácido nucléico. Para ele, era discutível 

que material hereditário residisse apenas no DNA: deveria haver espaço para outros caracteres 

biológicos, externos ao núcleo, externos ao DNA – estruturas celulares que, ainda que não 

portassem DNA, “portariam informação” (D'Abramo, 2012, p. 21). De acordo com David Haig 
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(2004), Waddington considerava ingênua a suposição de correspondência simples entre genes 

e características, sustentada por muitos geneticistas. Delineava-se em sua epigenética outro 

estilo de pensamento sobre as contribuições dos genes. 

 

 É importante ter em mente que essa epigenética surgia como um modelo conceitual. 

Modelo que buscava conjugar os fatores genéticos e os processos de desenvolvimento para 

pensar a formação do fenótipo culminante. E que incluía também as influências ambientais que 

incidiam sobre o organismo, impactando sobre seu desenvolvimento e nas relações de interação 

de sua carga genética. Proposto para pensar a transição de um genótipo a um fenótipo, o que se 

desenvolveu através do esquema epigenético de Conrad Waddington foi uma relação de 

indeterminação e reciprocidade dessa dupla que veio a se conceber de modo mais unidirecional 

e determinista (D'Abramo, 2012). Propondo o epigenótipo como um espaço de mediação e 

transição entre o genótipo e o fenótipo, Waddington não apenas sublinhou a importância dos 

genes como entidades instrutoras para o desenvolvimento, mas elaborou um quadro conceitual 

em que eles deveriam ser pensados como uma rede (Haig, ibidem; Jablonka; Lamb, 2002; 

Jablonka; Lamm, 2012). Esta envolveria não apenas uma “soma” dos genes presentes no ser 

vivo, mas seu arranjo, interação, amortecimento, compensação. Assim, o embriologista 

estipulava que todo e cada gene afetava diversos processos e que diversos genes operavam 

juntos, formando redes que sofreriam elas mesmas transformações ao longo do 

desenvolvimento (van Speybroeck, p. 65). A integrar essa rede dinâmica estariam não apenas 

os genes e seus “produtos”, mas inclusive influências ambientais.  

 O acento sobre o caráter de desenvolvimento dessa epigenética é importante. Seria esse 

o enfoque do quadro teórico waddingtoniano, mesmo quando versava sobre evolução, o que 

torna compreensível o apelo exercido sobre o pensamento de autores atuais que prezam pela 

não separação entre desenvolvimento e evolução (van Speybroeck, 2005; Jablonka; Lamb, 

2002; 2005), bem como sobre aqueles que almejam um desdobramento menos reducionista da 

epigenética (Oyama, 2000; Ingold; Pálsson, 2013; Lock, 2015a). As ideias de canalização e 

paisagem epigenética costumam comparecer nesse sentido de desenvolvimento. 

 Com a paisagem epigenética, Waddington elaborou um modelo em que uma célula 

inicial deveria dar margem a outras, bem como a todo um organismo. Sobrepondo-se à presença 

do conjunto de genes estaria a paisagem epigenética, a figurar como campo pelo qual seriam 

canalizadas as trajetórias de desenvolvimento do organismo, marcadas pelas instruções dos 

genes, mas também pelas influências do ambiente sobre o fenótipo. Começando de um ponto, 

espécie de “colina” diante de vales, a célula segue por uma paisagem sustentada por diversas 
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“pontas”, em outra paisagem subjacente, cada qual representando um gene. Desse modo, a 

célula original do zigoto começa seu percurso de desenvolvimento com “todas as 

possibilidades” conferidas pela paisagem genética subjacente; segue, porém, pelas oscilações 

provocadas pela mesma arquitetura, além das influências externas que alterarão sua trajetória 

(Jablonka; Lamb, 2002; 2005, p. 85). 

 Retratando bem o caráter de rede, a imagem da paisagem epigenética deveria representar 

que a perturbação à influência de um gene poderia ser compensada pela presença e interação 

dos demais, de modo que mesmo a ausência de um gene tido por importantíssimo para dada 

função poderia não repercutir em modificação alguma do fenótipo; ao passo que a eliminação 

de dois genes considerados irrelevantes poderia se mostrar fatal (Jablonka; Lamb, 2005; 

Jablonka; Lamm, 2012).  

 Desse modo, a metáfora da canalização e a figuração da paisagem epigenética ilustram 

bem como os processos de desenvolvimento envolvem processos de “amortecimento” que 

possibilitam a formação e a estabilidade do fenótipo. “A nível biológico, quando um dos 

elementos desvia de sua trajetória, será recolocado na via normal pelos elementos que o 

circundam, por seu próprio contexto” (D'Abramo, 2012, p. 30). 

 O desenvolvimento do organismo pode ser pensado por essa linha, embora o modelo se 

concentrasse na embriogênese, e ilustrando o próprio desenvolvimento do fenótipo celular: o 

percurso de especialização das células, a constituição de suas identidades e, por conseguinte, 

de tecidos e órgãos. O que se enfatiza é que na epigenética de Waddington não há rejeição da 

genética para pensar o desenvolvimento. Mas é notável que modelo se distancie da ideia de 

genes como entidades cuja instrução corresponde de modo determinante a um fenótipo, ou 

mesmo como únicas vias para a transmissão hereditária (Waddington, 1942; van Speybroeck, 

ibidem; D'Abramo, ibidem; Jablonka; Lamb, 2002). O quadro estipulado pelo embriologista 

escocês estendia e complementava o pensamento genético. Se defrontava também com aspectos 

da Síntese Moderna da Evolução constituída em meados do século, posicionando-se contra 

certo viés da genética populacional, cujo foco eram os genes pensados individualmente45 – em 

que não só o organismo desaparecia do cenário, como a totalidade da rede genética (Haig, 2004; 

van Speybroeck, 2005; D'Abramo, 2012; Jablonka; Lamm, 2012).  A abordagem 

epigenética abarcava assim uma orientação genética estendida, propunha pensar o aparecimento 

                                                 
45  Ou ainda, correlações a partir de variações da frequência genética de dada população, que se assumia estar 

em equilíbrio: outro equívoco na concepção do embriologista. 
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de efeitos fenotípicos para além de instruções diretas por genes ou graças a suas mutações, além 

de uma relação de indeterminação entre genótipo e fenótipo. Mas por interessante e detalhado 

que fosse modelo epigenético conceitual esboçado por Conrad Waddington, além de se 

pretender acoplado à sua embriologia experimental, pode-se ressaltar a ausência de evidências 

experimentais sobre os mecanismos epigenéticos pensados (Haig, ibidem; van Speybroeck, 

ibidem; Silva-Freitas; Ortega, 2014). E apesar da intuição sobre a arquitetura regulatória dos 

genes, também é possível afirmar o caráter mais circunscrito de seu modelo, alegando que era 

voltado para a embriogênese (Meloni; Testa, 2014, p. 3). 

  Todavia, pode-se entender a atração exercida por seu modelo atualmente, quando se 

pretende ir além do gene-centrismo característico da genética de fins do século XX (van 

Speybroeck; Jablonka; Lamb, 2002). Seu modelo não está em continuidade direta, tampouco 

se mostra tão revolucionário quanto a imagem hoje atribuída ao campo (Jablonka; Lamb, idem; 

Meloni; Testa, ibidem). Porém, as temáticas de indeterminação e reciprocidade nas relações 

entre meio ambiente e processos biológicos; o caráter temporal do desenvolvimento em que 

estão situados os genes; a flexibilidade e extensão da hereditariedade biológica, dão mostras do 

que exerce fascínio no presente (Jablonka; Lamb, 2002; Jablonka; Lamm, ibidem; Meloni; 

Testa, ibidem). Antes de passarmos a este, deve-se mencionar o outro lado que constitui a 

“dupla origem da epigenética”. 

 A outra raiz da epigenética no século XX remete a David Nanney que, em 1958, em 

uma conferência sobre caráter hereditário extra cromossômico, propôs a existência de sistemas 

de controle para além dos genes (Haig, 2004; 2007; Freitas-Silva; Ortega, ibidem). Ao publicar 

os comentários mais tarde, ele se referiu a sistemas de controle epigenéticos e acrescentou 

referências ao trabalho de Waddington, reconhecendo que o uso prévio do termo pelo 

embriologista seria compatível com aquele pretendido por ele (Haig, 2004, p. 68). Embora a 

ideia de epigenética formulada por David Nanney não fosse alheia às questões do 

desenvolvimento e, tal como Waddington, ele desejasse destacar o papel importante de outros 

fatores – distribuindo de modo mais democrático a atuação entre as moléculas na célula -, o que 

faz com que seja atribuída a ele a outra contribuição para a ideia de epigenética é sua ênfase 

aos mecanismos que controlam a expressão dos genes e à herança celular (Meloni, 2014b, p. 

6). 

 Nanney propunha a atuação de mecanismos auxiliares a regular a expressão das 

potencialidades genéticas. Assim, propunha que uma célula com um mesmo genótipo pudesse 

dar margem a fenótipos diferentes devido à atuação de sistemas de controle epigenéticos (Haig, 

idem). E que as diferenças na expressão do mesmo genótipo podiam persistir ao longo das 
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divisões celulares. Portanto, o relevo que ganha hoje o sistema de controle e expressão genética 

remete a essa segunda origem da epigenética (Meloni, ibidem; p. 5-6). 

 Mas apesar dos avanços, só na passagem dos anos 1960-70 se deu a indicação de um 

mecanismo epigenético que serviria para explicar a expressão dos genes e sua estabilidade. 

Tratava-se da metilação do DNA, que veio a ser associada sobretudo ao nome de Robin 

Holliday (Haig, ibidem, p. 69; Jablonka; Lamb, 2002, p. 87). Mas só a partir dos anos 1990 se 

destacam as evidências moleculares relativas aos mecanismos propostos (Haig, ibidem; van 

Speybroeck, ibidem). É quando o conceito de epigenética passa a ser definido como o estudo 

das mudanças na expressão ou função dos genes que não envolvem mudanças na estrutura do 

DNA (Freitas-Silva; Ortega, ibidem; Hurd, 2011; Bird, 2007). Enquanto, seguindo os projetos 

de sequenciamento genômicos, o DNA era tratado cada vez mais como informação 

descontextualizada (Helmreich, 2011), a biologia da cromatina, o “corpo do DNA”, avançava 

em paralelo (Lappé; Landecker, 2015). Pautada sobretudo na metilação do DNA, seus 

mecanismos se estenderiam a outros processos bioquímicos. O que nos leva, enfim, ao cenário 

atual da epigenética. 

 

3.2 A nova paisagem epigenética 

 

  Nas tentativas de definir a epigenética em expansão no cenário contemporâneo, as 

genealogias delineadas não desaparecem por completo. Na verdade, as duas origens assinaladas 

tendem a se mesclar e a se confundir, principalmente porque tende-se a enfatizar questões de 

desenvolvimento e herança celular, mas sobretudo a importância da situação contextual das 

bases genéticas (Meloni; Testa, ibidem, p. 4; Jablonka; Lamb, 2002). O acento ao aspecto da 

arquitetura envolvida na regulação dos genes e, assim, do que está em torno ou além do genoma, 

hoje ganha proeminência em termos de evidências empíricas dos mecanismos epigenéticos e 

dos tipos de fatores que alteram sua dinâmica. Dessa forma, é possível entender como, para 

muitos biólogos, a epigenética diz respeito a apenas mais “uma camada de informação”, que 

auxilia a elucidar o funcionamento genético; para outros, porém, a epigenética envolve uma 

potencial mudança de paradigma na biologia: um desafio a definições usuais de evolução, de 

hereditariedade e de desenvolvimento (Niewöhner, 2011; Jablonka; Lamb, 2002; 2005). 

 A epigenética que eclodiu e que é proposta como “revolução” na biologia pertence ao 

domínio da biologia molecular (Meloni; Testa, ibidem; Landecker; Panofsky, 2013). Não se 

trata mais de um modelo abstrato para pensar o desenvolvimento, de metáforas de canalização 

de trajetórias para compensar a desestabilização devido ao impacto do ambiente, ou de 
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instruções por fatores genéticos e suas interações – embora sejam relevantes e se encaixem em 

uma série de descobertas sobre o genoma. É relevante ter clareza quanto a esse aspecto, uma 

vez que apelos a uma visão epigenética, para servir de contraste a um gene-centrismo, podem 

recorrer ao modelo de paisagem epigenética elaborado por Waddington (Pálsson, Ingold, 2013), 

sem referência estreita a experimentos ou mensuração de níveis de metilação do DNA. Portanto, 

ao notar o que caracteriza o cenário atual, temos adiante o estilo de pensamento molecular 

dominante na biologia contemporânea (Rose, 2007; 2013). Dada a relevância da concretização 

dos supostos mecanismos epigenéticos desde os anos 1970, cabe um percurso pelas 

especificações que ajudam a delinear parte do campo atual.  

 

3.2.1 Designando mecanismos específicos: metilação do DNA, acetilação das proteínas 

histonas e RNA não-codificante. 

  

 Indicou-se que, até os anos 1970, não havia propriamente evidências empíricas a dar 

forma concreta aos mecanismos epigenéticos tais como pensados não só pela “genealogia” de 

Conrad Waddington, como por aquela associada a David Nanney. Nos anos 1990, o cenário se 

diferencia, marcado por evidências da metilação do DNA como mecanismo de controle 

genético e pelos estudos acerca da estampagem [imprinting] genômica46 em roedores e 

humanos. (Jablonka; Lamb, 2005, p. 172; Whitelaw; Whitelaw, 2008). 

 Para se vislumbrar a “situação do genoma”, são aqui delineados os mecanismos 

epigenéticos em destaque nas publicações de (epi)geneticistas e outros que aludem ao campo. 

O que poderia ser relegado a um anexo, parece pertinente para concretizar a paisagem 

epigenética atual – e a imagem de corpo que emerge nesse cenário. Como afirmado pelos 

sociólogos Hannah Landecker e Aaron Panofsky, a “explicação pode parecer como o detalhe 

necessário para chegar ao ponto, mas, de certo modo, o detalhe técnico é o ponto” (2013, p. 

339). E uma vez que a abordagem epigenética pretende ligar sinais moleculares ao redor do 

genoma a outras escalas, como aquela do ambiente em que se insere o organismo, é pertinente 

apontar que a contextualização do genoma realizada por esse campo não prescinde de uma 

apresentação desses detalhes técnicos. Na verdade, se confunde com eles, aprofundando 

simultaneamente uma molecularização do ambiente e da biografia (Niewöhner, 2011). 

                                                 
46 A estampagem [imprinting] genômica parental diz respeito a diferenças na expressão dos genes que depende 

de sua origem (materna ou paterna).  Os genes estampados [imprinted] herdados só expressam o alelo recebido 

de um dos pais. O outro alelo se encontra de tal forma metilado que sua expressão é silenciada (Jablonka; Lamb, 

idem). A eleição de diversos segmentos genéticos estudados em abordagens epigenéticas envolve esses genes 

estampados, como é o caso do locus IFG2, abordado mais adiante. 
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 Antes do mais, é necessário vislumbrar que nos organismos eucariontes a molécula de 

DNA não reside dispersa na célula. A macromolécula de 2 metros se encontra de tal modo 

compactada que pode residir no interior do núcleo celular. Grosso modo, ela se faz observar 

envolvendo proteínas denominadas histonas que, em conjunto, rodeadas pelos filamentos de 

DNA, constituirão os nucleossomos. Assim, o DNA se encontra muito condensado ao redor 

desse complexo, compondo toda uma estrutura denominada cromatina. Essa estrutura pode ser 

considerada o corpo do DNA (Felsenfeld, 2014; Szyf, 2009; McGowan; Szyf, 2010; Wright; 

Saul, 2013; Landecker; Panofsky, 2013). A forma mais condensada da cromatina nos é familiar 

sob o formato do cromossomo que, entretanto, só é visto durante os processos de divisão celular. 

Não obstante, a molécula de DNA sempre se encontra mais ou menos condensada mediante 

essa arquitetura da cromatina. Quanto mais compactada se apresenta em seu contexto celular, 

menor é a acessibilidade ao DNA por outras moléculas que povoam esse espaço, como enzimas 

e fatores de transcrição; quanto menos compactada, mais fácil é o acesso e possibilidade de 

transcrição das bases genéticas. Dessa maneira, quando a estrutura da cromatina se mostra em 

seu formato menos condensado, maior é o potencial de acesso e a possibilidade de transcrição, 

tradução e expressão de segmentos da sequência genética – os “genes”. 

 Toda essa estrutura da cromatina, o corpo do DNA, tem um caráter dinâmico. Enzimas 

e fatores de transcrição se vinculam e se desvinculam de regiões codificantes e não-codificantes 

(de proteínas) do genoma, nos “genes” e suas vizinhanças – regiões promotoras, intergênicas 

etc -, regulando a nível bem local de “cada” segmento o potencial de sua expressão. Portanto, 

essa dinâmica incessante se faz “em torno” (epi) do genoma (McGowan; Szyf, ibidem; Szyf, 

ibidem; Landecker; Panofsky, ibidem; Lappé; Landecker, ibidem). O entorno que os filamentos 

de DNA envolvem e que ajudam eles mesmos a constituir: as citadas proteínas histonas, os 

nucleossomos, a estrutura da cromatina. Assim, ao evocar mecanismos epigenéticos, se alude 

a modificações químicas do DNA e das proteínas histonas, que alteram os níveis locais de 

condensação da cromatina. São diversos os mecanismos químicos: metilação do DNA; 

fosforilação, ubiquitização ou modificação covalente de determinadas proteínas histonas, como 

ocorre com a acetilação de suas extremidades (McGowan; Szyf, ibidem). Mas três mecanismos 

comparecem em destaque nas publicações relacionadas à epigenética: a metilação do DNA, a 

acetilação das histonas e a interferência do RNA não-codificante – como os pequenos 

segmentos de microRNA, cuja atividade permanece uma incógnita, mas que se sabe interferir 

no processo de tradução dos genes, inviabilizando a tradução dos segmentos que são transcritos 

(Landecker; Panofsky, idem).  
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 Dos três, o mecanismo de metilação de DNA é o mais presente nas publicações 

concernentes à epigenética. Ele envolve a adesão de um grupo químico metila a trechos do 

DNA; sobretudo a ilhas com grande concentração (>50%) das bases Citosina-Guanina, já que 

o grupo metila se vincula à Citosina (Rozek et al., 2014). Através da metilação do DNA, a 

estrutura da cromatina se torna mais “empacotada”, dificultando o acesso de outras moléculas 

às regiões mais metiladas (McGowan; Szyf, 2010; Landecker; Panofsky, 2013; Jablonka; 

Lamb, 2005). O mecanismo seria, portanto, uma espécie de barreira física ao genoma. A 

acetilação das proteínas histonas segue lógica semelhante, embora inversa: a agregação de um 

grupo acetila à extremidade de uma histona altera sua vinculação ao DNA, tornando-o menos 

condensado e, assim, em teoria, mais acessível e passível de transcrição e tradução. Sabe-se há 

um tempo que pequenos trechos de um RNA não-codificante interferem no processo de 

transcrição, ao degradar o RNA mensageiro que a realiza, dificultando a produção de 

proteína(s) correspondente(s). Além disso, sabe-se que esses mecanismos químicos não operam 

de modo isolado: a dinâmica da arquitetura regulatória do DNA se faz em concerto (Felsenfeld, 

idem; Jablonka; Lamb, idem; Landecker; Panofsky, idem). 

 Diz-se que a epigenética envolve alterações da função dos genes sem que haja 

modificação da sequência (Whitelaw; Whitelaw, 2008; Bollati; Bacarelli, 2010). Embora não 

haja modificação da estrutura do DNA através dos mecanismos epigenéticos, há mudança da 

estrutura que é a cromatina. Além disso, a dinâmica dessas alterações também tem marcas 

temporais (Lappé; Landecker, idem). A metilação do DNA é uma alteração epigenética mais 

estável e persistente em seus efeitos; a modificação das histonas, aparentemente, é mais instável 

e fácil de reverter. O que deve apontar a dinâmica interação entre estabilidade e reversibilidade 

que caracteriza os discursos sobre a epigenética (McGowan; Szyf; idem; Szyf, idem; Szyf; 

Meaney, 2008; Pickersgill et al, 2013). 

 O fato da metilação do DNA despontar como principal mecanismo nos estudos de 

epigenética não implica que seja o mais importante. Apenas sabe-se mais a seu respeito e de 

como mensurá-lo, devido ao seu predomínio nos experimentos e em revisões de literatura até o 

momento. Além disso, por ser mais estável, parece um bom meio de observar assinaturas 

epigenéticas deixadas no genoma posteriormente (Felsenfeld, 2014; Rozek et al, 2014; 

McGowan; Szyf; idem; Szyf, idem). Seu predomínio nas alusões à epigenética não deve ser 

tomado como maior certeza acerca do seu significado biológico comparado ao de outras 

moléculas ou mecanismos epigenéticos, como lembram os sociólogos Landecker e Panofsky 

(2013, p. 338-9).  
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 Para ilustrar os embates que envolvem o campo, cabe apontar que embora o mecanismo 

de metilação se dê ao longo de todo o genoma, ele envolve a vinculação à base citosina e, por 

isso, tende-se a associá-lo às regiões de grande concentração das bases de CpG; procura-se por 

níveis diferenciais de metilação nas mesmas, a ponto de seu destaque lhe ter rendido a reputação 

de “quinta base” do DNA. A concentração em ilhas de CpG favoreceu que a mensuração da 

alteração química privilegiasse esses setores. Todavia, recentemente observou-se que há 

“metilação não-canônica do DNA” - que não envolve as bases CpG - em quase todos os tecidos 

do corpo humano (Schultz et al., 2015). 

 A reputação de “quinta base” do DNA (Meloni, 2015, p. 141; Lappé; Landecker, 2015) 

por vezes atribuída a essa modificação epigenética pode alertar para a possível continuidade de 

um “determinismo” genético no bojo dos estudos epigenéticos (Waggoner; Uller, 2015), apesar 

da dificuldade em sustentá-lo face ao caráter mais complexo e probabilístico que viria 

adquirindo a própria genética, em resultado dos projetos de sequenciamento (Rose, 2007; 

Keller, 2012; 2014). Além disso, há mais na relação entre genética e epigenética do que a 

(des)continuidade de um suposto determinismo. Indaga-se, por exemplo, a ordem de sua 

regulação: os mecanismos epigenéticos atuam sobre a expressão genética, logo, sobre a função 

do gene, mas até que ponto eles são alvo de regulação genética (Waggoner; Uller, ibidem, p. 

182)? Ademais, há ainda a questão da ordem da relação entre alterações fisiológicas e tais 

alterações químicas: um estado de inflamação crônica provoca as marcas epigenéticas ou é a 

programação por marcas epigenéticas que o provoca (Landecker; Panofsky, idem)? Os 

mecanismos epigenéticos remetem ao controle da expressão genética, mas poderiam estar 

“programados” no próprio genoma (Madhani et al., 2008; Feil; Fraga, 2012). Ou melhor, há 

variações genéticas que favorecem o maior controle epigenético do genoma (Fagny et al., 2015) 

e que podem ter sido selecionadas pela “vantagem adaptativa” conferida por ele. Isso deve dar 

uma mostra da complexidade e das incertezas presentes.  

 A razão para evocar os detalhes técnicos daqueles mecanismos bioquímicos é que 

devem servir para visualizar o princípio da “contextualização do genoma”. Apesar das 

incertezas que marcam o campo, e de uma imagem de determinismo que pode persistir 

subjacente às menções à programação (epi)genética para a emergência de um fenótipo ao longo 

do desenvolvimento (Waggoner; Uller, ibidem; Szyf, ibidem; Szyf; Meaney, 2008), os 

mecanismos epigenéticos sugerem o quão suscetível o genoma é aos fatores que incidem ao 

redor de sua estrutura e organização, mesmo que a sua estrutura permaneça a mesma – isto é, 

não sofra danos ou mutação.  
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 Ao sublinhar os detalhes moleculares do genoma como “órgão sensível”, somos 

conduzidos ao ambiente celular de regulação, ou seja, aos fatores ambientais mais imediatos, 

endógenos. Ao nos determos nele, observamos a entrada em cena de outros atores moleculares, 

o que pode minar a primazia da macromolécula do DNA, embora não sua importância. Portanto, 

em contraste com o espaço molecular delineado pelas narrativas de controle de fins do século 

XX, determinado pelo DNA e pela atuação dos genes, entre em cena uma “multidão molecular” 

(Landecker; Panofsky, 2013, p. 338).  

 Com base nessas observações, é possível observar que as hipóteses pautadas em 

mecanismos epigenéticos podem constituir uma estratégia face às decepções relativas às 

promessas do Projeto Genoma Humano. Pode-se ancorar ainda no genoma, agora comparado 

ao metiloma, transcriptoma, proteoma etc, as expectativas de descobrir meios eficazes para 

diagnosticar, prevenir e tratar uma série de patologias (Freitas-Silva; Ortega, 2014; Niewöhner, 

2011). Contudo, a entrada em cena de uma “multidão molecular” permite a abertura para atentar 

a outras escalas e outros ambientes que não só o de moléculas, células, tecidos e órgãos 

(Landecker, 2011; Landecker; Panofsky, 2013). O campo da epigenética, de certo modo, 

seguindo marcas e vestígios moleculares, conduz do ambiente celular ao ambiente vivenciado 

pelo organismo, atravessando escalas diferentes, nem sempre aparentemente adjacentes 

(Niewöhner, 2015).  

 As maneiras de tentar atravessá-las, entretanto, permanecem complicadas. Elas são 

ensaiadas nesse período de popularização do campo. É o caso das questões metodológicas que 

o perpassam, sobretudo na sua apreensão por abordagens epidemiológicas: por exemplo, a 

procura por diferenças de metilação relevantes entre os indivíduos: mensurar o nível de 

metilação por todo o genoma ou apenas de regiões específicas? Como avaliar a relação entre 

níveis de metilação diferencial e patologias/fenótipos específicos que são influenciados por uma 

série de fatores? Tendo em vista a especificidade do fenótipo de células, tecidos e órgãos, que 

tipo de material biológico privilegiar em cada desenho experimental? Ou como tratar de algo 

no cérebro quando não se tem acesso a seu tecido? (Heijmans; Mill, 2011; Landecker; Panofsky, 

idem). O que é possível fazer, por ora, é apontar alguns dos estudos e observar como isso vem 

sendo realizado. 
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3.2.2 Designando definições correntes 

 

 Embora as descobertas relativas aos meandros epigenéticos tenham ocorrido antes, a 

ascensão do campo se fez notar no presente século, sobretudo nos últimos 10 anos, como deve 

atestar a multiplicação de publicações e centros de pesquisa cada vez mais dedicados ao 

assunto, além de grandes projetos, no estilo do PGH (Meloni; Testa, ibidem, p. 2; Brooke; 

Larsen, 2014, p. 1511). Por isso, faz sentido pensar nesse processo como parte integrante do 

cenário “pós-genômico” (Meloni, 2016). Ou de uma biologia contemporânea marcada por 

ênfase a um caráter relacional (Helmreich, 2011). 

 Embora tenha sido apontado que o deslocamento da atenção dos “genes” para os setores 

“desconhecidos”, considerados “lixo” do DNA, se operasse de modo explícito por volta de 2007 

(Keller, 2014), o Projeto Epigenoma Humano foi lançado imediatamente após a liberação dos 

resultados do sequenciamento do genoma, em 2003 (Niewöhner, 2011; Stelmach, Herlich, 

2015). Alega-se que a epigenética vá além, ultrapasse a tradição genética, a qual se fundamenta 

na importância da estrutura do DNA, em suas mutações e na visão do fluxo unidirecional de 

informação proveniente da macromolécula. Ou ainda, na extensão desse dogma central, que 

acaba por postular que o fluxo de informação não pode seguir do fenótipo em direção ao 

genótipo. Apesar disso, a epigenética atual é fruto das tecnologias desenvolvidas para lidar com 

a análise do DNA, com o sequenciamento genômico e desenhos experimentais associados à 

genética. Só é possível graças a esse legado de tecnologias empregadas para descortinar as 

peculiaridades dos “genes” ou do genoma. (Lock, 2005; Niewöhner, ibidem; 2015). 

 Embora a existência de projetos como o Projeto Epigenoma Humano, de 2003, ou o 

Roadmap Epigenomics Project, lançado em 2008 pelo National Institute of Health dos Estados 

Unidos, não dê bases para afirmações contundentes, permite pensar no jogo que o campo 

estabelece com muito do que marcou o estilo de pensamento da genética. Por um lado, observa-

se o prosseguimento de uma mesma linha: o emprego de tecnologias de sequenciamento, de 

desenhos experimentais marcados também pela lógica mais estática, binária e pretensamente 

estável dos mapeamentos (Niewöhner, 2011; Meloni; Testa, ibidem; Meloni, 2015). Por outro, 

esse tipo de prosseguimento é criticado por alguns dos pesquisadores envolvidos com o campo, 

cientes do problema de lidar com marcas epigenéticas da mesma maneira com que se lida com 

a estrutura do genoma. Ou ainda, cientes do problema de lidar com os resultados de pesquisas 

nos mesmos moldes estatísticos, como se permitissem ignorar a heterogeneidade dos tecidos, a 

labilidade dos processos epigenéticos. Em crítica à iniciativa do Roadmap Epigenomics Project, 

por exemplo, um grupo clamaria: 



102 

 

 

Se o uso do termo “epigenoma” pretende equiparar o valor dessa iniciativa [Roadmap] com o Projeto 

Genoma Humano, falha em diversos níveis. Primeiro, não considera nossa compreensão atual dos papéis 

de eventos (...) específicos da sequência de DNA e de redes de transcrição no controle de mudanças 

epigenéticas (…) Segundo, meramente catalogar padrões de modificação oferece comparativamente pouca 

informação nova ou útil. Já sabemos que a maioria dos genes está associada a um dos poucos padrões de 

modificações da cromatina e que os padrões eles mesmos não nos dizem como aquele gene é regulado ou 

como seu estado de expressão é herdado. A maioria das modificações das histonas são altamente dinâmicas 

e mudam rapidamente em resposta a mudanças dos sinais que ativam ou desativam os genes47 (Madhani et 

al, 2008, p. 1) 
 

 Uma característica dos mecanismos epigenéticos, afinal, é seu caráter dinâmico, devido 

a certa labilidade do corpo da cromatina face aos sinais ambientais em dados momentos, tal 

como a modificação mais rápida das histonas que foi mencionada acima. Todavia, isso não 

impede que, nos moldes de Genome Wide Association Studies (GWAS)48 e da lógica dos mapas 

genômicos, seja buscada uma variação de níveis de metilação em torno de segmentos alvos da 

investigação – graças à sua maior estabilidade ao longo do ciclo de vida -, ou sejam realizados 

estudos de Epigenetic Wide Association Studies, isto é, a busca por pequenas variações de 

padrões epigenéticos ao longo de todo o genoma (Heijmans et al, 2009; Niewöhner, 2011; 

2015). 

 Em paralelo aos mapas genômicos, são empreendidos mapeamentos de padrões de 

metilação, acetilação etc. Almeja-se comparar a totalidade dos padrões de variação epigenética 

- por exemplo, o “metiloma” - com o que é obtido a partir do sequenciamento genômico. Desse 

modo, integrando elementos sobre a expressão dos genes, busca-se agregar e comparar dados 

acerca de diferentes níveis de informação para tentar elucidar fenótipos e etiologias de doenças. 

É nesse sentido que é possível observar os empreendimentos “epigenômicos” como estratégia 

de contornar os limites (e decepções) dos resultados relativos à busca por marcadores genéticos 

de patologias (Niewöhner, 2011; 2015; Freitas-Silva; Ortega, 2014). 

 A lógica encontrada na “epigenômica” é complementar à lógica genética, agregando 

mais elementos com o objetivo de identificar marcadores biológicos e fornecer respostas 

biológicas para a emergência de fenótipos. Prossegue a tendência que marca o estilo de 

pensamento dominante na biologia molecular, isto é, explicar a vida biológica a partir de seu 

                                                 
47  “If the use of the term “epigenome” is intended to equate the value of this Roadmap initiative with the Human 

Genome Project, it fails on several grounds. First, it does not consider our current understanding of the roles of 

sequence-specific DNA (...) events and transcriptional networks in controlling epigenetic changes. (...) Second, 

merely cataloging modification patterns offers comparatively little new or useful information. We already know 

that most genes are associated with one of a few patterns of chromatin modifications and that the patterns 

themselves do not tell us how that gene is regulated or how its expression state is inherited. Most histone 

modifications are highly dynamic and change rapidly in response to changes in signals that turn genes on or off”. 
48 Em que são buscadas associações entre fenótipos e a presença de pequenas diferenças ao longo das bases 

nucleotídicas de todo o genoma de indivíduos diferentes. 
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funcionamento a nível molecular (Niewöhner, 2015, p. 229). Mas essa é a figuração da 

epigenética conforme a epigenômica49. Há exceções. E elas são dignas de atenção, porque 

algumas se tornaram histórias icônicas. 

 Como Nikolas Rose já apontara (2007), deve-se reconhecer também que o estilo de 

pensamento genético sofre mudanças desde os grandes projetos de sequenciamento; devido à 

percepção de que a expectativa de explicar fenótipos com base em causalidades genéticas mais 

simples  – o “gene para x” -, não se mostrou adequada para a maior parte dos quadros (com 

exceção, e até certo ponto, de doenças monogênicas); que o efeito de genes específicos e sua 

contribuição para patologias comuns e complexas é restrito; que polimorfismos isolados na 

estrutura do DNA implicam risco pouco significativo; de que mesmo as associações com 

fenótipos patológicos que pareciam estatisticamente significativas na literatura médica se 

revelam resultados difíceis de replicar (Freitas-Silva; Ortega, ibidem). 

 Em suma, o estilo de pensamento genético, diante de seus próprios limites, se tornou 

menos linear, menos simples, mais probabilístico, complexo e permeado pela noção de risco. 

(Freitas-Silva; Ortega, 2014; Rose, 2007). A contribuição epigenética faz com que essa 

complexidade abarque mais. Assim, diante do pano de fundo de uma tradição genética, pode-

se dizer que a epigenética atenta à regulação ou expressão dos genes em seus detalhes 

moleculares. Há um deslocamento da atenção da sequência genética para a sua expressão. E, 

nesse sentido, pode envolver também deslocamento da atenção não só para o papel 

desempenhado por outras moléculas, como para o tipo de experiência que auxilia ou atrapalha 

essa regulação mediada por elas (Landecker; Panofsky, 2013). 

 Outro modo de entender o que é delineado atualmente envolve as metáforas usadas para 

ilustrá-lo. Se o DNA recebera o significado de “livro da vida”, há quem fale da epigenética 

valendo-se da imagem de uma biblioteca e do acesso a seus livros (Champagne; Mashoodh, 

2009; Stelmach; Nerlich, 2015). Assim, embora uma informação possa estar presente nos genes, 

as condições de acessibilidade a ela serão dadas por seu entorno. Podemos imaginar um livro 

que, por alguma obstrução na sala - como uma escada pousada nas estantes, ou estantes altas 

demais -, tem seu acesso bloqueado. Outros livros se tornam da mesma forma mais acessíveis 

para um eventual leitor que transite pelo espaço. Essa eventualidade torna as informações, de 

que toma conhecimento um potencial leitor, diferentes nos seus diversos arranjos. É uma forma 

de entender o pensamento epigenético. Outra metáfora que remete ao caráter da epigenética 

                                                 
49 Chama-se a atenção para o fato de que epigenômica [epigenomics] pode ser um termo usado para se referir ao 

mapeamento desses padrões em torno do genoma, enquanto epigenética se focaria no estudo de modificações ao 

redor de genes ou conjuntos de genes específicos (Rosek et al, 2014, p. 112). 
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propõe analogias com a música ou com uma orquestra. Pode haver uma partitura que permanece 

a mesma. Contudo, a maneira como será tocada é muito diferente, dependendo dos 

instrumentos, dos músicos, suas interações. Remete-se, em suma, a um caráter expressivo e 

interpretativo a nível molecular (Stelmach; Nerlich, 2015)50. 

 Quanto às definições da epigenética correntemente encontradas, pode-se afirmar que as 

mais comuns são negativas (Meloni; Testa, 2014, p. 4). Dizem respeito, por exemplo, às 

alterações que não envolvem uma modificação da sequência do DNA, mas em torno dele; ou 

ainda, o estudo de mudanças herdáveis (mitótica ou meioticamente) na função dos genes que 

não podem ser explicadas por mudanças em sua estrutura (Jablonka; Lamb, 2002, p. 87; Feil; 

Fraga, 2012; Bird, 2007; Bollati, Bacarelli, 2010); ou, de modo semelhante, a modificação do 

fenótipo que não se explica por variação da sequência genética; ou mesmo, um pouco distinta 

da tendência a sublinhar a não variação da sequência do DNA, a persistência da alteração da 

expressão do gene mesmo quando o sinal que a desencadeou já não está mais presente 

(Jablonka; Lamb, 2002; Meloni; Testa, ibidem; Stelmach; Nerlich, ibidem). Uma definição 

propositalmente positiva refere-se à adaptação estrutural de regiões cromossômicas para 

registrar, sinalizar ou perpetuar estados de atividade alterados (Bird, ibidem, p. 398). 

 Com base no que foi mencionado, já é possível registrar certos aspectos que 

caracterizam a paisagem epigenética atual. Um deles é que a ideia de que o estudo do que está 

“além do genoma” dispensa de modo inequívoco a lógica genética demanda cautela. Indicou-

se que a epigenética “bebe” da fonte tecnológica que abriu o caminho para empreendimentos 

como Projeto Genoma Humano, e que se mantém flexivelmente apoiada sobre os conceitos que 

conhecemos no século XX – afinal, como mensurar a expressão do genoma se dispensamos a 

funcionalidade daqueles conceitos, ou por vezes a eleição de segmentos para pensar na 

manifestação de fenótipos específicos? Portanto, nota-se que o campo da epigenética diz sim 

respeito a modificações do DNA: essas alterações apenas não envolvem a ordem da sequência 

de bases nucleotídicas (Lappé; Landecker, 2015). Além do mais, como bem sublinham as 

sociólogas Hannah Landecker e Martine Lappé (2015), envolvem a modificação química da 

estrutura da cromatina, o corpo do DNA. Seguindo essa trajetória para entender como o estilo 

de pensamento pode diferir do precedente, nos defrontamos com a situação do genoma no 

campo, através de sua própria linguagem. 

 

                                                 
50 Ver também o vídeo disponível em http://www.nature.com/news/epigenome-the-symphony-in-your-cells-

1.16955 
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 Podemos apreender algumas temáticas a partir das definições atuais da epigenética. 

Uma é a ideia de que modificações epigenéticas são marcas ao redor do genoma. A epigenética 

remete a marcas [marks, tags] ou assinaturas [signature] deixadas ao redor do DNA que 

incidirão sobre a função dos genes (Szyf, 2009; Champagne; Mashoodh, 2009; Bird, 2007; 

Hurd, 2011). Marcas estas que são deixadas pela influência do contexto celular em que está 

situado o segmento genético. Mas também pelos múltiplos contextos do organismo. Assim, 

próxima à referência a marcas epigenéticas, encontra-se a ideia de memória (Jablonka; Lamb, 

2002; 2005; Thayer; Kuzawa, 2011; Stelmach; Nerlich; idem; Lappé; Landecker, idem). Evoca-

se a assinatura deixada no genoma pelo ambiente; mas o ambiente aparece neste caso como um 

sinal transitório. Evoca-se então a perpetuação de uma modificação quando o que a gerou já 

não está mais presente. Desponta a ideia de “memória molecular de acontecimentos passados 

que permite que uma célula se lembre de estímulos” (Landecker, Panofsky, 2013, p. 336). Abre-

se caminho para o enraizamento do passado, como assinatura epigenética, no próprio genoma. 

 Assim, as marcas epigenéticas permitiriam que o genoma se “lembre” dos sinais 

recebidos. Em parte, é dessa maneira que se atenta a como acontecimentos no início da vida 

constituirão uma programação do (epi)genoma (Szyf, 2009; Szyf; Meaney, 2008; Meaney, 

2010). Podemos também vislumbrar: a regulação referente a um segmento reverbera de modo 

distinto por todo o organismo, como no caso de genes relacionados a funções de crescimento 

ou ao eixo de reatividade ao estresse, e modifica suas funções de modo sistêmico. A memória51 

que o genoma adquire das “experiências” conduz também ao aspecto da definição corrente da 

epigenética em termos de herança. Fala-se de herança – mitótica ou meiótica – das 

modificações celulares (Bird, 2007, p. 398); bem como de sistemas de herança epigenética, em 

termos de memória da atividade genética, memória da forma ou estrutura celular, memória 

cromossômica (relativa às marcas da cromatina) (Jablonka, Lamb, p. 157-148; Jablonka, 2004).  

 Dependendo do caso, a herança ou transmissão da marca temporal se revela um ponto 

bem aceito ou em disputa. A herança mitótica que acompanha a identidade celular, isto é, as 

marcas que na constituição da célula se perpetuam ao longo das divisões de uma linhagem 

celular (Whitelaw; Whitelaw, 2008; Feil; Fraga, 2012), é um ponto bem aceito. Basta pensar 

no desenvolvimento do zigoto em um organismo cujas células, tecidos e órgãos se 

diferenciarão, e cujas identidades estabelecidas ao longo do desenvolvimento devem perdurar.  

  

                                                 
51 E o esquecimento, já que determinadas marcas epigenéticas também são mais ou menos suscetíveis à remoção, 

dependendo da região genômica em que incidem e o período em que isso se dá. 
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 Já a herança em disputa é aquela que versa sobre a possibilidade de transmissão de 

marcas epigenéticas adquiridas devido à influência ambiental para a geração seguinte 

(Whitelaw; Whitelaw, 2008; Bacarelli; Bollati, 2010; Daxinger; Whitelaw, 2010). Trata-se da 

possibilidade de que uma herança da modificação celular, devido a mecanismos epigenéticos, 

se transmita não só a gerações seguintes de células ao longo do ciclo de vida do mesmo 

organismo, mas a outros organismos herdeiros (Meloni, 2015; 2016; Beck; Niewöhner, 2006; 

Singh, 2012). É o que toca o problema de um possível matiz neo-lamarckista atribuído à 

epigenética, o que será retomado mais adiante (Jablonka; Lamb, 2005; Haig, 2007; Meloni, 

2014c; 2015, 2016; Lock, 2013b). Para isso, cabe adentrar mais nos meandros de sua linguagem 

e seguir o fluxo das cascatas de informações moleculares que conduzem não só a outras 

gerações, como a outras escalas ambientais. Pois há uma área que faz com que a epigenética 

molecular estenda espacial e temporalmente os impactos sobre o genoma. 

 

3.3 Epigenética ambiental e seus ícones. 

 

 Os aspectos tratados até aqui indicam os termos em que se dão as discussões do cenário 

atual. São algumas das possíveis definições da epigenética molecular. Mas para entender a 

ascensão do campo e porque recebe hoje a atenção de cientistas sociais, é preciso aludir a outra 

coisa. É que o que vem despertando interesse pode ser designado como epigenética ambiental 

(Niewöhner, 2011; 2015; Landecker, 2011; Landecker; Panofsky, 2013). Decerto, trata-se ainda 

de pesquisa em biologia molecular. O ponto sensível é que o que foi dito acerca da definição 

da epigenética envolve o fato de que as marcas que se constituem ao redor do genoma, aquilo 

que potencialmente se transmite ao longo de gerações de células e, talvez, de organismos 

complexos, abrange as influências ambientais (Feil; Fraga, 2012; Thayer; Kuzawa, 2011; 

Bollati; Baccarelli, 2010; Vineis et al., 2014). 

 Influências do ambiente imediato da célula, como deve ficar claro pela dinâmica 

estrutural da cromatina, mas também dos ambientes em que se encontram os organismos. No 

caso dos humanos, inclui a multiplicidade de ambientes sociais. A epigenética ambiental visa 

compreender como o ambiente material e social do organismo influencia a sua regulação 

genética. Como “os mecanismos moleculares vinculam as mudanças nesses ambientes a 

mudanças na regulação genética” (Niewöhner, 2015, p. 222). O campo é notável porque embora 

seu sistema experimental envolva basicamente roedores como modelo, e a noção de estresse, 

ele se distancia um pouco dos empreendimentos epigenômicos. E, nesse campo, encontramos 

estudos paradigmáticos, como será apresentado (Meloni; Testa, ibidem; Niewöhner, ibidem). 
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 Atentar ao controle do genoma pelo epigenoma (Szyf, 2009) leva à observação de quais 

fatores atuam sobre o último. À exploração de como modificações químicas ao redor do DNA 

são afetadas por fatores ligados a diversos contextos. Contextos que são ambientes materiais, a 

princípio, mas implícitos também estão aspectos de contextos ambientais sociais. Afinal, 

mesmo ao se voltar para os aspectos materiais que incidirão sobre o organismo, pode-se 

entrever como eles indicam a presença de regulação social: a fumaça do cigarro, a poluição do 

ar, a presença de agrotóxicos e outras toxinas provenientes de práticas agrícolas e industriais, 

nutrientes favorecidos por certos padrões alimentares, ou quase ausentes por outras razões, 

resíduos plásticos presentes em ambientes cotidianos (Rozek et al., 2014; Landecker; Panofsky, 

2013). Elementos cujo estudo não parece tão surpreendente devido ao seu caráter de 

“substâncias materiais”, incorporados pelo corpo humano. O que é lembrado quanto a esses 

materiais presentes no ambiente a influenciar o genoma é o seu caráter social: o fato de que são 

frutos de práticas industriais, da regulação social, inclusive em termos de (diferenças de) 

políticas nacionais quanto à sua incidência ou controle (Vineis et al., 2014; Landecker, 2011; 

Landecker; Panofsky, ibidem). 

 Já outros pontos estudados na epigenética ambiental parecem menos evidentes em seu 

caráter material, a saber, as próprias interações sociais: cuidados maternos (Curley et al., 2011), 

a influência da posição social (Borghol et al., 2011), a experiência pessoal de se sentir 

discriminado (Kuzawa; Sweet, 2009), e não apenas a categoria epidemiológica do status 

socioeconômico como a interpretação acerca do próprio ambiente pelos indivíduos. 

(Niewöhner, 2011). É possível alegar que o estudo sobre cuidados maternos/interações sociais 

em roedores envolve a estimulação sensorial pelo comportamento da mãe; ou que a posição 

social, através de desenhos epidemiológicos, se desdobre, dentre outros pontos, nas exposições 

químicas ligadas ao acesso a alimentos, a cuidados em saúde, à moradia etc. Todavia, o cenário 

parece um pouco diferente quando é evocado o estudo de tecidos cerebrais de suicídas com 

histórico de abuso severo durante o início de seu desenvolvimento (McGowan et al., 2009). Ou 

quando se aventa para a modulação molecular de experiências de indivíduos diagnosticados 

com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (Labonté et al, 2014). 

 Estudos que buscam rastrear as marcas moleculares de práticas e contextos 

socioambientais em termos epigenéticos não são inovadores ao atentarem a esses elementos. 

Perscrutando como o que ocorre com o DNA se articula a acontecimentos externos, entendidos 

através da ideia de “exposição” a que está sujeito o organismo, estudos que mensuram 

modificações epigenéticas induzidas pelo ambiente se inserem em quadros ou pesquisas de 

outras áreas. Se agregam a outras abordagens que buscam compreender os efeitos de exposições 



108 

 

ao longo do ciclo vital, como estudos epidemiológicos, estudos em psicologia, psiquiatria e 

neurociências, estudos do campo de investigação denominado Developmental Origins of Health 

and Disease52 etc (Landecker, 2011; Meloni, 2016; Landecker; Panofsky, ibidem, p. 340). 

Oferece, porém, detalhes sobre mecanismos moleculares que supostamente podem servir como 

vias biológicas buscadas por aqueles setores. Para observar as feições que assume a epigenética 

ambiental, é interessante sintetizar algumas histórias que se tornaram icônicas para a área 

(Meloni; Testa, 2014, p. 12). Icônicas porque com frequência são mencionadas em outras 

investigações, servindo de exemplo para desenvolver pesquisas semelhantes. E também porque, 

mesmo quando recebidas com suspeita, comparecem em periódicos como PLOS One e Nature 

Neuroscience (Weaver et al., 2004; McGowan et al, 2009; Niewöhner, 2015, p. 222). 

 

 O que faz com que abelhas-operárias e abelha-rainha se constituam como tais, 

desenvolvam fenótipos distintos, uma vez que se originam de larvas com genomas iguais? Uma 

influência do ambiente, na forma de alimentação: a abelha-rainha consome a geleia real, as 

demais, não (Jablonka; Lamb, 2002). A anedota parece menor e não é exatamente um dos ícones 

aventados, mas esse é um tópico evocado para entender como organismos que partem de 

informações genéticas supostamente idênticas resultam em fenótipos distintos, se diferenciando 

por mecanismos epigenéticos, devido a influências ambientais - nesse caso, a “dieta” do animal. 

A atenção aos efeitos provocados pelo ambiente, em especial quando consideradas moléculas 

provenientes da alimentação, antecede a abordagem epigenética (Landecker, 2011). Mas um 

dos estudos mais mencionados no campo se fez no início do século XXI, envolvendo um 

modelo animal e a manipulação de nutrientes.  

 Em 2003, foi realizado um dos primeiros estudos associados a evidências da mediação 

epigenética para influências ambientais. Manipulando a dieta materna de roedores, os cientistas 

Rob Waterland e Randy Jirtle (2003) apontaram para a mediação epigenética de uma variação 

fenotípica específica verificada na prole. O estudo envolvia camundongos agouti que recebiam 

uma alimentação enriquecida em nutrientes doadores do grupo químico metila (ácido fólico, 

vitamina B12, colina). Observou-se que a hipermetilação na região do DNA conhecida por gene 

agouti53 inibia a formação de proteínas, provocando variação na cor dos pelos e alterações 

metabólicas. Os filhotes de mães que na gravidez tiveram uma dieta rica em nutrientes do 

                                                 
52 Abordagem que postula que as raízes de condições de saúde e doenças crônicas em fase adulta se encontram 

no início (bem precoce) do desenvolvimento. Ela recebe mais delineamento na digressão sobre a temporalização 

do genoma. 
53 Um “elemento móvel” no genoma, o que torna sua região genômica especialmente lábil. 
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gênero demonstravam o fenótipo de pelos escuros e eram mais magros, ao passo que aqueles 

nascidos de mães com dieta pobre em nutrientes fornecedores de metila exibiam fenótipo 

amarelo e obeso.  

 A expressão dos genes agouti, influenciada por níveis de metilação em decorrência de 

uma variação ambiental sob a forma de “dieta”, apontaria para o possível papel desses aspectos 

na etiologia de doenças complexas, como diabetes. No caso, a associação entre nutrientes 

fornecedores do grupo metila, a hipermetilação de segmentos do DNA, e a observação de 

fenótipo a eles associado, pode parecer mais intuitiva. Mas foi um dos primeiros estudos a 

apontar o papel de mecanismos epigenéticos ligados a influências ambientais que se apresentam 

durante o desenvolvimento fetal, propiciando impacto posterior ao nascimento e sua 

estabilidade até a vida adulta. Porém, ainda que envolvesse uma influência ambiental, tratava-

se justamente de uma modificação epigenética desenvolvida durante o desenvolvimento fetal e 

seu efeito sobre o fenótipo da prole quando adulta. Muitos geneticistas permanecem céticos 

quanto à possibilidade de (re)programação epigenética54 por influências ambientais posteriores 

ao desenvolvimento embrionário (Buchen, 2010). O que seria desafiado pela pesquisa traçada 

a seguir. 

 Também naquele período, em 2004, outro estudo envolvendo um modelo animal se fez 

marcante, a ponto de ser hoje um dos experimentos mais exemplares (Weaver et al., 2004). No 

caso, envolvia igualmente roedores como modelo animal. Porém, o fato de lidar com o 

“comportamento materno” e seus efeitos sobre a prole fez com que fosse reconhecido pelas 

implicações moleculares das interações sociais. O grupo de pesquisa, vinculado à Universidade 

McGill, no Canadá, é um dos mais proeminentes no campo da epigenética 

ambiental/comportamental. Trata-se da equipe liderada por Moshe Szyf e por Michael Meaney, 

que se dedica sobretudo aos efeitos das influências que se apresentam no início do 

desenvolvimento. 

 Naquele ponto, a equipe indicara que os cuidados maternos de lamber e ninar, presentes 

na primeira semana de vida dos filhotes, exerciam influência sobre o comportamento dos 

roedores quando adultos. Lidava-se, portanto, com a influência de um tipo de interação social 

sobre o fenótipo (comportamental) do organismo modelo. No caso, os roedores que recebiam 

mais cuidados maternos em sua primeira semana de vida se mostravam menos estressados 

quando adultos - com reatividade menos acentuada do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal 

                                                 
54 Grosso modo, por reprogramação epigenética, alude-se à remoção completa das marcas epigenéticas ao redor 

do DNA; remoção que precede a instauração de novas marcas, podendo reproduzir aquelas da célula-mãe ou, 

quando se trata da formação de gametas, a princípio não.  



110 

 

(HPA), concernente ao estresse. Os que recebiam menos cuidados, tinham uma atividade do 

eixo HPA mais exacerbada. O que parecia ser revertido nos filhotes que eram adotados por 

mães que interagissem mais. A questão era saber como uma aparente “programação pelo 

ambiente” no início da vida, sob a forma do comportamento materno, poderia ser perpetuada 

como efeito no comportamento da prole por todo o seu ciclo vital – o que já era observado. 

Embora tenha surgido em termos de correlação, a aparente solução residiria em níveis 

diferenciais de metilação de um segmento genômico envolvido na regulação de receptores (dos 

hormônios) glucocorticoides (GR) nos hipocampi dos roedores (prole). O fato de que tenham 

verificado alterações correspondentes nos níveis de metilação quando colocavam os filhotes 

junto a outras mães, sempre congruentes com o nível de cuidado recebido, para os 

pesquisadores seria um forte indício de que a metilação do DNA mediaria uma programação da 

reatividade ao estresse da prole devido à influência ambiental do comportamento materno. Fala-

se assim de “efeitos de longo prazo do cuidado materno sobre a expressão genética da prole” e 

sobre um tipo de herança de marcas epigenéticas (Weaver et al., ibidem, p. 852). 

 Esse tipo de observação do comportamento perpetuado desde o início do 

desenvolvimento, bem como observações sobre o padrão de reação ao estresse pelo eixo 

hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA), já eram realizados por Michael Meaney, sem ligação 

prévia com a epigenética. A narrativa sobre o encontro fortuito, em um bar, de um 

psicólogo/neurocientista (Michael Meaney) com um epigeneticista e farmacologista que se 

dedicava então a pesquisas sobre câncer (Moshe Szyf), e a ideia de trabalharem juntos para 

observar os efeitos sobre o fenótipo comportamental adulto a partir experiências do início do 

desenvolvimento, pode ser evocada para ilustrar de modo exemplar o caráter dos estudos em 

epigenética (Buchen, 2010; Miller, 2010). Diz-se isso no sentido de que a anedota exemplifica 

bem a junção desse tipo de material molecular a abordagens precedentes: no caso, estudos 

experimentais de psicologia, envolvendo modelo animal, sobre os efeitos de longo prazo 

gerados por influências no início do desenvolvimento. 

 Alude-se ainda hoje a esse gênero de estudo como evidência empírica da transmissão 

biológica, não-genética, de um fenótipo. O crucial naquele momento, entretanto, foi a 

mensuração de locus do DNA relacionado à reatividade ao estresse. Por isso é importante 

ressaltar que a pesquisa do grupo elegeu o gene codificador dos receptores de glucocorticoides 

na região cerebral do hipocampo para avaliar o status de metilação do eixo HPA, em paralelo 

às mudanças de comportamento da prole – mudanças que pareciam, de alguma forma, 

programadas pela interação com a mãe no início de suas vidas. Esse experimento é digno de 

menção como história icônica uma vez que já foi aventado como evidência de como a 
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experiência social, enquanto adversidade, “adentra sob a pele” [“how adversity gets under the 

skin”] (Hyman, 2009), fórmula que parece marcar o campo da epigenética ambiental (ou 

social), embora não lhe seja exclusiva55. E também porque serviu de inspiração para tentativas 

posteriores de ligar, em termos epigenéticos, a aparente transmissão de uma reatividade ao 

estresse por mulheres diagnosticadas com Transtorno de Estresse Pós-Traumático a seus filhos 

(Yehuda; Bierer, 2009). A expectativa nesses casos é que a aparente transmissão, que se estipula 

não envolver modificações da sequência do DNA, seja explicada pela “programação do eixo 

HPA” através de mecanismos epigenéticos. 

 
No entanto, nossas descobertas fornecem a primeira evidência de que o comportamento materno produz 

alterações estáveis na metilação do DNA e na estrutura da cromatina, fornecendo um mecanismo para 

efeitos de longo prazo do cuidado materno sobre a expressão de gene na prole. Esses estudos fornecem 

uma oportunidade para definir claramente a natureza das interações gene-ambiente durante o 

desenvolvimento e como tais efeitos resultam em persistente [sustained] programação ambiental da 

expressão e função do gene ao longo da vida. É importante notar que os efeitos maternos sobre a expressão 

de reações defensivas, tais como a atividade acentuada do HPA, são um tema comum na biologia, de modo 

que a magnitude da influência materna sobre o desenvolvimento do HPA e de reações comportamentais ao 

estresse no rato não deveria ser surpreendente. (…) Tais efeitos comumente seguem a exposição da mãe 

(…) a semelhantes formas de ameaças, e podem representar exemplos em que a experiência da mãe é 

traduzida, através de mecanismos epigenéticos de hereditariedade, em variação fenotípica na prole. 

Portanto, efeitos maternos podem resultar na transmissão de reações adaptativas ao longo de gerações 

(…) Propomos que efeitos sobre a estrutura da cromatina tais como aqueles descritos aqui servem como 

um processo intermediário que estampa experiências ambientais dinâmicas no genoma fixo, resultando em 

alterações estáveis no fenótipo (Weaver et al, 2004, p. 852, grifo meu)56. 

 

 De modo semelhante, estudos associados à mesma equipe operam com a ideia do 

comportamento materno – ou das noções de efeitos maternos [maternal effects] ou parentais 

[parental effects] (Keppeler; Meaney, 2009) - e suas repercussões sobre os receptores de 

estrógeno no cérebro (Champagne, 2008) para pensar o estabelecimento, e mesmo a 

reprodução, do comportamento de cuidado materno entre fêmeas e como ele se instaura nas 

fases mais precoces do desenvolvimento. Discorre-se sobre efeitos parentais ou “transmissão 

                                                 
55 O que se designa por “biologia da adversidade social” não se restringe ao enfoque epigenético. 
56 “Nevertheless, our findings provide the first evidence that maternal behavior produces stable alterations of 

DNA methylation and chromatin structure, providing a mechanism for the long-term effects of maternal care on 

gene expression in the offspring. These studies offer an opportunity to clearly define the nature of gene-

environment interactions during development and how such effects result in the sustained ‘environmental 

programming’ of gene expression and function over the lifespan. It is important to note that maternal effects on 

the expression of defensive responses, such as increased HPA activity, are a common theme in biology, such that 

the magnitude of the maternal influence on the development of HPA and behavioral responses to stress in the rat 

should not be surprising.(...) Such effects commonly follow from the exposure of the mother to the same or 

similar forms of threat and may represent examples whereby the experience of the mother is translated through 

an epigenetic mechanism of inheritance into phenotypic variation in the offspring. Thus, maternal effects could 

result in the transmission of adaptive responses across generations (…) We propose that effects on chromatin 

structure such as those described here serve as an intermediate process that imprints dynamic environmental 

experiences on the fixed genome, resulting in stable alterations in phenotype”. 
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de comportamento” em sua incidência molecular, sempre na suposta ausência de alterações da 

sequência genética.  

 O importante no estudo publicado em 2004 é que foi assinalado como primeira 

evidência das modificações de longo prazo no fenótipo dos filhotes, induzidas pelo 

comportamento materno após o nascimento. E que os fenótipos alternativos se faziam 

acompanhar por diferenças da metilação dos genes relacionados aos receptores dos hormônios 

do estresse. Ou seja, enquanto com estudos referentes ao gene agouti se verificava o efeito 

provocado por fatores ambientais que eram, desde o início, passíveis de apreensão como 

incorporação de aspectos materiais ou exposições químicas - “alimentos fornecedores do grupo 

metila” - sobre o desenvolvimento fetal, nos estudos conduzidos pela equipe de Moshe Szyf e 

Michael Meaney, pretende-se observar as vias moleculares, o impacto biológico, de algo que a 

princípio não se apresentava como química envolvida diretamente nos mecanismos 

epigenéticos; embora não se pretenda que o comportamento de lamber e ninar das mães – 

sensorial, corporal - não seja material. 

 

Nossa hipótese é a de que o ambiente social desencadeia mudanças de longo prazo na expressão do gene 

que podem conduzir à patologia, ao elicitar vias sinalizadoras no cérebro que causarão, por sua vez, uma 

reprogramação epigenética. O caso mais documentado até o momento sobre programação epigenética 

desencadeada pelo ambiente social é o do impacto de longo prazo que o cuidado materno gera sobre a 

expressão do gene de GR [glucocorticoides] no hipocampo da prole de mães que exibem níveis elevados 

de lambidas/aliciamento dos filhotes na primeira semana de vida (…) comparados aos animais criados por 

mães de [níveis mais baixos de cuidados]. Estudos de adoção sugerem um mecanismo epigenético ao invés 

de um mecanismo genético, já que a mãe adotiva, e não a mãe biológica, definiu a reação ao estresse na 

prole adulta. A questão crítica era obviamente o mecanismo. Como poderia o comportamento de quem 

cuida [caregiver] causar uma mudança estável na expressão do gene da prole bem depois que [o cuidador] 

já havia partido? Postulamos um mecanismo epigenético; isto é, hipotetizamos que o comportamento 

materno da fornecedora de cuidados desencadeou uma mudança epigenética no cérebro da prole” (Meaney; 

Szyf, 2008, p. 43)57. 

 

Esse modelo tem duas implicações centrais para (…) a relação entre comportamento e epigenética. 

Primeiro, o comportamento social de um sujeito pode afetar a programação epigenética em outro. Segundo, 

a programação epigenética pode ter impacto de longo alcance sobre o comportamento, reação ao estresse e 

status de saúde” (Idem, p. 43-44)58. 

                                                 
57 “Our hypothesis is that the social environment would trigger long-term changes in gene expression that could 

lead to pathology by eliciting signaling pathways in the brain, which will, in turn, cause epigenetic 

reprogramming. The best-documented case to date of epigenetic programming triggered by the social 

environment is the long-term impact that maternal care has on expression of the GR gene in the hippocampus of 

the offspring of mothers that exhibit increased levels of pup licking/grooming (...) over the first week of life (...) 

compared with animals reared by low LG mothers. Cross-fostering studies suggest an epigenetic mechanism 

rather than a genetic mechanism since the fostering mother and not the biologic mother defined the stress 

response of its adult offspring. The critical question was obviously the mechanism. How could the behaviour of 

the caregiver cause a stable change in gene expression in the offspring long after the caregiver was gone? We 

postulated an epigenetic mechanism; that is, we hypothesized that the maternal behaviour of the caregiver 

triggered an epigenetic change in the brain of the offspring.”. 
58 “This model has two nodal implications for (…) relationship between behaviour and epigenetics. First, the 

social behaviour of one subject can affect epigenetic programming in another subject. Thus, our model provides 
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 As conclusões do estudo de 2004 (Weaver et al., idem) encontraram resistência em meio 

a geneticistas, todavia. Precisamente porque, para muitos, a ideia de que pudesse haver uma 

reprogramação epigenética posterior ao desenvolvimento fetal parecia desprovida de 

fundamentos moleculares. Sugerir que os níveis de metilação variassem em decorrência do 

comportamento materno carecia, para muitos, de evidências convincentes quanto aos 

mecanismos: que enzima poderia estar envolvida na remoção de grupos metila do genoma após 

o nascimento (Buchen, ibidem, p. 147)? Apesar da resistência, a história hoje encontra 

disseminação na literatura de epigenética voltada para tópicos comportamentais (Meloni, 

2014b). E é uma referência chave quanto a um tipo de herança epigenética, sobre a qual se 

discorrerá. 

 O grupo dirigido por Szyf e Meaney é ainda significativo por outros aspectos. 

Notadamente, deu um passo a mais com relação ao “mítico” caso acerca dos efeitos do 

comportamento materno sobre o nível de metilação de glucocorticoides em roedores. Tendo 

eleito o eixo HPA, relacionado ao estresse, abordagem comum das neurociências para 

observação de impactos psicossociais (Meloni, 2014b), o grupo empreendeu a avaliação de 

padrões de metilação no tecido cerebral de humanos; mais especificamente, do promotor do 

gene de receptores de glucocorticoides NR3C1 (McGowan et al., 2009). 

 No caso, devido às dificuldades de obtenção desse tipo de tecido in vivo, a investigação 

contou com o tecido cerebral post-mortem de três grupos, envolvendo a comparação de grupos 

constituídos por: (1) 25 vítimas de suicídio com histórico de abuso severo durante a infância, 

(2) 20 vítimas de suicídio sem histórico de abuso na infância e (3) um grupo controle de 16 

indivíduos, caracterizados por outro tipo de morte. No caso, aqueles com histórico de abuso nas 

fases iniciais de seu desenvolvimento, comparados aos demais, apresentavam padrões 

diferenciados de metilação em sítios do hipocampo avaliados, embora a equipe de pesquisa 

reconheça que o número de sujeitos pesquisados é pequeno demais para que o estudo seja 

validado (McGowan et al., idem). 

 Apesar disso, a análise parece significativa por ser uma iniciativa de estudar o impacto 

de uma situação afetiva em humanos, mensurando níveis de metilação a partir do acesso preciso 

ao tecido cerebral que é o foco de atenção dos pesquisadores. Em geral, costuma-se obter a 

mensuração de níveis de metilação de loci do DNA por meio do sangue, material privilegiado 

nessas análises devido à viabilidade do acesso, a despeito do reconhecimento das dificuldades 

que sua heterogeneidade propicia (Panofsky; Landecker, 2013). 

                                                 
a molecular mechanism mediating the effects of nurture on nature. Second, the epigenetic programming can have 

a long-term impact on behaviour, stress response, and health status”.  



114 

 

 A questão da heterogeneidade dos tecidos, e mesmo da identidade celular que os 

compõe, é um ponto sensível para a metodologia de estudos que envolvem mecanismos 

epigenéticos. Embora seja considerado possível mensurar determinada função biológica através 

de amostras de sangue ou outros tecidos, a especificidade das marcas epigenéticas que 

caracterizam conjuntos de células como de um tipo, e não de outro, é um dos “pontos fracos” 

para a epidemiologia epigenética (Heijmans; Mill, 2011, p. 76). Assim como outro ponto fraco 

é a especificidade do momento ao qual determinada amostra se referiria. Isso porque, embora o 

mecanismo da metilação seja considerado mais persistente, uma das características das marcas 

epigenéticas é o de sua possível reversibilidade e, em geral, sua labilidade (Szyf, 2009, p. 882; 

McGowan; Szyf, 2010, p. 68) 

 A persistência das marcas depende do momento em que são induzidas, do tipo de 

experiência que as propiciou, bem como de regiões genômicas mais suscetíveis a elas 

(Landecker, 2011; Lappé; Landecker, 2015). Além disso, mesmo com a eleição de um gene ou 

de uma via biológica para objetivo de pesquisa, sua manifestação no corpo continua sistêmica 

e difícil de abarcar como um todo (Curley et al., 2011; Landecker; Panofsky, ibidem). Tal ponto 

se revela sensível para abordagens epidemiológicas, bem como para enfoques que buscam 

comparar mapas (epi)genômicos (Niewöhner, 2015). 

  

 O citado estudo com vítimas de suicídio não é único a envolver mensuração epigenética 

em sujeitos humanos. Outros tipos de experiências se tornaram foco de atenção: como efeitos 

propiciados por acontecimentos históricos. Interessada na possibilidade da transmissão de 

padrões de reação ao estresse59 em decorrência de experiências traumáticas, a neurocientista 

Rachel Yehuda se inspirara nas pesquisas conduzidas por Moshe Szyf e Michael Meaney para 

observar como efeitos de experiências traumáticas vividas pelos pais poderiam ser transmitidos 

a seus filhos. Ou melhor, como uma experiência “traumática” vivida por mulheres, durante sua 

gestação ou mesmo em período anterior a ela, poderia repercutir na forma como seus filhos 

tenderiam a reagir ao estresse (Yehuda; Bierer, 2009). 

 Filha de israelenses, a bióloga se mobilizara para estudar possíveis efeitos 

intergeracionais, nesse sentido, associados ao Holocausto (Samuels, 2014). Como no estudo 

conduzido pela equipe de Szyf e Meaney (McGowan, 2009), elege-se o eixo HPA e genes 

relacionados a receptores de glucocorticoides como foco. Além disso, sua abordagem 

investigativa não se detém sobre os efeitos intergeracionais associados ao Holocausto, mas 

                                                 
59 Ou  a “vulnerabilidade a trauma” associada a níveis de cortisol.  
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observa efeitos em decorrência de experiência “traumática” vivida por mulheres que 

presenciaram os atentados do World Trade Center. Foram acompanhados essas mulheres – na 

época dos atentados, grávidas - e seus filhos. A presença de níveis mais baixos de cortisol nos 

filhos de mulheres diagnosticadas com Transtorno de Estresse Pós-Traumático, para a autora, 

sugere uma transmissão intergeracional biológica de efeitos decorrentes de uma exposição 

ambiental da geração anterior (“trauma” das mães).  

 E postula-se que mecanismos epigenéticos poderiam mediar uma “programação do 

metabolismo de glucocorticoides” no útero, que permitiria explicar os níveis diferenciais de 

cortisol na saliva de seus filhos, em comparação com filhos daquelas que, mesmo expostas aos 

atentados, não receberam o diagnóstico (Yehuda et al, 2005; Yehuda; Bierer, 2009) Uma 

diferença, porém, é que o acompanhamento dos supostos efeitos intergeracionais a partir da 

geração que sobreviveu ao Holocausto envolve a exposição anterior à concepção da geração 

seguinte, ainda que tenha sido recente a análise de níveis de metilação dos genes envolvidos na 

“programação de glucocorticoides” - ou no metabolismo do cortisol (Yehuda; Bierer, idem; 

Yehuda et al, 201560).  

  

 Mas os estudos que seguem a trilha da epigenética relacionada ao comportamento não 

são os únicos que envolvem a abordagem de experiências humanas. Particularmente notável, 

neste sentido, são as experiências de privação de alimentos, consideradas “experimentos 

naturais”, devido ao seu caráter severo e bem delimitado no tempo. É nesse ponto que 

encontramos outro ícone em meio à literatura voltada para a epigenética (Meloni; Testa, 2014; 

Landecker, 2011; Lock, 2015a; Niewöhner, 2015). 

 Trata-se do “Inverno de Fome” vivido na Holanda [Dutch Hunger Winter] entre 1944 e 

1945. Entre novembro de 1944 e abril de 1945, a população de certas regiões da Holanda 

ocidental sofreu uma redução drástica de seu acesso a alimentos, devido a um embargo 

realizado por autoridades alemãs. O que significou que as rações a que os habitantes tinham 

acesso durante aquele período da Segunda Guerra caíram de 1000 calorias diárias em novembro 

de 1944 para 500 cal/d em abril. Há, portanto, um recorte temporal bem preciso da experiência, 

posto que as respectivas populações tinham bom acesso a alimentos antes e depois desse 

período. O foco nos efeitos dessa experiência diz respeito, particularmente, ao que foi vivido 

por mulheres em diferentes períodos de gestação naquele momento; e aos efeitos 

transgeracionais que se fazem notar sobre condições de saúde de seus filhos, 6 décadas depois, 

                                                 
60 Nesse caso, porém, o artigo é mais atual e não consegui acessá-lo na íntegra, apenas ao seu resumo. 
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bem como de seus netos (Lumey et al., 2007; Heijmans et al., 2008; 2009; Tobi et al., 2009; 

2014). 

 De modo semelhante ao caráter exemplar assumido pelo estudo da equipe de Meaney e 

Szyf para pesquisas sobre transmissão de efeitos relativos ao desenvolvimento precoce e à 

reatividade ao estresse, a partir da icônica história da Fome de Inverno e o acompanhamento de 

gerações seguintes, levanta-se a possibilidade de compreender efeitos transgeracionais de 

experiências de privação alimentos: severa e mais prolongada na China, entre 1959-61, e na 

Nigéria, durante sua guerra civil entre 1968-70 (Osborne-Majnik; Lane, 2013; Vineis et al., 

2014; Bygren, 2013). A suposta dificuldade de obter alimentos – ou o contrário, maior 

facilidade a seu acesso - durante o período de crescimento lento de rapazes em Överkalix, na 

Suécia, e suas possíveis repercussões sobre a longevidade de seus netos também é outra história 

que recebe muita atenção (Kaati et al., 2002; Pembrey, 2002). É, tal como a história do Inverno 

de Fome, um dos ícones que serviram de estímulo para propor a mediação de mecanismos 

epigenéticos para efeitos biológicos ao longo de gerações.  

 Todavia, os estudos referentes a Överkalix são elaborados a partir de registros históricos 

quanto às colheitas, preços dos alimentos, registros de reuniões na comunidade e registros em 

paróquias concernentes a 3 coortes pesquisadas, relativas aos anos de 1890, 1905 e 1920; tendo 

a última sido acompanhada até 1995. Devido aos pontos citados, estima-se a abundância e a 

escassez de alimentos, além de sua coincidência com a idade dos jovens em crescimento. Mas 

pouco se sabe sobre o que foi consumido de fato por cada família e mesmo sobre todas as outras 

influências que seus filhos e netos sofreram durante o desenvolvimento. É reconhecida a 

impossibilidade de eliminar a contribuição de outros tipos de fatores: “(...) a própria nutrição 

durante a vida embrionária e fetal (…) Experiências na infância, ambiente social, circunstâncias 

da vida adulta e circunstâncias psicológicas podem ter exercido influência de longo prazo sobre 

o (…) manejo dos riscos para doença cardiovascular” (Kaati et al., 2002, p. 687).  

 De qualquer forma, através dos registros obtidos, notou-se uma correlação entre a 

escassez de alimentos durante o período de desenvolvimento lento de rapazes de uma primeira 

geração e seu efeito sobre a longevidade (estendida) de seus netos (meninos). Isso se verificou 

em pelo menos 2 das 3 gerações investigadas – o efeito não pôde ser demonstrado na coorte de 

1920, que na realidade teve poucos anos de baixa disponibilidade de alimentos. Sugere-se que 

os efeitos tenham sido mediados por mecanismos epigenéticos, mas não pôde haver qualquer 

avaliação nesse sentido (Kaati et al., idem). Ressaltamos que, em todas essas histórias, por 

imprecisas que sejam, são enfatizados os possíveis efeitos transgeracionais de experiências que 
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envolveram pessoas, não modelos animais (Kaati et al., idem; Heijmans et al., 2008; Tobi et 

al., 2014; Bygren, 2013). 

 A preocupação com os efeitos transgeracionais desses eventos históricos, como essas 

alusões devem indicar, não surgem inicialmente sob o escopo da epigenética. Não obstante, a 

busca por compreender quais mecanismos poderiam suscitar a aparente transmissão de efeitos 

fisiológicos ao longo de duas gerações parece ter encontrado, ao menos parcialmente, uma 

resposta através dos mecanismos epigenéticos. Notável também nesse sentido é a história do 

Inverno de Fome holandês. Em um famoso estudo, se afirma que, enquanto não foram 

encontradas alterações significativas dos níveis globais de metilação, os pesquisadores 

encontraram níveis significativos de hipometilação do locus IGF2 [Insulin-like Growth Factor 

II], segmento genômico relacionado a crescimento e desenvolvimento, e que se supõe 

fisiologicamente vinculado à diabetes (Heijmans et al., 2008). No caso, a relevância da 

hipometilação desse segmento genético se dá em contraste a irmãos que não foram expostos à 

privação nutricional enquanto se encontravam no útero – valendo-se da maior proximidade 

genética com relação a eles. Além disso, com a mensuração da metilação desse locus em 

indivíduos que estavam em fases diferentes da gestação, foi observado que o baixo peso de 

nascimento não corresponde necessariamente aos níveis anormais daquela, encontrados 

sobretudo naqueles que se estavam no primeiro trimestre de desenvolvimento fetal. Todavia, é 

ressaltado que não há ainda correlação direta entre essas mensurações da metilação e cada uma 

patologias específicas associadas à mesma experiência. Além disso, despontam posteriormente 

avaliações epigenéticas de outros segmentos genéticos relacionados à mesma coorte (Tobi et 

al, 2009; Tobi et al, 2014). 

 Enquanto esse tipo de história evoca a polêmica da herança biológica de experiências 

que ocorrem ao longo da vida – heranças inter- ou transgeracionais de efeitos induzidos pelo 

ambiente (Bygren, 2013; Bollati; Baccarelli, 2010; Whilelaw; Whitelaw, 2008) -, há outras 

tentativas de observar padrões diferenciais de marcas epigenéticas ligadas ao desenvolvimento, 

em grupos que sofreram algum tipo de estresse ou “adversidade social” durante a infância e que 

manifestam patologias como diabetes ou problemas cardiovasculares décadas depois. É o que 

encontramos na pesquisa sobre a relação entre o status socioeconômico e status epigenético, 

mensurados em pontos diferentes do curso de vida de 239 indivíduos que compõem a coorte 

pSoBid61, constituída por pessoas nascidas em Glasgow (McGuinness et al., 2012). Esse estudo 

envolveu a mensuração dos níveis globais de metilação do DNA, ao invés de avaliar padrões 

                                                 
61 Que investiga determinantes biológicos, psicológicos e sociais de saúde: Psychological, social and biological 

determinantes of ill health.  
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de níveis de metilação em segmentos específicos, postulando que o estado de hipometilação 

global encontrado nos indivíduos analisados socioeconomicamente mais desfavorecidos estaria 

associado ao status inflamatório crônico presente nos mesmos. Se estima, além disso, que esse 

status inflamatório crônico seja subjacente ao risco mais elevado para certas condições; 

notadamente, neste caso, problemas cardiovasculares. 

 Assim, é postulado que uma (re)programação epigenética no início da vida (infância) 

pode influenciar o estado crônico de inflamação, que os pesquisadores acreditam estar na base 

do risco mais elevado de patologias em grupos que sofrem marcante privação socioeconômica. 

Tal estudo, que não é o único a se referir à “adversidade social”, é digno de nota por 

determinados pontos. Um deles é já o fato de ser uma abordagem epidemiológica relativa a 

condições sociais, que engloba dados epigenéticos, em contraste aos experimentos com 

roedores que despontam como exemplos de adversidade social na literatura de epigenética; 

outro é sua proposta de que a metilação do DNA seja vista como possível “biodosímetro” 

(McGuinness et al., ibidem, p. 2), objetivando mensurar biologicamente a experiência de 

privação socioeconômica sofrida por diversos grupos; outro ainda é que, ao alegarem que foi 

demonstrada uma associação entre a hipometilação global do DNA e o grupo de maior privação 

social dentre os sujeitos da pesquisa, afirmam que isso seria apoiado por outros marcadores de 

status socioeconômico, como o da diferença de níveis globais de metilação encontrada entre 

grupos de “trabalhadores manuais” e “trabalhadores não-manuais” (McGuinness et al, ibidem, 

p. 7).  

 É o tipo de classificação de grupos sociais que o sociólogo Maurizio Meloni (2014c) 

teme ser capaz de abrir as portas para que não só sejam observados os “males biológicos” 

gerados por condições de vida mais precárias, mas principalmente para a radicação disso na 

“ressurgência de definições biológicas dos pobres” de que tratara o historiador Michael Katz 

(2013). Esse historiador indicara como, ao longo dos séculos XVIII e XIX, os pobres e a 

pobreza em geral foram apresentadas como frutos de sua “biologia inferior”, segregando-os 

como diferentes e “não-merecedores” de condições melhores. Meloni se preocupa com a 

possibilidade de que mensurações epigenéticas de experiências de diferentes grupos sociais 

confiram mais profundidade a esse tipo de diferenciação. Reconhece, entretanto, que é cedo 

demais para sabermos o que uma epigenética da posição social será capaz de instigar (Meloni, 

ibidem, p. 7) 

 Notamos, além disso, que a distribuição entre trabalhadores manuais e trabalhadores 

não-manuais como tentativa de classificação socioeconômica não é exclusiva daquele estudo 

epidemiológico (McGuinness et al, ibidem; Borghol et al., 2011); e que epigeneticistas como 
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os da equipe de Szyf e Meaney, voltados agora para a “assinatura biológica da diferenciação 

social”, estão cientes do caráter problemático das categorias epidemiológicas com que são 

obrigados a operar (Niewöhner, 2015, p. 228). Por outro lado, é possível notar como mesmo 

leituras mais sutis, ancoradas ainda em outros tipos de interpretação referentes à “reprodução 

de capital social”, podem dar margem ao que Katz apontara, pautadas agora em mecanismos de 

transmissão biológica que favorece a reprodução da pobreza (Hoke; McDade, 2015). 

 Embora esse tipo de categorização em meio a estudos epigenéticos possa vir a dar 

margem à interpretação de que comportamentos, hábitos e condições de vida se enraízam 

biologicamente, “danificando para sempre antes do nascimento”62, como noticiado quanto 

àquela coorte de Glasgow, pode-se observar através do exemplo da Coorte Britânica de 1958 

que a associação entre status socioeconômico na infância e o status de metilação do DNA no 

adulto é menos óbvia do que muitos esperariam. Como mencionado, o antropólogo Jorg 

Niewöhner conduziu pesquisa etnográfica em meio ao grupo dirigido por Moshe Szyf e Michael 

Meaney. Ele observou como a equipe trabalha em colaboração a epidemiologistas encarregados 

da Coorte Britânica de 1958. Tendo os epigeneticistas acesso aos dados sobre as condições 

socioeconômicas e a amostras de sangue do grupo, puderam comparar modificações 

epigenéticas de seus indivíduos e modificações do status socioeconômico de fases iniciais de 

seu desenvolvimento e de fase adulta. E o observado foi: 

 

Existem dados socioeconômicos desde o nascimento até a idade de 40 anos, e existem amostras de sangue 

da idade de 40 anos. O objetivo do projeto é decifrar o impacto do status socioeconômico do início da vida 

sobre modificações epigenéticas. Descobertas iniciais e ainda não publicadas indicam que o status de 

metilação em uma série de sítios pode ser mais sensível à mudança relativa do que ao status socioeconômico 

baixo em termos absolutos (Niewöhner, 2011, p. 7)63. 

 

 Aparentemente, as marcas epigenéticas seriam mais sensíveis à mudança das condições 

de vida do que especificamente à experiência de privação ou afluência. O grupo de Szyf e 

Meaney não é levado a tal conclusão, mas parece plausível que surja ainda outro tipo de 

interpretação problemática: a saber, não tanto a de que a pobreza se explica por uma “biologia 

inferior”, mas a de que a mudança, o que inclui a melhora de condições de vida, poderia gerar 

impactos biológicos talvez propiciadores de riscos à saúde. Afinal, como já indicara o próprio 

Meloni (2015; 2016), a combinação entre noções biológicas e posições políticas nem sempre é 

                                                 
62 Ver http://www.scotsman.com/news/babies-born-into-poverty-are-damaged-forever-before-birth-1-2072713 
63 “Socioeconomic data exist from birth to age 40 and blood samples exist at age 40. The aim of the project is to 

decipher the impact of early-life socioeconomic status on epigenetic modification. Initial and as yet unpublished 

findings indicate that methylation status at a number of sites may be more sensitive to relative change than to a 

low socio-economic status in absolute terms. 
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óbvia: a ideia da plasticidade biológica pode combinar bem com um conservadorismo político-

econômico ou o contrário. Mas, neste ponto, já se extrapolou o domínio dos ícones da 

epigenética ambiental. Com base no tipo de orientação que esses ícones puderam fornecer, 

seguimos para a forma com que se dá a contextualização (indireta) do genoma em meio a esse 

cenário.  

 

3.4 Situando o (epi)genoma 

  

 Sabe-se que nenhum grupo específico deveria ser considerado representativo da 

epigenética ambiental, quiçá da epigenética molecular. Contudo, outros estudos não ganharam 

a repercussão atingida pelos exemplos da programação epigenética devido ao cuidado materno 

em roedores, ou dos efeitos da fome na Holanda. O que nos sugere um ponto. As histórias 

evocadas já devem sinalizar como se pretende que o genoma seja contextualizado na paisagem 

da epigenética ambiental.  

 

3.4.1 Coisas materiais, coisas sociais: 

 

 A característica ressaltada nessa situação do genoma é que influências, sinais ou fatores 

ambientais induzem modificações ao seu redor que o regulam. Embora uma questão seja até 

que ponto as próprias regulações epigenéticas são passíveis de programação genética (Feil; 

Fraga, 2012, p. 106), acredita-se encontrar evidências de que o contexto mais vasto em que se 

insere o organismo atua sobre a regulação do um genoma responsivo. O “ambiente” afeta aquela 

regulação, modifica o grau da expressão de componentes do DNA e, dependendo do caso, 

talvez mesmo de sua composição, apesar da alegação frequente de que não envolve modificação 

da sequência genética64.  

 O ambiente, por sua vez, abarca muito do que poderíamos encontrar sob a designação 

de nurture: além da composição do ambiente físico, como nutrientes e toxinas (Bollati; 

Baccarelli, 2010), também envolve as interações sociais, bem como a interpretação de seus 

ambientes pelo sujeito, como assinalara Jorg Niewöhner (2011, p. 8). Dessa maneira, podemos 

entender que o genoma é situado e afetado pelo que ocorre em diferentes escalas, em diferentes 

                                                 
64 Pode-se dizer isto porque, por exemplo, a hipometilação de “elementos móveis” ou   regiões “parasitas”  - ou 

DNA estrangeiro - no genoma humano possibilita que esses segmentos se desloquem e se insiram em outros 

sítios do mesmo genoma, alterando sua estrutura; é o que se pode ocorrer durante a instabilidade epigenética que 

parece acompanhar o envelhecimento. Ver Lappé; Landecker, 2015, p. 168; e, até certo ponto, McPhail, 2004. 
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direções – dos estímulos endógenos da célula aos estímulos externos ao corpo (Singh, 2012). 

Os tópicos estudados para entender o impacto da regulação epigenética abrangem desde 

qualidade do ar, temperatura, qualidade da vizinhança, além do que já foi assinalado como 

presença ou privação extrema de nutrientes, exposição a fungicidas, resíduos plásticos e outras 

toxinas, ao impacto de efeitos parentais e/ou status socioeconômico, que podem ser entendidos 

como “adversidade social”; (Olden et al., 2014; Vineis et al., 2014; Feil; Fraga, 2012). 

 O início do século XX foi marcado pela preocupação com a qualidade do material que 

seria herdado e o impacto de práticas sociais positivas, ou de “bons hábitos”, para sua seleção 

(Singh, 2012; Meloni, 2016). No entanto, os programas sociais eugenistas apostavam mais na 

importância da herança biológica transmitida (ou a ser eliminada) de geração em geração do 

que na capacidade de uma engenharia social em afrontar as demais condições, quando já 

presente uma natureza/herança/“biologia” considerada indesejável. Em uma disputa entre 

material biológico, considerado “inato”, e criação, por relevante que fosse a atuação da última, 

o primeiro teria uma vantagem para determinar os resultados individuais e sociais (Keller, 

2010). Ao menos se pensamos em tradições eugenistas nos moldes norte-americanos ou 

europeus, já que a América Latina parece ter admitido a visão de uma “plasticidade”, ou antes, 

de uma hereditariedade mais inclusiva, com matizes neo-lamarckistas (Stepan, 1990). 

 De qualquer forma, parecia plausível que o contexto social fosse administrado através 

da manipulação, eliminação ou controle de atributos herdados. Embora não tenha demorado 

tanto até o surgimento de outros modelos que enfatizassem a importância da “criação”, do social 

ou do cultural em meados do século, eles recairiam à sombra dos sucessos da indústria 

farmacêutica, da decodificação do DNA (Singh, 2012, p. 309; Rosenberg, 2012). E, como já 

observado, o final do século viu o surgimento de projetos como os de sequenciamento genético, 

dentre outras forças biotecnológicas que, segundo a psicóloga Ilina Singh, tornaram a divisão 

entre natureza e cultura mais “materialmente real”, por suas dimensões genética, celular, 

molecular (Singh, ibidem).  

 Assim, pode-se concluir algo das histórias apresentadas como ícones do cenário 

epigenético. O que pode ser apreendido daqueles exemplos “icônicos” é que o ambiente parece 

ser mobilizado em termos de exposição a componentes físicos de um ambiente material ou de 

experiência de um ambiente social, em geral assimilados a fatores estressores. Podendo ser 

organizado através de dois eixos, apesar de intercessões, o ambiente presente nas publicações 

vinculadas à epigenética figura basicamente como três tipos de coisas (Thayer; Kuzawa, 2011).  

 O primeiro eixo é voltado para a exposição a elementos que desde o princípio podem 

ser concebidos como materiais, em que se destacam especificamente dois tipos de coisas: 
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alimentos/nutrientes e toxinas. O segundo eixo volta-se para um ambiente social, o que abarca 

desde a experiência de cuidados maternos em roedores, status socioeconômico do início da 

vida, trauma, interação social, e muito do que pode ser apresentado como estresse crônico.  

 O corpo que parece emergir nesse cenário se mostra poroso diante do ambiente material 

e social, em contraposição ao modelo protegido e isolado por sua pele, autônomo. Como o 

corpo que emerge nesse cenário, a organização proposta é ela mesma permeável, já que, 

acompanhando histórias do primeiro eixo, encontramos não apenas exposição a nutrientes 

como ácido fólico, a substâncias como pesticidas, bisfenol A, carência de proteínas (Heijmans 

et al., 2008; 2009; Rozek et al., 2014; Landecker, 2011), mas também sua possível experiência 

como “estresse”. Ou ainda, o desenvolvimento de uma pessoa em zonas marcadas pela presença 

de certas toxinas pode ser considerado indicativo de suas condições socioeconômicas, de baixo 

status social etc (Olden et al., 2014; Roberts, 2015). 

 Estudos sobre os efeitos da privação de alimentos durante guerras ou em decorrência de 

condições sociais difíceis podem ser entendidos não só como propiciadores de hipometilação 

em razão da indisponibilidade de calorias ou da insuficiência de certos nutrientes, mas 

igualmente como uma forma de estresse a impactar o feto em desenvolvimento (Thayer; 

Kuzawa, 2011). Aqui pensamos no caso da geração “exposta” à fome na Holanda naquele 

inverno de 1944-45, bem como o acompanhamento, após o exemplo da primeira, dos 

desdobramentos da fome na China, que se estendeu de 1959-1961. Pode-se aludir igualmente à 

pesquisa sobre mães e filhos residentes em vizinhança formada por classe trabalhadora na 

Cidade do México, cujas condições de saúde são agora seguidas de perto por uma equipe 

integrada, dentre outros, por epigeneticistas (Roberts, 2015). 

 Nesses casos, exposição à presença (ou privação) de alimentos e toxinas, junto à 

avaliação de segmentos específicos ou de todo o genoma, é a chave para seguir os vestígios 

epigenéticos que devem ajudar a explicar o surgimento de patologias décadas depois, ligando-

as a tais ocorrências históricas. Uma forma de fazer notar como é difícil esquematizar com 

precisão mesmo categorias de exposição material (alimentos e toxinas) e ambiente social é 

sublinhar o caráter social da distribuição desses elementos materiais (Vineis et al., ibidem; 

Olden et al., ibidem; Landecker; Panofsky, 2013). 

 Assim, um recorte nítido é difícil, mas o fazemos para indicar não só as coisas que 

servem de ponto de partida (posição social, cuidados maternos, bisfenol A, ácido fólico, 

poluição do ar, dioxina, arsênio, chumbo, “trauma”), como as vias biológicas que recebem 

atenção: a eleição de gene associado ao crescimento (IGF2) ou ao metabolismo de 

glucocorticoides e reatividade ao estresse (NR3C1; FKBP5), ou um tipo de tecido do corpo 



123 

 

(hipocampo/cérebro ou sangue). Um motivo para a possível classificação que segrega a 

exposição a fatores ambientais materiais de fatores ambientais comportamentais, relacionais 

ou sociais se ancora, ainda que muito precariamente, nas vias biológicas privilegiadas para 

realizar a investigação. Ao observarmos as narrativas mais icônicas ligadas à epigenética 

ambiental voltadas para o comportamento65, privilegia-se o eixo HPA, o metabolismo de 

hormônios do estresse, na observação dos efeitos do ambiente. 

 Dessa forma, recaem nesse domínio não apenas os “efeitos maternos” (Champagne, 

2008; Szyf; Meaney, 2008) a partir de observações de modelos animais, como a experiência de 

abuso sofrida por suicídas em sua infância (McGowan et al., 2009), além de postulados efeitos 

intergeracionais de trauma psicofisiológico devido ao Holocausto ou aos atentados de 11 de 

setembro de 2001 (Yehuda; Bierer, 2009; Yehuda et al., 2005). Com essa observação, não se 

pretende tampouco que essa ênfase ao eixo HPA do estresse seja uma tendência exclusiva da 

epigenética (Hertzman, 2009). Para mencionar outra abordagem bem reconhecida, lembramos 

que os estudos de Michael Marmot acerca dos efeitos psicossociais ligados ao status social 

atentaram ao mesmo eixo (Steptoe et al., 2003). Também o metabolismo dos hormônios 

glucocorticoides está sob os holofotes em estudos neurocientíficos acerca dos efeitos 

psicossociais. Assim, não deve surpreender, o foco sobre o eixo associado ao estresse se destaca 

não só na epidemiologia social ou nas neurociências, como também em seu casamento com a 

epigenética (Meloni, 2014b).  

 Como bem indicara Margaret Lock ao refletir sobre corporeidade em tempos 

epigenômicos: diversas conexões entre fenômenos sociais e impactos sobre o corpo/saúde já 

eram revelados por outras abordagens; a diferença é a suposta “prova” molecular do que antes 

era indicado como associação estatística (Lock, 2015a, p. 152). E, todavia, mesmo 

experimentos como os da equipe de Moshe Szyf e Michael Meaney são alvos de críticas por se 

entender que sugerem uma correlação mais do que revelam evidências do funcionamento 

molecular (Weaver et al., 2004; Buchen, 2010). 

 Ainda sobre o ambiente social: apesar de nenhuma equipe ser representativa de todo o 

campo, é notável como já nas publicações da equipe de Meaney, Szyf e Champagne se alude a 

termos como influências sociais, experiências sociais ou adversidade social, o que não se 

restringe a eles (Curley et al., 2011; McGowan; Szyf, 2010; Tung; Gilad, 2013). A ideia é a de 

                                                 
65 Nesse caso, cabe dizer que as denominações epigenética social e epigenética comportamental podem ser 

encontradas, mas não deixam de se inserir no interior do campo mais vasto sobre a indução de efeitos 

epigenéticos pelo ambiente, por isso optei, em consonância a Lock (2015a), Niewöhner (2015) e Landecker; 

Panofsky (2013), a designação de epigenética ambiental.  
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que o ambiente social impacta o epigenoma durante o desenvolvimento precoce, de modo que 

o “epigenoma programa o genoma”, elevando o risco de patologias ao longo da vida, além de 

influenciar comportamentos. Essa equipe vinculada à Universidade McGill é de particular 

interesse pela oportunidade de maior esclarecimento de seu trabalho, graças à etnografia de Jorg 

Niewöhner realizada em meio ao grupo, uma das primeiras etnografias que acompanhariam 

epigeneticistas (Meloni, 2016; Pickersgill et al., 2013). O antropólogo notou como a ideia de 

biologia molecular da posição social se mostra como enquadre aproximativo de um estudo que 

pretende avaliar as marcas epigenéticas deixadas por experiências de privação social ao longo 

da vida. O objetivo é avaliar possíveis diferenças nas amostras biológicas e compará-las com 

aspectos de posição social, materiais disponibilizados pelo trabalho epidemiológico que 

acompanha a coorte Britânica de 1958 (Pickersgill et al, ibidem; Niewöhner, 2011; 2015).  

 Em 2015, Niewöhner assinalara como não há referência à teoria social para a elaboração 

do construto, ou mesmo para o entendimento dos pesquisadores sobre diferença social, a 

despeito da preocupação com os efeitos materiais provocados por desigualdades sociais. 

Todavia, o antropólogo afirmara em outro momento que a mesma equipe tentou discorrer sobre 

“classe social”, mas mudou para “posição social” após receber críticas, por cientistas sociais, 

de que classe social envolve muito além do que pode ser inferido de variáveis epidemiológicas 

acerca do status socioeconômico (Niewöhner, 2011, p. 8). Recentemente, o mesmo antropólogo 

notara: 

 
Três aspectos são de particular relevância: (1) o grupo partilha uma compreensão da sociedade como 

diferenciada e assume a posição social como inevitável, embora como fenômeno relativo ao invés de 

absoluto. Essa compreensão é cientifica[social]mente ingênua, isto é, não é informada por uma literatura 

sobre diferenciação social ou qualquer teria social em particular. É uma visão de mundo e uma preocupação 

política sobre a desigualdade social que informa sua escolha de pesquisa. (2) Através de seu trabalho de 

laboratório, eles estão bem cientes de que processos de metilação são extremamente sensíveis a contextos 

em diferentes escalas (molecular, organísmica e ambiental). Já a manipulação de roedores no trabalho 

experimental, ao trocar de gaiolas, por exemplo, exerce uma influência sobre a metilação, que pode ser 

comparável em escala de efeito a mudanças induzidas por medicamentos. Portanto a crueza [crudeness] 

dos indicadores da epidemiologia social, tal como posição social, é de sua preocupação. (3) O grupo está 

bem ciente do fato de que a epigenética ambiental suscita questões que são difíceis de estudar. Os desenhos 

de estudo não produzem facilmente o controle experimental requerido pela revisão por pares em biologia 

molecular, ligada ao padrão de ouro da significância estatística, grandes amostras e métodos altamente 

padronizados (Niewöhner, 2015, p. 228)66 

                                                 
66

 “Three aspects are of particular relevance: (1) the group shares an understanding of society as differentiated 

and assumes social position to be an inevitable yet relative rather than absolute phenomenon. This understanding 

is social scientifically naıve, that is, it is not informed by the literature on social differentiation or any particular 

social theory. It is a worldview and a political concern about social inequality that informs their choice of 

research agenda. (2) Through their lab work, they are well aware that methylation processes are extremely 

sensitive to contexts at different scales (molecular, organismic and environmental). Already the handling of 

rodents in experimental work, for example, when switching cages, exerts an influence on methylation that can be 

comparable in effect size to drug-induced changes. Hence the crudeness of social epidemiological indicators 

such as social position is of concern to them. (3) The group is also aware of the fact that environmental 

epigenetics raises questions that are hard to study. Study designs do not easily produce the experimental control 
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 Interessa, neste caso, sublinhar as dificuldades concernentes aos indicadores 

epidemiológicos, percebidas pelos pesquisadores, devido à extrema suscetibilidade de 

processos de metilação observada na manipulação corriqueira de seus organismos-modelo. É 

difícil conciliar as tentativas de capturar minúcias dessas modificações (e sua estabilidade x 

reversibilidade) com abordagens metodológicas mais usuais, ou de acordo com desenhos 

experimentais mais disponíveis. Uma forma que aquele grupo em particular encontra de lidar 

com tais questões é procurar elementos ou pesquisas em outras áreas que corroborem seus 

resultados, ao invés de privilegiar uma resolução a partir dos resultados estatísticos (Niewöhner, 

idem). 

  Mas as dificuldades extrapolam o aspecto dos desenhos experimentais (Heijmans; Mill, 

2011; Landecker; Panofsky, 2013), como assinalam as preocupações de cientistas sociais que 

têm se detido sobre a epigenética ambiental: uma miniaturização do ambiente parece inevitável, 

a fim de tornar os experimentos exequíveis (Lock, 2013b; 2015). A dissolução de fronteiras 

claras entre natureza e cultura é acompanhada por um descolamento da ideia de uma natureza 

biológica a priori, mas às custas de uma molecularização do ambiente e das experiências dos 

indivíduos (Niewöhner, 2011; Landecker, 2011; Meloni, 2015). Por um lado, essa 

miniaturização do ambiente deve indicar que um reducionismo pragmático, necessário aos 

experimentos, não deve implicar necessariamente um reducionismo ontológico (Niewöhner, 

2015); por outro, ressalta a necessidade de reabrir e reelaborar os ambientes reduzidos a termos 

moleculares, mais imediatos ao corpo (Lock, 2015a).   

 Assim, propomos a leitura de que a situação do genoma nos estudos atrelados à 

epigenética tem sido feita sobretudo através do recurso a três tipos de coisas: coisas 

declaradamente sociais, alimentos e toxinas. Mas que elas são permeadas por uma 

heterogeneidade que vai além desses domínios e das metodologias empregadas. Note-se a 

diversidade que caracteriza os grupos envolvidos em tais eventos e pesquisados por suas 

condições de saúde posteriores. Devem sugerir que mesmo resultados semelhantes não são 

equivalentes. A privação extrema de alimentos durante o embargo nazista na Holanda, em 

1944-45, cujas gerações afetadas posteriormente viveram em boas condições sociais e 

econômicas (Lumey et al., 2007; Heijmans et al., 2009); a flutuação da disponibilidade de 

alimentos em um pequeno povoado da Suécia, na transição do século XIX para o século XX 

(Kaati et al., 2002). Ainda que o legado de todas essas experiências envolva “efeitos de longo 

prazo” sobre a saúde das gerações expostas, suas condições de vida não são as mesmas de 

                                                 
required by peer-review in molecular biology tied to the gold standard of statistical significance, large sample 

sizes and high-throughput standardized methods”. 
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moradores de uma vizinhança na cidade do México pesquisados no momento (Roberts, 2015); 

ou, por sinal, de quem sofreu privação extrema na China (Osborne-Majnik; Lane, 2013; Huang 

et al., 2010). Ou, como notara Elizabeth Roberts, quanto ao impacto de elementos tóxicos sobre 

membros de classe trabalhadora da Cidade do México, é como se “ (...)níveis de chumbo 

medidos no sangue de pessoas na Cidade do México, numa vizinhança específica” possam ser 

“considerados como a mesma coisa que níveis numericamente idênticos mensurados na China 

rural” (Roberts, 2015, p. 2), ressaltando, assim, a pertinência do conceito de biologias locais, 

justamente para sublinhar a necessidade de situar melhor os corpos envolvidos em diferentes 

“populações”, em diferentes experiências, mesmo quando porventura envolvam “exposição” às 

mesmas substâncias. A necessidade de contextualizar esses corpos para além do que é possível 

através de abordagens mais quantitativas. 

  

 É verdade que, nos casos relativos à alimentação, embora despontem associações com 

condições tais como problemas metabólicos, cardiovasculares, além de quadros ligados ao 

neurodesenvolvimento, tende-se a focar segmentos genéticos associados ao crescimento e o 

efeito direto de (privação de) alimentos sobre o desenvolvimento do organismo (Heijmans et 

al, 2008; Kaati et al., 2002; Pembrey, 2002; Tobi et al., 2009; 2014), embora não seja tudo. 

Logo, conforme a própria apreensão do tipo de exposição que estuda a epigenética ambiental, 

não seriam nesse sentido icônicos de influências sociais, se estritamente pensadas como 

reatividade ao estresse - embora desnutrição extrema e “estresse relacionado” possam ser 

pensados juntos para a “programação do metabolismo de glucocorticoides” em sobreviventes 

do Holocausto (Yehuda et al., 2009). É difícil estabelecer limites precisos, mas, grosso modo, 

as adversidades investigadas são diferentes daquela experimentada por crianças que sofreram 

algum tipo de abuso (McGowan et al., 2009); ou de adultos que têm seus níveis globais de 

metilação mensurados em decorrência de uma infância à qual se atribui status socioeconômico 

baixo (McGuinness et al., 2012); quiçá o trabalho sobre a influência do comportamento 

social/materno em roedores.  A distinção pode ser sustentada, a não ser que lembremos que 

aquelas privações nutricionais muitas vezes se deram em meio a contextos de guerra ou 

problemas políticos, que provavelmente afetaram a vivência afetiva dos envolvidos.  

  Grosso modo, buscamos afirmar que estudos de epigenética ambiental têm 

atentado a exposições materiais e sociais diversas (Rozek et al., 2014; Feil; Fraga, 2012; Vineis 

et al., 2014; Szyf, 2009; Bollati; Baccarelli, 2010). E é importante ressaltar o caráter 

multidirecional e multidimensional que marca seu olhar (Singh, 2012). Ilina Singh evoca 

através dessa caracterização que o genoma é visto como responsivo a diferentes sinais 
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ambientais, endógenos e exógenos, em microescala e macroescala (multidirecional), bem como 

a ideia de que há simultaneidade (multidimensional) na relação recíproca entre o que se 

desdobra no interior da célula e no contexto social em que se insere o organismo – relação de 

reciprocidade e simultaneidade que reforça a própria incorporação de uma dimensão pela outra.  

 Pensando nos modelos que privilegiam o estudo do estresse, ela observa que o “estresse 

se refere simultaneamente a eventos a nível social e a nível biológico e esses eventos são 

mutuamente reforçantes de tal modo que são incorporados não só no corpo, não só no cérebro, 

não só no ambiente, mas em todos esses lugares. Como corpo, cérebro e mundo também 

incorporam uns aos outros, a incorporação do estresse tem quatro dimensões [is quadri-

dimensional]”. E, ela continua, se acrescentarmos o tempo como hereditariedade, cinco 

dimensões (2012, p. 313). As diferentes direções ou escalas nas relações entre ambientes e seus 

tempos se atravessam (Niewöhner, 2011; Meloni, 2015). As relações entre micro e macro, 

interno e externo, biológico e ambiental se tornam mais complexas.  

 Nessa situação do genoma, portanto, diferentes escalas que envolvem a experiência se 

revelam perpassadas umas pelas outras. Passa-se da microescala do contexto celular às escalas 

de tecidos, órgãos, organismo situado e seu entorno relacional. Por um lado, pode-se afirmar 

que o entorno é sempre capturado como uma microescala. E que por isso o ambiente é 

miniaturizado, visto em interação com o corpo e novamente internalizado (Lock, 2015a), ao 

passo que a macroescala cuja importância ele deveria nuançar remete a relações de interação 

social ou incorporação de materiais no interior de uma vizinhança (Olden et al., 2014), no 

interior de uma classe social (Roberts, 2015), como parte de um grupo que sofre discriminação 

racial (Kuzawa; Sweet, 2009); ou porque resíduos tóxicos, dentre outras substâncias, permeiam 

mais ou menos certas regiões devido a regulações de dejetos industriais; ou devido à regulação 

estatal da indústria de alimentação (Landecker, 2011; Landecker; Panofsky, 2013). 

 Por um lado, o temor expresso por cientistas sociais é o de relegar a “macroescala”, ou 

o ambiente que não aparece de imediato, a segundo plano, como já parece ocorrer nas 

interpretações a partir de estudos epigenéticos, a despeito da intenção não-reducionista dos 

pesquisadores envolvidos (Lock, 2015a). Por outro, existe o temor de reduzir contextos sociais 

mais amplos a uma abordagem individualizante (Pickersgill, 2014). Alude-se aqui ao problema 

da extensão da responsabilidade que, mesmo quando pode ser pensada de modo coletivo 

(Hedlund, 2012), tende a seguir a ênfase a uma responsabilidade individual das mães (Hessler, 

2013). Há, entremeada à abordagem epidemiológica de causas ambientais de doenças, por 

exemplo, a tentativa de ir um pouco além desse foco sobre comportamento individual, servindo-

se de “evidências epigenéticas”. Esse tipo de reflexão sobre a indução ambiental de condições 
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(pato)fisiológicas e sobre uma regulação que extrapola a dimensão individual pode ser vista no 

estudo que pretende discorrer em termos de “impactos epigenéticos da globalização” como via 

para doenças não-transmissíveis (Vineis et al., 2014).  

 Pelo que foi mencionado, não surpreende que parte de tal abordagem se dedique à 

alimentação e substâncias químicas encontradas no ambiente, além de padrões de atividade 

física, ou elementos vinculados ao “estilo de vida”. Em suma, aspectos materiais cuja 

incorporação biológica parece mais óbvia. Porém, encontra-se nesse tipo de digressão o 

atravessamento de escalas que vem sendo assinalado. Alude-se a padrões epigenéticos como 

forma de colaborar para o esclarecimento de mecanismos fisiológicos; mas alude-se também a 

como o favorecimento de doenças crônicas, mediado por mecanismos epigenéticos, envolve 

regulação de toxinas, da indústria de alimentos, questões de migração etc (Rozek et al., 2014; 

Olden et al., 2014; Vineis et al., 2014). 

 Transita-se por escalas diferentes dos fenômenos e por direções mais ou menos 

recíprocas de suas relações: do aparato celular que regula o genoma e constitui uma agência 

sobre ele aos efeitos sistêmicos sobre tecidos e órgãos específicos de um organismo (Singh, 

2012); mas sobretudo, a inserção desse organismo enquanto ser humano em um ambiente cujos 

aspectos materiais são eles mesmos obras de sua “construção de nicho”; e mesmo quando se 

utiliza o jargão da “construção de nicho” (ver Ramirez-Goicoechea, em Ingold; Pálsson, 2013; 

Brooke; Larsen, 2014) sua complexidade remete a problemas de indústrias, de regimes 

políticos, de leis nacionais e de questões que ultrapassam suas fronteiras (Vineis et al., 2014).  

 É o que exemplifica bem como, segundo Landecker e Panofsky (2013), podemos 

vislumbrar um novo vínculo entre regulação socioambiental e regulação genética. Um vínculo 

que não pretende que a primeira seja prioritariamente redutível ou manejável pela segunda, mas 

que propõe, através de “evidências moleculares”, alterar, mediante o controle do próprio 

ambiente, o impacto sobre a dimensão biológica (genética) até recentemente vista como 

indiferente a ele (ibidem, p. 335). 

 Todavia, há sempre motivos para preocupação, como lembra a função de suspeita 

vinculada às ciências humanas (Singh, 2012). Embora o solapamento de fronteiras nítidas entre 

corpo e ambiente, biologia e sociedade, não deva ser entendido como equivalente a uma 

biologização dos fenômenos (Des Fitzgerald; Rose; Singh, 2012), ele se faz às custas de ambos 

os lados da fronteira (Meloni, 2015; 2016). Desse modo, observando os diversos fenômenos 

abarcados pela atual paisagem epigenética, Landecker e Panofsky (2013) indicam a realização 

de um achatamento ontológico das diversas ordens, coisas ou fatores ambientais. Ao nos 

mantermos focados nos efeitos moleculares, coisas diferentes como ácido fólico, fungicidas, 
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comportamento materno de roedores, privação de alimento no primeiro trimestre de gestação 

humana, experiência de migração de grupos sociais, experiência histórica de discriminação 

sofrida por grupos mais ou menos circunscritos, parecem se tornar equivalentes.  

 Pretende-se acessar as marcas corporais de diversos tipos de experiências em termos 

dos rastros moleculares que elas deixam. E o que se faz, em decorrência dos próprios desenhos 

experimentais e de modelos teóricos que se mostram viáveis, é situar em um mesmo nível a 

exposição ao ácido fólico e à experiência do comportamento materno, à poluição do ar e ao 

status socioeconômico.  

 Pode-se alegar que é discutível que mensurar níveis de metilação sirva como 

“biodosímetro” de experiências sociais ou “biosensor” de exposições ambientais (McGuinness, 

2012; Rozek et al., 2014) – que se tornam enquadradas a um construto epidemiológico ou 

reduzidas a um órgão no corpo, a segmentos genéticos específicos (Curley et al., 2011). A 

intenção, todavia, é a de observar as “pegadas moleculares” perpetuadas por experiências mais 

ou menos transitórias; indícios moleculares que apontam que a regulação do gene é um processo 

de “cima para baixo”, além de fluxo de informação “de baixo para cima” (Curley et al, ibidem, 

p. 361). Em suma, observar as marcas deixadas por experiências passadas no presente do corpo 

e do que assim emerge como futuro em potencial (Singh, 2012; Lappé; Landecker, 2015). A 

realização de um achatamento ontológico de qualidades de coisas diferentes, por sua vez, 

conduz a noções de corpo, de ambiente e de biografia profundamente molecularizados 

(Niewöhner, 2011); isto é, apreende-se a importância da influência de um ambiente, mas tão 

somente através de sua própria redução a nível molecular. Ou ainda, qualidades analógicas de 

domínios tão díspares são digitalizadas e reduzidas à lógica do mapeamento epigenético 

(Meloni; Testa, 2014). O que remete à crítica de que epigenética molecular gera outra forma de 

reducionismo somático (Lock, 2005; 2013a; 2015a).  

 Mas já não seria um reducionismo somático como o que pretende ditar as condições 

(pato)fisiológicas ou comportamentais unidirecionalmente a partir do genoma. Nesse quadro, 

quebrando os exageros do dogma central na biologia molecular, as informações fluem do 

fenótipo em direção ao genótipo (Meloni, 2016). O problema é que apesar do enfoque acerca 

dos impactos que o ambiente (social) provoca sobre o DNA, e por isso a ideia de como 

experiências ao longo da vida provocam efeitos mais ou menos “mensuráveis” sobre a base 

biológica até então considerada a mais fixa e fundamental, constantemente desponta a 

possibilidade de que a atenção se detenha apenas sobre estas bases materiais (Lock, 2015a). 

Que o olhar (e os financiamentos de pesquisas) se mantenha(m) fixo(s) sobre as “linhas de 

chegada moleculares” [molecular endpoints], permitindo que as mesmas condições sociais a 
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que se alega dar importância ao estudar esses impactos biológicos não recebam atenção 

semelhante (Lock, 2005; 2013a; 2015a). 

 Por outro lado, não são só os aspectos de um achatamento ontológico, de uma 

digitalização da experiência, da molecularização da biografia e do ambiente, ou de um novo 

reducionismo somático que emergem, levando ao desvio do próprio ambiente (social) que se 

pretende valorizar. Outro ponto sobre a multiplicidade da macroescala que deve incidir, alterar 

e regular o DNA, entendida mediante um estilo de pensamento molecular que a miniaturiza, 

achata e internaliza, é a tentação bem familiar ao “pensamento ocidental sobre doenças” de 

recorrer ao “reparo químico” (Lock, 2013b; 2015). Parte das expectativas em torno dos projetos 

de sequenciamento do genoma dizia respeito ao objetivo de intervir em várias condições 

fisiológicas e comportamentais através da terapia genética (Rabinow, 1992). A presença de 

padrões epigenéticos como outra camada de informação leva à busca por medicamentos que 

alterem essas marcas mais voláteis: “(…) 'medicamentos epigenéticos' estão agora no mercado, (…) 

algumas companhias estão focando especificamente em medicamentos epigenéticos (…)” (Pickersgill 

et al, 2013, p. 435). Todavia, há mais em jogo: 

 
A despeito de interesses da indústria farmacêutica (…), tratamentos em potencial para condições associadas 

a mecanismos epigenéticos tais como metilação não precisam necessariamente se relacionar a tratamentos 

medicamentosos e a processos mais amplos de farmaceuticalização (…) intervenções psicológicas e 

ambientais já existentes podem vir a encontrar nova legitimidade através da pesquisa em epigenética. 

(Pickersgill et al, idem)67 

 

 O deslocamento do enfoque sobre a sequência genética para sua regulação/expressão, 

modulada por influências ambientais, poderia contribuir para a visão de que não só a raiz de 

um estado fisiológico não está no corpo como entidade cindida do seu contexto, como também 

para tipos de intervenções diferentes no manejo desses estados. É o que Landecker e Panofsky 

argumentam ao falar de nova forma de engenharia social para lidar com o a “impregnação” das 

experiências na biologia do corpo (2013, p. 335). É para algo semelhante que se demanda a 

atenção ao argumentar sobre os impactos epigenéticos ligados à globalização: 

 

Novos insights pela pesquisa em epigenética podem influenciar políticas e práticas – por exemplo, 

permitindo a estratificação de populações que poderiam se beneficiar particularmente de intervenções 

precoces (individuais ou populacionais) para prevenir doenças não-transmissíveis [DNT]; sugerindo quais 

políticas de prevenção poderiam ser particularmente eficazes, em termos de custos, para dados indivíduos 

ou grupos; identificando marcadores comuns de suscetibilidade para diferentes doenças; ou demonstrando 

mecanismos pelos quais fatores ambientais e sociais influenciam doenças, fornecendo assim evidências 

mais fortes aos responsáveis por políticas [policy makers] e à sociedade civil. De fato, mostrar como 

                                                 
67 “In spite of the interests of the pharmaceutical industry, however, potential treatments for conditions 

associated with epigenetic mechanisms such as methylation need not necessarily relate to drug treatments and 

wider processes of pharmaceuticalization (…) existing psychological and environmental interventions may come 

to find new legitimacy through research in epigenetics”. 
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mudanças epigenéticas estão ligadas a exposições específicas poderia ser mais poderoso do que associações 

estatísticas entre fatores de risco e DNT e poderia conduzir a uma legislação inovadora. (Vineis et al, 2014, 

p. 6)68 
 

 O que fica em destaque nesse tipo de argumento é que a incorporação de mecanismos 

epigenéticos é evidência mais convincente do que outros estudos estatísticos (Lock, 2015a). 

Também se destaca a expectativa de utilizá-las para influenciar políticas públicas relacionadas 

à prevenção, além da disputa quanto a estratégias díspares para a intervenção. Também é 

notável a ideia de “estratificar populações”, designando indivíduos ou grupos que mais se 

beneficiariam de intervenções precoces (Pickersgill, 2014).  A ideia de que há indivíduos ou 

grupos de risco, mais ou menos suscetíveis, alvos mais ou menos priorizáveis de políticas 

públicas, não é nova (Rose, 2007). Tal como empreendimentos de uma genética mais 

probabilística não se mostraram tão diferentes nesse sentido, o que pode surgir do campo 

epigenético deve continuar essa tendência, ainda que sirva para valorizar o impacto de 

influências ambientais. Por isso, há quem articule preocupação pela possibilidade de que a 

noção de marcas moleculares diferentes, suscitadas por hábitos, práticas ou diferenças sociais, 

propiciem um enfoque aprofundado sobre “grupos de risco”, ou o controle de populações que 

se pretende embasado por argumentos epigenéticos, além de neurocientíficos (Pickersgill, 

idem). Algo semelhante ao tipo de receio quanto a formas de segregar e estigmatizar grupos 

sociais específicos (Meloni, 2014c), com base na crença de que, devido à influência ambiental, 

suas bases biológicas tenham sido “danificadas” de modo permanente. 

 Para que esse tipo de preocupação adquira contornos mais concretos, podemos 

mencionar um apelo público realizado em 2011, nos EUA. Nesse ano, a Academia Americana 

de Pediatria alertou que o “estresse tóxico” vivenciado muito cedo - pela criança ou pelo feto - 

poderia prejudicar o indivíduo por toda a vida (Singh, 2012; Lock, 2015a). A novidade de sua 

atenção à qualidade do ambiente - “pobreza, falta de recursos na comunidade, falta de educação, 

abuso ou negligência” – se pautaria, desta feita, na lógica das relações recíprocas entre 

dimensões ambientais e sistemas biológicos a nível molecular, ancorados em evidências 

epigenéticas (Singh, ibidem, p. 311; Wright; Saul, 2013). A psicóloga Ilina Singh apresentou o 

apelo desse corpo de pediatras para a adoção de medidas dirigidas para intervenção cada vez 

                                                 
68 “New insights from epigenetic research might influence policy and practice – for example by enabling 

stratification of populations into those who might particularly benefit from early interventions (either individuals 

or populations) to prevent NCDs; by suggesting which prevention policies could be particularly cost effective for 

given individuals or groups; by identifying common markers of suscetibility for different diseases; or by 

demonstrating mechanisms by which environmental and social factors influence disease, thus providing stronger 

evidence for policy makers and for civil society. Indeed, showing how epigenetic changes are linked to specific 

exposures could be more powerful than statistical associations between risk factors and NCDs, and might lead to 

innovative legislation”. 
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mais precoce, indicando que sua novidade se ancora não no ambiente visado, mas no novo 

espaço-tempo propiciado pelo estilo de pensamento da epigenética ambiental. De forma 

semelhante, na verdade, a preocupação apresentada por Pickersgill quanto ao controle 

individual suscitado pela ascensão dessa biologia marcada por uma “virada social”69 remete ao 

vulto de uma herança epigenética (Pickersgill, 2014, p. 2). 

 O tipo de atenção diferente que parece se destacar em meio à epigenética não é tanto o 

da distinção entre grupos de trabalhadores manuais e de trabalhadores não-manuais para 

categorizar diferenças de posição social (Meloni, 2014c), mas a temática da distribuição de 

responsabilidade (social e individual) pelas desigualdades (em saúde, por exemplo) que surgem 

e persistem ao longo de gerações (Hedlund, 2012; Loi; Del Savio; Stupka, 2013). Emerge 

reiteradamente o aspecto da relação entre diferentes escalas sociais. Das condições mais 

imediatas do corpo e de uma família à sua inserção em uma comunidade mais ampla. Para 

discorrer de modo mais específico: a responsabilização do comportamento individual das mães 

e o novo fôlego que essa tendência adquire a partir da epigenética (Hessler, idem; Singh, idem); 

responsabilização individual pelas condições futuras do adulto que será seu bebê, seu feto ou 

mesmo seus óvulos.  

 Foi essa polêmica a respeito das mulheres, o privilégio de políticas de intervenção 

centradas sobre seu acompanhamento e monitoração, que evocou o pronunciamento público 

pela não culpabilização das mães, por parte de pesquisadores ligados à epigenética e à 

abordagem de Developmental Origins of Health and Disease (Richardson et al., 2014). A 

tentativa de apreender, com frequência, no contexto mais imediato as causas passíveis de 

deixarem marcas sobre o (epi)genoma, negligencia as restrições que esse domínio mais 

imediato do corpo e das interações sociais no interior da família recebem de sua inserção na 

vizinhança, em dada classe social, no tipo de trabalho exercido etc (Singh, idem; Lock, 2015a). 

Se certo grau de marginalização desses aspectos parece inevitável devido ao propósito de operar 

pesquisas na área da epigenética, é nesse ponto que Margaret Lock alega caber àqueles ligados 

às ciências humanas a reabertura e elaboração do ambiente que é molecularizado (2015, p. 161), 

ao passo que Niewöhner propõe um modelo de trabalho em conjunto a epigeneticistas, mas 

perturbando algumas de suas concepções e desafiando a biologia humana enquanto “objeto 

ontológico” (2015, p. 235-6). A menção à polêmica sobre as mães conduz, finalmente, a outro 

                                                 
69 Basicamente a ideia, articulada por Maurizio Meloni, de que as ciências biológicas sofrem uma “virada social” 

ao mesmo tempo em que as ciências sociais sofrem uma “virada material”. A virada social das biociências 

poderia ser vislumbrada em indicações de como a vida social afeta, abala e molda processos biológicos 

considerados os mais básicos, dentre eles, aqueles referentes ao genoma. Ver Meloni, 2014a; Pickergill, 2014 
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traço marcante para a discussão da epigenética e para a compreensão de como o genoma é 

situado: sua temporalidade. 

 

3.4.2 A temporalização do genoma. 

 

 O recorte das diferentes escalas tópicas do contexto socioambiental de seu fator 

temporal é um artifício provisório. Falar da transição entre escalas diferentes possibilitada, em 

teoria, por estudos epigenéticos, não envolve apenas o citado achatamento ontológico que torna 

diferentes categorias de coisas em elementos equivalentes por suas linhas de chegada 

moleculares (Landecker; Panofsky, 2013).  Escalas temporais diversas também comparecem e 

elas se atravessam (Kuzawa; Thayer, 2011; Niewöhner, 2011). Pode-se observar uma expansão 

do horizonte temporal tanto quanto a expansão multidirecional do ambiente. E a temática do 

tempo, implícita ou explicitamente, é crucial para o interesse que tem despertado a epigenética. 

Alude-se aqui à herança epigenética, principalmente à polêmica acerca da herança cumulativa 

induzida por influências ambientais, que talvez se revele herança inter- ou transgeracional 

(Jablonka, 2004)70. O que não é tudo acerca da temporalização do genoma (Meloni, 2014a; 

2016).  

 A ideia de corpo que emerge em meio à paisagem epigenética é a de que qualquer 

substância ou molécula que interaja com ele pode modificá-lo persistentemente. Todavia, em 

uma concepção do século XX, essa alteração se deveria ao material fornecido para a 

constituição do corpo, ou melhor, à incorporação de substâncias que o constituem, aos próprios 

elementos que compõem esse corpo; no cenário presente, a disposição distinta do “laboratório 

interno” que é seu metabolismo se faz não exatamente porque uma incorporação lhe fornece 

matéria, mas porque a exposição a diversos fatores deixa marcas, impressões, no funcionamento 

dinâmico do organismo, em sua “infraestrutura” mesma (Landecker, 2011, p. 177); marcas que, 

como ilustram as definições evocadas da epigenética, reverberam como uma forma de memória 

biológica (Kuzawa; Thayer, 2011) que deve sinalizar, no futuro, como o organismo pode se 

adaptar ao ambiente que porventura encontre. 

 Para que a digressão sobre a temporalidade do (epi)genoma faça sentido, cabe lembrar 

que, salvo o rearranjo e combinação através da reprodução sob o impacto da seleção natural, e 

                                                 
70 Há quem queira reservar o termo transgeracional apenas para efeitos multigeracionais que não decorram de 

uma exposição direta, como a que envolve mulheres grávidas e seus fetos. Mas aqui, para maior clareza 

expositiva, adotamos a distinção entre (1) herança intergeracional e (2) herança transgeracional como 

transmissão que se estende de (1) pais para filhos e (2) aquela que se estende a mais gerações sucessivas. 
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de eventuais mutações, a imagem clássica difundida através da genética é a de um genoma fixo, 

ao menos no interior do ciclo de vida dos organismos. Ou seja, herdado o material genético 

(DNA), ele é o único e o mesmo durante toda a trajetória de suas vidas; é o único, inclusive, em 

todas as suas diferentes células (Rozek et al, 2014, p. 106; Meloni, 2015; Lappé; Landecker, 

2015, p. 153). Pode ser danificado por certas exposições ambientais, como raios ultravioletas, 

mas não se adaptaria, nem responderia às experiências de cada ser vivo – é uma espécie de 

“motor primário imóvel” em sua constituição (Oyama, 2000).  

 A ideia de que as sequências de DNA sofrem mutações indica que de fato elas são 

passíveis de alteração; mas o processo adaptativo com base na mutação/seleção demanda muitas 

gerações para que uma alteração se torne “fixa” enquanto material genético em um grupo 

(Kuzawa; Thayer, ibidem). Numa escala temporal humana, levaria milênios para a emergência 

de possíveis adaptações. Pode-se argumentar que, com a teoria da co-evolução gene-

ambiente/gene-cultura, com que já nos deparamos exemplificada no caso da seleção da enzima 

lactase em grupos humanos que se tornavam lavradores e criadores de gado, a escala temporal 

é mais breve (Laland et al., ibidem; O'Brien; Laland, ibidem; Brooke; Larsen, 2014; Thomas, 

2014). Todavia, por breve que seja em termos evolutivos, é ainda um tempo de longuíssima 

duração do ponto de vista histórico. Demanda ainda milhares de gerações (Meloni, 2015).  

 Além do mais, novamente: o caráter fixo do genoma remete à sua (não) responsividade 

diante dos sinais ambientais – a ideia do fluxo unilateral de informação veiculada pelo dogma 

central. Ideia de um fluxo unidirecional que ela mesma se estendeu, implicando que não há 

fluxo de informação do fenótipo em direção ao genótipo (Meloni, 2016, p. 195). Em suma, uma 

vez herdada a macromolécula do DNA com suas respectivas informações, salvo por eventuais 

influências que resultassem em sua mutação (ou erro em sua replicação), se permaneceria com 

o mesmo genoma, distintivo de cada ser vivo. No cenário pós-genômico encarnado pela 

epigenética, o caráter insular do genoma parece minado espacial e temporalmente.  

 

As imagens científicas e populares da dupla-hélice atribuíram atemporalidade ao DNA; ele era 

simultaneamente antigo [ancient] e presente; antigo [antique] e altamente técnico (…) Observe a estrutura 

temporal aqui: o texto do DNA permanece o mesmo, e dele se desenrola o “embrião, o feto e a pessoa” 

humana. Esses estágios são manifestações efêmeras do artefato antigo que é herdado ao invés de 

desenvolvido. Os tempos mudaram. (Lappé; Landecker, ibidem, p. 153)71 

 

                                                 
71 “The popular and scientific imagery of the double helix ascribed timelessness to DNA; it was simultaneously 

ancient and present, antique and highly technical. (…) Note the temporal structure here: the DNA text stays the 

same, and from it unfolds the human ‘embryo, fetus and person’. These stages are fleeting manifestations of the 

ancient artifact that is inherited rather than developed. Times have changed”. 
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 O caráter fixo do DNA nos indivíduos, junto à sua equiparação com a hereditariedade, 

tornaria plausível entender a partilha das contribuições de natureza e criação entre os âmbitos 

da hereditariedade e de influências ambientais. É o que torna compreensível que se tenha 

privilegiado estudos com gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles cuja carga hereditária 

(entendida como DNA) seria idêntica, para entender o que poderia ser designado sob a ordem 

da biologia compartilhada entre esses irmãos e sob a ordem das influências ambientais que os 

distinguem (Keller, 2010). 

 Não é de hoje que se assume existir um consenso acerca da necessária interação gene-

ambiente para compreender quaisquer traços; ou melhor, a suposta aceitação geral de que 

quaisquer fenótipos envolvem a interação entre genes e influências ambientais. Todavia, se a 

“ideia de interação é um truísmo, ela pouco ajudou a reduzir a tendência a fomentar um 

determinismo genético e ignorar como o contexto contribui nessa interação” (Lock, Nguyen, 

2010, p. 335). Ademais, a ideia de interação remete sempre à lacuna entre entidades que 

supomos distintas, discerníveis (Keller, 2010; Lock, 2015a). Alguns creem que isso muda com 

a ascensão da epigenética, apesar da possibilidade de outro tipo de reducionismo somático. 

Embora seja possível falar de mecanismos epigenéticos como forma de interação gene-

ambiente (Meaney, 2001; 2010), sua dimensão temporal parece conduzir a uma dissolução 

desse mesmo quadro (Bollati; Baccarelli, 2010; Meloni, 2016, p. 205; Lappé; Landecker, 2015). 

 Retomemos o exemplo dos estudos com gêmeos monozigóticos. Apesar de sua 

identidade genética, ao longo de suas vidas uma discrepância fenotípica se revelaria não só por 

seus comportamentos diferentes, mas inclusive no momento de surgimento de doenças 

monogênicas e no grau de sua severidade, além de outras disparidades morfológicas (Lock, 

2005; Fraga et al., 2005). Enquanto a identidade entre gêmeos univitelinos é atribuída à sua 

carga hereditária, suas diferenças são atribuídas ao que vivenciam em seus ambientes, às suas 

experiências de vida. O que não seria exatamente equivocado. O que surge através da 

epigenética, então? É ressaltado que enquanto o DNA que identifica gêmeos monozigóticos 

permanece de fato o mesmo, seus respectivos epigenomas também divergem ao longo da vida. 

Enquanto no início da vida seus epigenomas são indiscerníveis, as marcas epigenéticas se 

diferenciam com o passar dos anos, principalmente quando crescem em ambientes muito 

diferentes, sugerindo que uma divergência epigenética acompanha a diversidade de suas 

experiências ao longo da vida. Ou seja, mesmo os epigenomas de gêmeos “idênticos” 

revelariam crescente discrepância ao longo de suas trajetórias, modulando distintamente suas 

idênticas bases genéticas e apontando para o epigenoma como espécie de interface entre um 

suposto genoma fixo e as influências ambientais que o regulam (Fraga et al., idem).  
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 Dessa forma, pode-se ver em que sentido o epigenoma é não apenas lábil diante do 

ambiente representado como ordens de coisas diferentes, como igualmente impregnado por 

uma dimensão temporal. Ele é temporalmente plástico. Ou ainda, o (epi)genoma adquire um 

ciclo vital, para utilizarmos os termos das sociólogas Hannah Landecker e Martine Lappé 

(2015). A singularidade da plasticidade que envolve molécula do DNA não diz respeito apenas 

a uma dimensão tópica de inserção, remoção ou deslocamentos de grupos químicos, ou de quais 

grupos químicos se agregam à macromolécula, a mudanças na conformação do complexo da 

cromatina; tampouco só ao tipo de exposição sofreu (exposições químicas, ambiente social). 

Remete à introdução do tempo nessa dinâmica molecular: à maior suscetibilidade de sofrer 

essas modificações em certos períodos, a possibilidade de que essas marcas sirvam como 

vestígios de ações/eventos passados, além de seu possível impacto cumulativo ao longo do 

tempo (Szyf, 2009; Borghol et al., 2011; Kuzawa; Thayer, 2011; Feil; Fraga, 2012; Heijmans 

et al, 2009) 

 Fala-se de um genoma que reage ao sinal ambiental em termos da persistência de marcas 

ao redor do DNA, mesmo quando o evento ambiental desencadeador da reação desapareceu. 

As mutações epigenéticas são, assim, uma marca temporal. Fala-se de memória celular. As 

marcas epigenéticas ajudam a explicar como o mesmo genoma presente em todas as células do 

corpo dá origem a fenótipos distintos. O sistema epigenético é entendido como um sistema 

alternativo de herança - com relação ao genético (Jablonka; Lamb, 2002; 2005; Jablonka, 

2004). Trata-se de um sistema alternativo de herança que, antes do mais, alude à transmissão 

das modificações ao redor do genoma em termos de desenvolvimento, isto é, da especialização 

das células e de sua manutenção, sua herança mitótica. E, conforme o processo de 

desenvolvimento, a incidência do contexto ambiental sobre a constituição dessa memória 

celular. 

 Aludiu-se a diversas escalas temporais: há diferentes ciclos epigenéticos, diferentes 

dimensões temporais. Algumas regulações são de fato “cíclicas ou temporárias. Muitos genes 

podem ser induzidos ou desativados ao longo do dia, como parte do ciclo circadiano ou da 

formação de memória” (Landecker, Panofsky, 2013, p. 338). Ao passo que outras são 

profundamente estáveis, permanentes como a inativação de um dos cromossomos X, graças à 

sua densa metilação, por todo o ciclo de vida das fêmeas. Também mais persistente é a herança 

celular envolvida na reprodução das células somáticas, após a sua diferenciação. Há a dimensão 

temporal do que incide ao longo da vida e que ocasiona uma “reprogramação epigenética” que 

pode se manifestar muito tempo depois – e que talvez repercuta em gerações sucessivas. Junto 

a essa dinâmica geracional, há a plasticidade adaptativa que isso confere ao processo evolutivo, 
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mais acelerado e flexível do que o tempo exigido pela seleção natural de modificações aleatórias 

das bases genéticas (Szyf, 2009; Kuzawa; Thayer, ibidem; Gluckman et al., 2009; Feil; Fraga; 

ibidem; Danchin et al., 2011; Fagny et al, 2015). 

 A dimensão temporal que adquire o genoma envolve não só persistência, transmissão, 

herança de sinais, de marcas epigenéticas. Em suma, não envolve apenas estabilidade. Nem 

tudo o que incide provoca marcas epigenéticas ao redor do genoma de modo duradouro; e nem 

tudo o que marca de modo persistente é irremovível. O discurso é sedutor justamente porque 

traz consigo a promessa (ou ameaça) de sua reversibilidade. Como afirmado por Michael 

Meaney e Moshe Szyf:  

 

Embora a programação epigenética (…) seja altamente estável e resulte em mudanças de longo prazo na 

expressão do gene, não obstante é reversível. A combinação de reversibilidade e estabilidade é um dos 

aspectos atraentes da epigenética e pode ter implicações imensas para abordagens terapêuticas (…) (Szyf; 

Meaney, 2008, p. 44)72. 
 

 As marcas epigenéticas são mais ou menos estáveis, mais ou menos reversíveis, 

conforme o momento em que se instauram, o tipo de exposição que as propicia, as regiões 

genômicas em que incidem. Supõe-se que marcas epigenéticas ligadas à musculatura e ao 

desenvolvimento ósseo, atrelados à performance de uma atividade por um indivíduo adulto, 

sejam mais reversíveis (Brooke; Larsen, ibidem, p. 1505). Supõe-se, por outro lado, que são 

mais estáveis se estabelecidas em “janelas temporais” ou “períodos críticos” do 

desenvolvimento, o que tende a se confundir com os estágios iniciais da vida (Singh, 2012). 

Mas conforme a mesma suscetibilidade dos segmentos genéticos e do momento em que uma 

experiência acontece, a expectativa é de que mesmo essas marcas possam ser revertidas. A 

possível reversão é um dos pontos que levanta a ideia de transmissão não-genômica do 

comportamento, veiculada pelos experimentos da equipe de Szyf, Meaney, Champagne e 

colegas, quando roedores mais negligenciados são remanejados e colocados junto a uma “mãe 

adotiva” que manifesta mais cuidados, o que altera o fenótipo da prole, tornando-a menos 

reativa ao estresse ao longo de seu ciclo de vida. A transmissão, neste caso, inicialmente 

envolve espécie de “metástase” das marcas epigenéticas ao longo do ciclo de vida do indivíduo, 

que mantém determinada expressão/função genética ao longo do tempo (Weaver et al, 2004).  

Assim como a metilação se faz, dependendo do momento, ela poderia ser removida ou 

amortecida pela labilidade ambiental. O que convida, como já apontado, a pensar em 

                                                 
72 “Although epigenetic programming (…) is highly stable and results in long-term changes in gene expression, 

it is nevertheless reversible. The combination of reversibility and stability is one of the appealing aspects of 

epigenetics and might have immense implications for therapeutic approaches (…)”. 
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intervenções através da modificação do próprio ambiente, além do recurso a medicamentos 

(Lock, 2013b; Landecker; Panofsky, 2013; Pickersgill et al., 2013). 

 Não surpreende que fases mais iniciais da vida sejam eleitas como recorte temporal em 

estudos que pretendem observar como o contexto socioambiental é biologicamente 

incorporado. A ideia de períodos críticos do desenvolvimento não é exclusiva da epigenética, 

como muito do que foi assinalado a seu respeito. A abertura a uma plasticidade organísmica, 

assinalando, entretanto, que há períodos fundamentais mais maleáveis face ao resto do ciclo de 

vida, de efeitos mais duradouros, e cujos processos por isso demandam mais atenção e cuidado, 

é comum a outras áreas. É encontrada nas neurociências (Meloni, 2014b), na abordagem de 

Developmental Origins of Health and Disease (Gluckman et al, 2009; Wells, 2009; Drake; Liu, 

2009; Kuzawa; Thayer, 2011) e em outros campos que se interessam pelo desenvolvimento, 

como de certo modo foi o caso, para citar um campo “alheio” às ciências biológicas, da própria 

psicanálise (Singh, 2012).  

 Notável, entretanto, é a extensão que adquire esse horizonte temporal do 

desenvolvimento em meio à epigenética. Como explicitado por Hannah Landecker e Martine 

Lappé (2015), o genoma passa a ser caracterizado por um ciclo de vida. O que significa os 

primórdios embrionários e da infância, mas também uma adolescência, uma meia-idade, além 

do envelhecimento se revelar como outro foco, sobretudo pelos efeitos da deriva epigenética 

[epigenetic drift]. O fenômeno envolve a instabilidade da regulação do epigenoma, que parece 

acompanhar o avanço da idade, de modo que há uma perda gradual do conteúdo geral de 

metilação, bem como hipermetilação de regiões específicas, atreladas, por exemplo, a 

segmentos associados à supressão de tumores (Zampieri et al., 2015). 

 Portanto, fases mais avançadas da vida são também alvo de preocupação (Lock, 2015a). 

Contudo, por importante que sejam os demais aspectos, o que mais chama a atenção, em termos 

de temporalidade na epigenética ambiental, é o caráter persistente das marcas epigenéticas 

induzidas nas fases iniciais do desenvolvimento e sua possível contribuição para compreender 

a lacuna temporal entre eventos que ocorrem então e o surgimento de patologias durante a fase 

adulta (Borghol et al., 2011; Szyf, 2009). Exemplos podem ser encontrados na epidemiologia 

que incorpora dados epigenéticos, como no acompanhamento da Coorte Britânica de 1958, que 

avalia o status socioeconômico na infância, a morbidade décadas depois e status epigenético 

relacionado a ambos os momentos (McGuinness et al., 2012). E de certo modo era o que estava 

em cena no citado estudo comparativo do status de metilação dos diferentes grupos de suicídas 

(McGowan, 2009).  
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 Mas o ponto é que, no que se refere às fases iniciais da vida, remete na verdade à 

dificuldade de estabelecer onde começam as influências que incidem sobre o genoma: 

desenvolvimento fetal, células germinativas, ciclo vital de antepassados distantes? É entrando 

na problemática da herança epigenética que somos levados ao solapamento de um recorte 

preciso entre o corpo e seus ambientes. Mas a alusão à possibilidade de que marcas epigenéticas 

sejam transmitidas a gerações futuras, a herança inter- ou transgeracional, exige um 

esclarecimento da ideia de herança epigenética, como via de transmissão não-genômica de 

efeitos induzidos pelo ambiente, para além do que foi exposto sobre a herança mitótica 

implicada no desenvolvimento. 

 

 A primeira consideração a ser feita é que ao se enfatizar hoje herança epigenética evoca-

se sobretudo a polêmica sobre a possível herança de traços induzidos por exposição ambiental 

de geração a geração. Esforço para explicar possíveis “efeitos diferidos” de exposições 

ambientais ao longo da vida em estudos epidemiológicos se deparam com possíveis efeitos 

cumulativos dessas exposições, repercutindo em herança inter- ou transgeracional (Pembrey, 

2002; Thayer; Kuzawa, 2011). Ou ainda, devido ao encontro de efeitos que parecem 

transgeracionais, busca-se mecanismos moleculares e vias biológicas que permitam explicar 

tais observações. Pois diante delas, parece necessário outro mecanismo biológico que não o da 

clássica mutação genética ou seleção de suas variações aleatórias.  Efeitos que se estendem por 

espaços temporais mais breves, como o tempo intergeracional, parecem rápidos demais para 

receberem uma explicação plausível em termos de seleção de variação genética. Mas, por outro 

lado, a aparente estabilidade ao longo do tempo de um ciclo de vida, quiçá da acumulação ao 

longo de gerações, parece muito persistente para que possa ser explicada através da adaptação 

por homeostase, por exemplo (Kuzawa; Thayer, 2011; Gluckman et al., 2009). Entra desse 

modo em cena a herança epigenética como possível mecanismo a suprir a necessidade de 

explicação de efeitos somáticos que demonstram estabilidade ao longo do tempo, por vezes na 

ausência do fator ambiental que os desencadeou e de uma variação genética que não parece 

plausível (Jablonka, 2004; Pembrey, idem; Feil; Fraga, 2012). 

 A segunda consideração é que há uma confusão entre dois tipos de herança epigenética 

inter- ou transgeracional: (1) a herança das marcas epigenéticas que depende (da recorrência) 

da experiência e (2) a herança das marcas epigenéticas através dos gametas. E, para ilustrá-las, 

não à toa somos remetidos às histórias icônicas. 

 A (1) herança epigenética que depende da experiência envolve a recriação das marcas 

epigenéticas a cada geração. Envolve, para tanto, a necessidade de “recriação do próprio nicho”, 
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ou seja, das influências ambientais que induziram as marcas diferenciais na primeira geração. 

Por isso é dito que depende da recriação da própria experiência. É o que está em jogo ao se 

discorrer sobre a transmissão não-genômica do comportamento nos estudos associados à equipe 

de Moshe Szyf e Michael Meaney, que se referem à influência ambiental do “cuidado materno” 

(apresentado, portanto, após o nascimento). Os cuidados maternos de lamber e ninar, presentes 

na primeira semana de vida dos filhotes, provocariam um comportamento de reação ao estresse 

que permanece ao longo do ciclo de vida do indivíduo, sem que haja uma modificação no DNA; 

e favorecendo o mesmo tipo de interação entre o indivíduo adulto e sua prole depois, 

reproduziria desse modo o nicho ao longo de diferentes gerações (Szyf; Meaney, 2008; 

Kappeler; Meaney, p. 2010; Champagne, 2009). 

 Nesse sentido, não há nada no modelo que descarte que a estabilidade dos fenótipos se 

deva à recriação de contextos “sociais” semelhantes. Sugere até o contrário, principalmente 

quando indica que é possível induzir um fenótipo comportamental diferente com a adoção do 

filhote por outra mãe. O que esse tipo de estudo faz é mostrar que há alteração de padrões de 

metilação - “programação epigenética” - no início de vida, não só fetal como posterior ao 

nascimento, e que ela coincide com o surgimento de um tipo de comportamento e/ou 

suscetibilidade a patologias posteriormente. A ênfase a “posterior ao nascimento” é relevante 

aqui, porque apesar de observarmos que o horizonte temporal retrocede e dificulta a delimitação 

de quando se iniciam as influências passíveis de gerar efeitos na vida de um indivíduo (Lappé; 

Landecker, 2015; Singh, 2012), lembramos que até a publicação do estudo de 2004 feito pela 

equipe da Universidade McGill, pensava-se não ser possível alterar a “programação 

epigenética” uma vez concluído o desenvolvimento embrionário (Buchen, 2010). 

 Todavia, Meaney já reparava nos níveis alterados de glucocorticoides e da reatividade 

ao estresse, induzidos pelo comportamento materno no início do desenvolvimento dos filhotes. 

Ele precisava compreender como isso seria possível a nível molecular. Mesmo hoje, como já 

assinalado, a abordagem encontra certa resistência em meio à biologia molecular, uma vez que 

não são conhecidos os mecanismos moleculares exatos. Mas, de qualquer modo, é digno de 

nota que não se afirma que a transmissão do fenótipo se deva exclusivamente à biologia. Indica-

se, isto sim, que há também transmissão biológica mediando uma “herança social”; que o 

mecanismo de metilação revelaria uma incorporação molecular estável do que é entendido 

como uma influência ambiental/social/comportamental, bem como seu reaparecimento nas 

interações entre pais e filhos. Tenta-se explicar o caráter biológico dos “efeitos maternos” ou 

“efeitos parentais” dessa maneira, sem reduzi-los a uma ação molecular de baixo para cima 

(Champagne, 2009; Curley et al., 2011). 
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 Lembramos de novo que foram esses experimentos a incitarem estudos, realizados pela 

equipe integrada por Rachel Yehuda, sobre a possível transmissão de reatividade a estresse em 

humanos, privilegiando a hipótese de mecanismos epigenéticos como elo. Primeiro, são 

acompanhados os desdobramentos de “efeitos” associados a traumas vividos pelas mães, sua 

suposta transmissão através da “programação” do eixo de reatividade ao estresse (HPA) em 

seus filhos. Tenham sido os “traumas” vividos durante a gravidez, como no caso dos atentados 

ao World Trade Center, ou antes dela, como nos sobreviventes ao Holocausto. Posteriormente, 

são acompanhados os efeitos do “trauma” sobre padrões de expressão genética das pessoas 

expostas – isto é, a mesma geração. Mas recentemente alegou-se que em sobreviventes do 

Holocausto avaliados (32 sujeitos), bem como em seus filhos adultos (22 sujeitos), o nível de 

metilação do gene FKBP5 é mais baixo do que em grupos controle. O gene FKBP5 também 

remete à regulação de receptores de glucocorticoides. E o estudo é digno de nota porque permite 

pensar na transmissão intergeracional de efeitos de uma exposição traumática dos pais em 

período anterior à concepção dos filhos, envolvendo sujeitos humanos (Yehuda; Bierer, 2009; 

Yehuda et al, 2005; 2009; 2015). Mas também é digno de nota que Yehuda, em entrevista, não 

descarte a recriação das marcas epigenéticas a cada geração devido à recorrência de outros 

fatores (Samuels, 2014). A delimitação de uma herança direta de marcas epigenéticas ou sua 

recriação a cada geração, a partir do contexto, não é simples. O que nos conduz à outra forma 

de herança mencionada. 

 

 A (2) suposta transmissão direta de modificações epigenéticas, através dos gametas, é 

ainda mais controversa em meio às discussões sobre herança inter- ou transgeracional 

(Whitelaw; Whitelaw, 2008; Daxinger; Whitelaw, 2010; Heard; Martienssen, 2014) A (1) 

herança dependente da experiência permite uma extensão da hereditariedade, pensada em 

termos de função do gene, quiçá outros sistemas de herança, quando comparada à transmissão 

direta do DNA (Jablonka, 2004). Considerando-se, porém, o dogma central que marcou o 

pensamento biológico no século XX, isto é, a ideia de que informações do ambiente não 

poderiam afetar o genótipo, o vislumbre da possibilidade de uma herança de efeitos ambientais 

através dos gametas, mais do que qualquer outro, dá margem a discursos sobre “neo-

lamarckismo” (Jablonka; Lamb, 2005; Ramirez-Goicoechea, em Ingold; Pálsson, 2013; 

Meloni, 2015; Lock, 2013b), embora esteja bem distante das noções comumente associadas a 

Jean-Baptiste Lamarck, como a ideia de uso ou desuso (Haig, 2007). 

 No caso dessa (2) herança via gametas, pretende-se que mudanças na expressão do 

genoma induzidas por circunstâncias experimentadas por uma geração sejam transmitidas às 
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gerações seguintes, sem que isso envolva variação da sequência genética; e, espera-se, 

tampouco a reprodução das circunstâncias ambientais que instigaram a modificação naquela 

primeira geração (Nilsson; Skinner, 2014). 

 Enquanto a herança epigenética dependente da experiência remete mais diretamente aos 

experimentos de exposição social/comportamental, aqui os esforços se voltam sobretudo para 

explicar os efeitos de exposições químicas. Como sugerido, o recurso à epigenética surge como 

esforço de obter um mecanismo plausível para explicar efeitos inter- ou transgeracionais que já 

eram observados em estudos epidemiológicos: a estabilidade de problemas de saúde crônicos 

ao longo de duas ou mais gerações (Osborne-Majnik; Lane, 2013; Kaati et al., 2002; Pembrey, 

2002; Pembrey et al., 2006) 

 No caso, se destacam as citadas histórias relacionadas à (in)disponibilidade de 

alimentos. Afinal, os filhos daquelas mulheres grávidas durante o Inverno de Fome na Holanda 

apresentam problemas de saúde 6 décadas depois de sua exposição uterina, tendo conhecido ao 

longo de suas próprias vidas condições socioeconômicas de afluência e de acesso a alimentos 

(Heijmans et al., 2008; 2009; Tobi et al., 2009; 2014). Em suma, após terem vivido em 

condições ambientais favoráveis, que também foram experimentadas por seus próprios filhos, 

os quais ainda manifestam risco mais acentuado para certas morbidades. Como assinalado, não 

há estudo sobre a relação direta entre status de metilação do genoma e cada uma das patologias 

associadas àquela privação de alimentos. Mas dentre outros, o segmento IGF2, que se estima 

desempenhar papel no desenvolvimento de condições metabólicas, apresenta uma 

(hipo)metilação diferencial quando comparado à mensuração do mesmo segmento em irmãos 

que não foram expostos, ou mesmo com relação àqueles que já estavam em estágio mais 

avançado do desenvolvimento fetal (terceiro trimestre). Hoje nota-se que uma série de loci, 

associados a condições metabólicas e cardiovasculares, se encontram diferencialmente 

metilados, quando comparados aos irmãos não expostos (Tobi et al., 2009; 2014). 

 Apesar de seu destaque, a referência a esse caso obriga a sublinhar certos pontos. O 

nível de exposição atingido por múltiplas gerações na gravidez permite pensar que a herança 

de um efeito provocado pelo ambiente de fato se dê (também) através de gametas. Afinal, nas 

circunstâncias de uma gestação, uma geração reside no interior da outra no momento da 

exposição a alimentos, a toxinas ou a estresse: é exposta ao mesmo fator ambiental 

simultaneamente. A grávida (primeira geração) e o feto (segunda geração), de modo mais 

evidente; mas também os possíveis sucessores, uma vez que a formação dos gametas dessa 

terceira geração pode ser afetada pela mesma exposição, se ela ocorre a partir da segunda 

semana de gravidez. 
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 Por isso, há quem alegue que para discorrer sobre “verdadeira herança epigenética 

transgeracional”, é necessário verificar alterações fenotípicas correspondentes à primeira 

geração não-exposta às circunstâncias ambientais que ocasionaram modificações. Nos casos 

que envolvem gravidez, a observação deveria estar presente na 4ª geração (Nilsson; Skinner, 

2014). O fato do nível de exposição parecer tão englobante nesses casos fez com que 

pesquisadores envolvidos com o tema da “programação do desenvolvimento” se pronunciassem 

publicamente contra a tendência a escrutinizar, estigmatizar e responsabilizar individualmente 

as mães pela saúde futura de seus descendentes, como indicado (Richardson et al., 2014). Mas 

não só. A preocupação em entender os efeitos transgeracionais oriundos de certas exposições 

faz com que pesquisadores se voltem para “efeitos paternos” (Hughes, 2014). 

 Na tentativa de contornar o problema da exposição direta de múltiplas gerações devido 

à gravidez, são observados os efeitos intergeracionais através da transmissão por linhagem 

paterna. Tópico que remete à outra história icônica concernente à exposição ambiental: aquela 

das gerações de Överkalix, na Suécia (Kaati et al., 2002). Os dados que suscitaram essa 

investigação, porém, são menos detalhados do que o das gerações expostas através do Inverno 

de Fome na Holanda. No caso de Överkalix, o estudo acaba por associar o acesso a alimentos 

por avôs a efeitos sobre a longevidade e morbidade dos netos. Pauta-se em registros históricos 

de colheitas, preços de alimentos, fatos históricos mais gerais, mas não sobre o verdadeiro 

acesso/consumo dos itens pelas gerações investigadas.  

 O ponto nesse estudo é que, durante o período de crescimento lento dos rapazes, 

conjuntos de espermatócitos mais viáveis emergem, coincidindo com um período de 

(re)programação de metilação – fornecendo, deste modo, um cenário muito suscetível a “sinais” 

induzidos pela alimentação e espécie de elo para pensar os efeitos transgeracionais através dos 

gametas (Pembrey, 2002, p. 670). Marcante nesse caso é precisamente o fato de que esse tipo 

de transmissão parece ter um componente atrelado ao sexo dos pais: apenas netos homens dos 

rapazes expostos manifestaram os efeitos em suas condições de saúde, ao passo que nas 

gerações femininas, o momento de exposição crucial é o da gravidez. Esse caso icônico ensejou 

o acompanhamento de uma coorte contemporânea, de modo a estudar especificamente um 

possível efeito transgeracional provocado por alguma influência da saúde paterna, durante sua 

fase de desenvolvimento lento, sobre condições físicas das gerações seguintes. A abordagem 

sugere que filhos de homens que começaram a fumar antes dos 11 anos apresentam Índice de 

Massa Corporal (IMC) mais elevado, realizados os ajustes necessários (Pembrey et al., 2006). 

Tanto no caso icônico de Överkalix como nesta última abordagem, mecanismos epigenéticos 

são apontados como o meio plausível para a transmissão transgeracional. Notadamente, Marcus 
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Pembrey clamara que era o momento de levar a “herança epigenética a sério” (2002) e foram 

suas contribuições a inspirar a hipótese epigenética para os casos mencionados. 

 De modo a apontar a contribuição dos mecanismos epigenéticos como convincente, 

desdobram-se os experimentos com modelos animais. Dois, em particular, chamam a atenção 

na literatura de herança epigenética via células germinativas. (1) O experimento de Matthew 

Anway, Michael Skinner e colegas (2005) envolve a exposição de roedores, ainda no útero, a 

um fungicida “disruptor endócrino” - Vinclozolin, utilizado na viticultura. Alega-se que a 

exposição transitória, por injeções diárias, de fêmeas grávidas repercutiu no fenótipo adulto das 

gerações seguintes, o que se estendeu por pelo menos 4 gerações.  

 Tendo em vista o caráter de disruptor endócrino e o momento de exposição, o fenótipo 

observado foi o de pouca capacidade espermatogênica e de elevada infertilidade. Alega-se que 

o efeito transgeracional suscitado pela exposição a uma toxina exige uma alteração 

cromossômica ou epigenética nas células germinativas. Alega-se a improbabilidade de uma 

mutação do DNA, e sugere-se um mecanismo epigenético, devido à frequência com que o 

fenótipo é observado: apresenta-se persistentemente em mais de 90% dos machos das 4 

gerações analisadas. A (re)programação epigenética da linhagem germinativa seria compatível 

com a frequência alta e constante, e também se considera que o momento de exposição à toxina 

era o período de reestabelecimento de padrões de metilação dos gametas (Anway et al., 2005, 

p. 1467).  

 Nesse ponto, cabe esclarecer que o tópico continua controverso, pois a transmissão 

intergeracional de marcas epigenéticas é evidente em plantas, porém é mais elusiva quando se 

trata do desenvolvimento de mamíferos (Feil; Fraga, 2012; Daxinger; Whitelaw, 2010; Heard; 

Martienssen, 2014). E isto porque a ideia até o momento aceita é a de que, no que lhes diz 

respeito, as marcas da metilação passam por duplo processo de remoção e programação. São 

removidas logo após a concepção e, mesmo que algumas marcas epigenéticas resistam a esse 

processo, devem ainda passar por outra fase de remoção e reprodução: a formação das células 

germinativas da geração seguinte. Todavia, sugere-se que algumas modificações epigenéticas 

conseguem sobreviver a esse duplo processo, devido à ocorrência da transmissão de genes 

estampados [imprinted], densamente metilados. Além disso, há ainda especulações quanto à 

possível atuação das histonas e do RNA não-codificante nesse sentido, embora não sejam tão 

estáveis como o mecanismo de metilação (Daxinger; Whitelaw, 2010).  

 Deve-se mencionar então (2) o outro experimento sobre a herança epigenética 

transgeracional destacado. É o estudo de Brian Dias e Kerry Ressler (2014) sobre a herança do 

“medo condicionado”, especificamente associado a um odor, o de acetofenona. Esse 
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experimento é particularmente interessante em meio à literatura de herança transgeracional, não 

exatamente porque pretende versar sobre a transmissão de uma maior sensibilidade diante de 

um fator ambiental que teria provocado medo na primeira geração, condicionada através da 

associação entre um odor específico e choque. O estudo é particularmente interessante porque 

envolve uma exposição anterior à concepção das gerações seguintes. Pelo menos duas gerações 

sucessivas mostraram uma sensibilidade mais aguçada, maior apreensão na presença do mesmo 

odor, sem que tenham recebido elas mesmas uma exposição prévia ou qualquer treinamento.  

 Além disso, o experimento envolveu o condicionamento de dois grupos, cada um 

atrelado a um odor específico, além de outro grupo controle, o que permitiu aos pesquisadores 

observar que a sensibilidade das gerações seguintes se atrelava ao odor específico a que foi 

condicionado o modelo inicial (roedor masculino). Além de terem observado o fenótipo 

comportamental, os pesquisadores também observaram a estrutura neuroanatômica, cujas 

modificações e pronunciamento da via ligada ao receptor Olf151 (ativado pela acetofenona) 

foram observadas em duas gerações de descendentes, além de uma prole gerada a partir de 

fertilização in vitro (cujo comportamento, porém, não foi possível analisar). 

 Portanto, o experimento envolveu condicionamento comportamental, exposição 

anterior à concepção, suposta transmissão por linhagem paterna, aparente suscetibilidade das 

gerações seguintes ao odor específico a que foi condicionada a primeira, e modificações 

estruturais de sua neuroanatomia. A relevância de mecanismos epigenéticos entra em cena não 

apenas pela busca de uma via biológica para a aparente transmissão, mas porque o 

sequenciamento do DNA da primeira geração exposta e da primeira geração de descendentes 

demonstrou hipometilação do gene Olf151, compatível com a representação neuroanatômica 

que foi observada – seus receptores pronunciados. O experimento de Dias e Ressler merece 

destaque. Parece um dos mais específicos quanto ao envolvimento de mecanismos epigenéticos, 

embora possa envolver outros elementos celulares para uma transmissão transgeracional. Mas 

ao que tudo indica, nenhum não contorna a persistência do mesmo problema: entender como a 

possível sobrevivência dessas marcas à reprogramação epigenética dos gametas se dá.  

 

 De qualquer forma, por controversa que seja a realidade desse tipo de herança 

epigenética, o que é sugerido nos estudos mencionados, dentre outros, é que mecanismos 

epigenéticos seriam os mediadores para efeitos inter/transgeracionais. Ademais, mesmo 

considerando a herança dependente da experiência, indica-se que a modificação na expressão 

dos genes pode ser “transmitida” sem necessidade de alterar a sequência do DNA. O que já 
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representa uma extensão quanto ao modo com que fomos habituados a pensar a hereditariedade 

biológica.  

 Assim, observa-se que o (epi)genoma é situado em um horizonte temporal que se 

amplia. Passa a abarcar mesmo o período anterior à gravidez. Vai além do contexto uterino do 

feto, porque as condições para esse ambiente se estabelecem antes. Os horizontes temporais da 

plasticidade do organismo englobam a concepção, o estado dos óvulos, dos espermatozoides, 

as condições de vida dos pais, avós ou mesmo antepassados mais remotos, antes de uma 

potencial concepção. Por isso, dá margem a uma extensão da responsabilidade sobre as 

condições de saúde das gerações futuras. Na verdade, deveria pôr em evidência uma dimensão 

coletiva dessa responsabilidade, posto que o “genoma ambientalmente dependente” remete 

igualmente a um “ambiente social que é algo que atores individuais não controlam por si” 

(Hedlund, 2012, p. 20; Loi; Del Savio; Stupka, 2013). Essa extensão da responsabilidade, 

entretanto, a despeito da relevância dos experimentos a partir da linhagem paterna, se mostra 

marcada por uma questão de gênero: as mulheres são o alvo principal (Meloni, 2016, p. 217). 

Dessa forma, somos remetidos à preocupação com justificativas para programas de intervenção 

muito precoce em populações consideradas de “risco” e à polêmica sobre excesso de ênfase à 

responsabilidade individual das mães (Pickersgill, 2014; Richardson et al., 2014; Singh, 2012). 

 

A descoberta de responsividade aos sinais ambientais a nível genético inspirou interesse não só nos 

mecanismos epigenéticos, mas também no que pode ser alcançado através da intervenção muito precoce. 

A ênfase em “muito precoce” é importante e diferente. Programas sociais que apoiam intervenções precoces 

em crianças 'de risco' tem uma longa história (Singh, 2012, p. 313)73. 

 

A epigenética está multiplicando, molecularizando e atomizando as definições de ambiente e contexto, 

tanto quanto expandindo o horizonte do desenvolvimento (…) Portanto, o relatório sobre a infância tóxica 

clama por intervenção em um novo espaço-tempo: mais cedo e mais profundo, começando na concepção. 

O útero é, afinal, um primeiro ambiente crítico para a criança: é quando as 'experiências do organismo' 

começam (Singh, ibidem, p. 314)74. 
 

 Mas buscou-se mostrar como a discussão sobre herança transgeracional epigenética 

permite pensar em uma extensão das influências ambientais que precede as exposições no útero 

e que não se detém nas condições maternas (Lappé; Landecker, 2015). Assim como a questão 

da herança inter/transgeracional remete a estudos epidemiológicos e experimentos com 

                                                 
73 “The discovery of responsiveness to environmental inputs at the genetic level has inspired interest not only in 

epigenetic mechanisms, but also in what can be achieved with very early intervention. The emphasis on 'very 

early' is important, and different. Social programmes that support early interventions in children 'at risk' have a 

long history (...)”. 
74 “Epigenetics is multiplying, molecularizing and atomizing definitions of environment and context, as well as 

expanding the developmental horizon (…) Thus, the toxic childhood report urges intervention in a new time-

space: earlier and deeper, beginning at conception. The womb is, after all, a critical first environment for a child: 

it is when the 'experiences of the organism' begin. 
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modelos animais, o tópico de uma plasticidade fenotípica no desenvolvimento envolve outras 

abordagens. Um ponto que pode contribuir para a aquisição de feições mais deterministas pela 

herança epigenética envolve sua articulação com a abordagem de Developmental Origins of 

Health and Disease (DOHaD) (Drake; Liu, 2009; Gluckman et al, 2005; 2009; Geronimus, 

2013). O campo visa compreender a origem de doenças crônicas em adultos a partir de 

condições dos primórdios do desenvolvimento, e remete à hipótese anterior de David Barker, 

em circulação desde os anos 1980 (Landecker, 2011, p. 177-8; Meloni, 2016). Grosso modo, 

sustenta-se a ideia de que as condições encontradas pelo feto durante seu desenvolvimento o 

preparam para se adaptar a condições semelhantes no futuro. A terminologia empregada é a da 

“programação” biológica, que até a incorporação de mecanismos epigenéticos, parecia mais 

metafórica (Landecker, idem). A discrepância entre as condições encontradas nos momentos 

mais iniciais do desenvolvimento, de um lado, e o ambiente que de fato é encontrado após o 

nascimento, ou ao longo de seu desenvolvimento, de outro, é que estaria na base de uma série 

de problemas de saúde (Gluckman et al., 2009; Kuzawa; Thayer, 2011). 

 David Barker hipotetizara esse vínculo e “ação à distância” a partir de sua observação 

sobre a relação entre desenvolvimento fetal, peso de nascimento e problemas de saúde crônico 

depois. Bebês que nasciam abaixo do peso tendiam a desenvolver condições metabólicas 

posteriormente (Barker et al., 2002; Osborne-Majnik; Lane, 2013). Mais especificamente, ele 

descrevera o fenômeno com base em problemas relativos à subnutrição fetal; portanto, a 

hipótese é a de que encontro posterior com condições mais prósperas favoreceria o 

desenvolvimento de problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e, alega-se, até de 

esquizofrenia, quando pensada como problema de neurodesenvolvimento (Osborne-Majnik; 

Lane, 2013, p. 623). A epigenética é envolvida nesse cenário em decorrência da busca por 

mecanismos biológicos que pareçam tornar compreensíveis a “programação” fetal e o intervalo 

de tempo até a emergência da patologia. E isso ocorre, em parte, pelos resultados encontrados 

naquela coorte que sofre os efeitos da Fome do Inverno (Heijmans et al, 2009; Bygren, 2013): 

 

Os indícios iniciais de que a epigenética poderia ser um daqueles mecanismos veio de padrões observados 

nos seguintes estudos pioneiros (…) os estudos iniciais de Barker e colegas, assim como duas coortes 

populacionais, a Nurses's Health Study e a da fome holandesa de 1944 a 1945 (…) de todas essas coortes, 

a realidade e o momento da desnutrição fetal é melhor documentada na fome holandesa (Osborne-Majnik; 

Lane, 2013, p. 623)75. 
 

                                                 
75 “The initial clues that epigenetics may be one of those mechanisms came from patterns observed in the 

following piorneering studies (…) the early studies of Barker and colleagues, as well as 2 population cohorts, the 

Nurses' Health Study and the Dutch famine of 1944 to 1945. (…) of all theses cohorts, the reality and timing of 

poor fetal nutrition is best documented in the Dutch famine (...)”. 
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 Maurizio Meloni, após sublinhar a diferença na responsabilização das mães propiciada 

pela combinação entre epigenética e DOHaD, pondera que esta última abordagem talvez não 

possa ser considerada como representativa da epigenética em geral (2016, p. 218). Margaret 

Lock, ao refletir sobre corporeidade em tempos epigenômicos, argumenta que o citado estudo 

da coorte holandesa costuma ser apontado como uma das evidências de herança transgeracional 

epigenética, enquanto tais alegações não parecem ter sido satisfatoriamente demonstradas 

(2015, p. 157). Ao passo que o filósofo da biologia John Dupré, em resposta ao mesmo artigo 

da antropóloga, argumenta que evidências de herança transgeracional epigenética são mais 

fortes do que a cautela da autora sugere; que tal herança não precisa se dar através de gametas, 

como lembram os experimentos conduzidos pela equipe de Michael Meaney e Moshe Szyf, e 

alega que “Lock não cita o trabalho de Marcus Pembrey e colegas sobre a hereditariedade por 

linhagem paterna (…) que parece especialmente convincente” (réplica a Lock, 2015a, p. 164). 

 

 A questão da extensão temporal que parece impregnar o (epi)genoma permite pensar 

em outra distribuição de responsabilidade. Mas, mais especificamente, pode forçar a 

reconsiderar a pretensa distinção entre desigualdade social e desigualdade natural (Meloni, 

2015, p. 134). Em contraste à ideia de uma “loteria genética” que garantia a aleatoriedade da 

“natureza” que o indivíduo traria consigo ao nascer, a ideia de que marcas epigenéticas se 

estabelecem em decorrência de fatores socioambientais e talvez sejam mantidas ao longo de 

gerações abre o problema de que aquela loteria já não seria tão aleatória assim. O que parece 

uma desigualdade natural traria consigo os impactos de uma injustiça social através da própria 

herança biológica. A temática já recebe a atenção na teoria da justiça (Loi; Del Savio; Stupka, 

2013).  

 O modelo epigenético pode ser apontado como uma forma de interação Gene x Ambiente 

(Meaney, 2001; 2010). Porém, essa extensão espacial e temporal que passa a envolver o genoma 

constitui um desafio ao modelo existente. Neste, os segmentos genéticos são considerados 

como entidades invariantes: determinado alelo/polimorfismo propicia suscetibilidade, e sua 

manifestação dependerá do aparecimento de um ambiente, o qual tende a ser pensado de modo 

mais inespecífico (Lock, 2005; Landecker, Panofsky, 2013). Ou ainda, é a variável genética 

que determina em grande parte o peso que pode representar o “insulto ambiental”. A resposta 

é de baixo para cima, ou de dentro para fora. Com uma leitura epigenética, é possível dizer que 

não há uma versão alélica no corpo que o torne mais suscetível dependendo apenas do encontro 

com um ambiente desfavorável. Na realidade, enfatiza-se como o ambiente, por modular o 
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genoma, altera a suscetibilidade que se esperaria residir no segmento genético encontrado no 

corpo (Yehuda; Bierer, 2009, p. 3; Whitelaw; Whitelaw, 2008). 

 A temporalização do genoma complica mais este quadro, porque não está envolvido só 

uma exposição ao ambiente “presente”, mas o registro, “memória” da função dos genes a partir 

de exposições passadas. A lógica temporal apresentada pela epigenética aponta que muito 

depende do momento de exposição e sua possível perpetuação de maneira mais duradoura. E é 

principalmente a ordem temporal da “hereditariedade inclusiva” que cria problemas para 

discursos interacionistas. Ao admitir que a herança envolve mais do que transmissão do DNA, 

ela mistura e dissolve o que é estimado como fontes distintas de causalidade: “genes” internos 

x “ambientes” externos.  

 A reconfiguração de uma herança inclusiva, nos moldes de uma herança epigenética 

estendida, coloca dificuldades para além da teoria da justiça e de desenhos experimentais 

relativos à interação gene x ambiente. Em contraste à concepção “dura” de uma herança 

biológica [hard heredity] dominante desde os anos 1930, ela envolve possibilidade de que 

grupos que sofrem estigmatização, privações sociais, econômicas etc, sejam ainda apontados 

como “biologicamente danificados” pelas ações de seus antecessores (Meloni, 2014c; Katz, 

2013). Meloni ressaltara que, apesar da possível comparação entre as leituras degenerativas e 

regenerativas que marcaram a herança inclusiva/lamarckista que acompanhou parte do 

movimento eugenista, o quadro que emerge com a epigenética não equivale a eles.  

 Pois mesmo a versão mais “degenerativa” que desponta hoje, que sublinha a 

possibilidade de danificar permanentemente várias gerações a partir de exposições sofridas por 

seus antepassados, é movida por anseios de mostrar como mesmo aspectos mais elusivos, como 

a ideia de um “trauma coletivo” ou histórico, deixam marcas no corpo (Meloni, 2016, p. 211). 

De modo semelhante, mesmo a leitura “regenerativa” atual é marcada por um viés mais 

conservador, que segue os moldes de conselhos para o “cuidado de si” individual: “como 

modificar seu genoma” a partir de exercícios físicos, alimentação, suplementação etc. 

 E mesmo a postulação do envolvimento de mecanismos epigenéticos para explicar 

disparidades em saúde que distinguem certos grupos permite diferentes interpretações. É 

possível sublinhar o caráter de estabilidade adquirida pela “herança inclusiva”, de modo a 

entendê-la como resistente a tentativas de reparo contemporâneas (por medicamentos ou 

reformas sociais). Tal seria o caso de uma leitura sobre a persistente diferença de peso dos bebês 

de nascem de mulheres negras norte-americanas, mesmo quando se ajustam condições 

socioeconômicas e são eliminadas explicações que apelam para a diferença genética (Lock; 

Nguyen, 2010, p. 99; Krieger, 2006). 
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 Recentemente, especulou-se que essa diferença poderia ser um legado do passado de 

escravidão do século XIX que marca boa parte dos ancestrais dos negros norte-americanos. 

Passado de escravidão que envolveu condições de desnutrição fetal e intenso trabalho físico de 

mães. Uma memória biológica possibilitada por mecanismos epigenéticos, especula-se, 

ajudaria a explicar esse fenômeno de disparidade em saúde (Meloni, 2016, p. 215-6). Ao passo 

que uma abordagem mais conhecida nessa literatura sobre memória biológica, mecanismos 

epigenéticos e disparidade em saúde envolve as contribuições da antropologia biológica de 

Christopher Kuzawa e Elizabeth Sweet (2009). Tais autores, apesar de focarem as condições 

maternas, especulam que a disparidade na saúde cardiovascular de negros norte-americanos 

poderia ser elucidada por mecanismos epigenéticos, sob o prisma do desenvolvimento, mas que 

na realidade remetem não a efeitos de um passado de escravidão – efeitos resistentes a 

intervenções atuais -, mas a condições presentes de experiência de racismo e discriminação 

sistemática. Em suma, há distintas leituras quanto aos destinos possíveis de memórias 

epigenéticas do corpo; quanto ao significado da estabilidade e da resistência. 

 Essas diferentes ênfases não poderiam deixar de repercutir sobre a visão evolutiva. O 

tempo da evolução é o que classicamente vemos associado às modificações do genoma: 

modificação como mutação. E é verdade que apelar para uma “nova síntese evolutiva”, de modo 

a abranger melhor o papel da herança cultural/social para a evolução, não se faz apenas com o 

recurso à visão epigenética (Danchin et al, 2011). No entanto, a partir dos elementos expostos, 

não é difícil imaginar como as modificações epigenéticas parecem uma promissora estratégia 

adaptativa nesse sentido. Principalmente quando unida à ideia de plasticidade fenotípica no 

desenvolvimento ou à ideia de adaptação fetal (Gluckman et al, 2005; 2009; Wells, 2009). A 

expectativa é a de que a persistência da regulação genética pelo ambiente, ao longo de gerações 

(seja por meio da reconstrução do nicho ou via gametas), ofereça uma forma de adaptação mais 

estável do que as reações mais imediatas pelo organismo; bem como mais maleável do que as 

mutações de segmentos do DNA que são selecionadas em aglomerados populacionais (Kuzawa; 

Thayer, 2011).    

 Enquanto a incorporação de uma “herança inclusiva”, ou a reintrodução do 

desenvolvimento no pensamento evolutivo (Jablonka; Lamb, 2005; Ingold; Pálsson, 2013), 

pode parecer muito teórica, há quem mapeie a paisagem epigenômica de grupos com diferentes 

formas de subsistência (caçadores-coletores, agricultores) e que residem em diferentes 

ambientes geográficos (florestas tropicais, vizinhança de regiões urbanas etc), de modo a ver o 

impacto “histórico” sobre seus (epi)genomas (Fagny et al, 2015). Através da avaliação de 

padrões de seus “metilomas”, por exemplo, é observado o impacto do que se concebe como 
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“diferentes estilos de vida históricos” (sinônimo aqui das formas de subsistência) e dos 

“diferentes habitats” sobre a expressão de genomas mais ou menos “próximos” de populações 

específicas (Fagny et al., 2015). Além do risco de problema da caracterização biológica mais 

ou menos homogênea conferida a essas populações, há mais a despertar a atenção. 

 Se o que foi delineado ainda parece um interesse distante para quem tem a saúde como 

preocupação principal, cabe notar que a avaliação traz indícios de que diferentes funções 

biológicas se revelam “diferencialmente” afetadas pelos “estilos de vida” duradouros dos 

grupos analisados: funções imunológicas, aspectos de desenvolvimento como altura, idade na 

menarca, densidade óssea etc (Fagny et al, ibidem, p. 8). Especula-se ainda que o estilo de vida 

agrícola em dada localização geográfica, ou o estilo de vida de caça em outro, favoreça uma 

regulação genética que, por sua vez, propicia e é propiciada pela seleção de dados segmentos 

genéticos ao longo do tempo. Estima-se, por exemplo, que o mecanismo de seleção natural 

tenha favorecido variantes de segmentos genômicos mais suscetíveis à regulação epigenética. 

  As discussões sobre a necessidade de estender o quadro da teoria evolutiva, 

ultrapassando alguns princípios básicos da Síntese Moderna, extrapolam o que foi exposto aqui. 

Porém, os sistemas de herança epigenéticos, como sistemas de herança extragenéticos, integram 

os aspectos que incitam a discussão. Afinal, argumenta-se que a existência de sistemas de 

herança estendidos (para além do DNA), mas também a consideração da importância dos 

processos de desenvolvimento para a adaptação, de como o ambiente molda de forma direta 

muitos traços dos organismos, além da construção do ambiente pelos próprios viventes (e não 

só o caráter mais ou menos apto dos últimos para se “encaixarem” naquele), apontam para a 

necessidade de elaborar uma espécie “Síntese Moderna Estendida” (Laland et al, 2014). A 

bióloga Eva Jablonka integra o quadro dos pesquisadores que pensam dessa forma e, com 

Marion Lamb (2005), sustenta que dois aspectos para uma nova visão acerca da evolução são 

(1) a herança de mudanças induzidas pelo ambiente e (2) e certo caráter não-aleatório que em 

parte é conferido à seleção de segmentos genéticos. A discussão não cessa aqui, mas 

reconhecemos que uma reflexão mais aprofundada sobre como a situação do genoma repercute 

na teoria da evolução escapa ao que podemos realizar neste espaço. O que pudemos fazer, além 

de apontar esses aspectos mais gerais, foi indicar o caráter “estratégico” e de “meio-termo” 

atribuídos aos mecanismos epigenéticos nas elaborações já delineadas. 

 

 Tendo delineado aspectos da temporalidade ligada ao epigenoma, conclui-se essa 

exposição com uma nota breve, mas não menos relevante. Ao propormos a apresentação da 

contextualização do genoma, nos detivemos sobre a epigenética e os embates a seu respeito. 
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Mas é justamente esse caráter da temporalização que deve pôr em evidência as dificuldades de 

manter uma distinção impermeável entre genoma e seus entornos. O que deve abarcar a própria 

cromatina, enquanto “corpo do genoma”. É com certa surpresa que, após tanta ênfase à 

definição sobre a epigenética como “mudanças ao redor do DNA sem alteração de sua 

estrutura” que nos deparamos com a possibilidade de suspendê-la. Segundo Martine Lappé e 

Hannah Landecker (2015), pode ser difícil sustentar uma divisão tão nítida entre genoma e 

epigenoma, principalmente quando é considerada a outra extremidade do ciclo vital: o 

envelhecimento. Pois a instabilidade que adquire a regulação epigenética permite mudanças 

estruturais do DNA, embaçando a distinção pretendida entre esses níveis moleculares. São as 

“(...) conexões íntimas entre estado da cromatina e estado da própria sequência do DNA” a 

confundir a definição clássica da epigenética. “Há muitos exemplos em que mudança no 

epigenoma ao longo do tempo é também mudança no genoma ao longo do tempo. O genoma 

tem também um ciclo de vida” (Lappé; Landecker, 2015, p. 169). 
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CONCLUSÃO 

 

 Onde tais elementos nos deixam? Em um ponto de transição, parece. Diante de outro 

tipo de miragem de um espaço entre natureza e cultura, processos sociais e biológicos: a de um 

espaço fluido, que simultaneamente une e separa. Em diversos momentos na passagem do 

século XIX para o século XX, em diversos lugares, foi delineada uma divisão entre natureza e 

cultura (nature/nurture). Embora suas raízes na história do pensamento ocidental sempre 

possam ser lançadas para um passado mais remoto, conforme um “mito das origens”, naquele 

momento, a divisão se constitui de maneira explícita, nominal. E muito articulada às concepções 

emergentes de hereditariedade biológica. 

 Um delineamento mais específico dentre diversas concepções concorrentes marcaria a 

história do pensamento biológico – mas não só - ao longo do século XX, nunca sem deixar de 

ser confrontada por desafios constantes, oriundos de seu próprio “campo”, inclusive. 

Aparentemente, predominou a concepção de hereditariedade genética, uma noção “dura” de 

herança biológica, que segregava o material a ser transmitido das demais influências sobre o 

corpo em que ele reside. A vitalidade se tornou circunscrita a uma hipotética matéria biológica 

que simultaneamente reunia, classificava e ordenava o universo vivente. Constituía-se uma 

grande árvore genealógica em lugar de uma Grande Cadeia do Ser. Mas de modo mais próximo 

à vida comum, abria-se o caminho, junto a outros esforços da medicina, métodos estatísticos e 

preocupações biopolíticas, para a compreensão sobre o impacto dessa matéria nos fenômenos 

humanos. 

 O corpo, visto como um “objeto natural”, era delineado como uma entidade circunscrita, 

separada do seu entorno, em parte mesmo de seu contexto material, quiçá social. Mas a visão 

de uma “fronteira porosa” persistiu; para muitos, mesmo após o século XVIII, mesmo após a 

emergência da hereditariedade biológica no século XIX; para outros, mesmo após a ideia de 

uma herança biogenética no início do século XX e inclusive dos avanços da bioquímica, da 

biofísica e da decodificação do DNA em meados do século. O que talvez esteja a se apresentar 

hoje seja uma nova emergência dessa visão porosa, após as grandes expectativas em torno dos 

projetos de sequenciamento da década de 1990. 

 

 Mediante uma visão que não poderia deixar de ser parcial e algo teleológica, é apontado 

como a emergência e consolidação de uma visão endurecida de hereditariedade biológica 

ajudaria a selar o corpo como entidade autônoma e mais ou menos independente de seu 

contexto. Nesse sentido, certas figuras ganham relevo, do jeito que uma visão retrospectiva 
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permite. Francis Galton, com a cisão explícita dos conceitos de natureza e cultura/criação, 

aliada a uma hereditariedade que se internalizava simultaneamente; August Weismann, com a 

formulação da distinção - e de uma barreira - entre plasma germinativo e as influências que 

incidiam ao longo do desenvolvimento, em ataque à visão atribuída a Jean-Baptiste Lamarck, 

mas também em suporte enfático à ideia de que o processo de seleção natural deveria ser o 

único mecanismo para compreender a evolução dos seres vivos; Wilhelm Johanssen, com a 

denominação de uma entidade hipotética, o gene, intuída mediante experimentos que nada 

tinham a ver com essa discussão sobre hereditariedade, mas que deveria ser a substância 

discreta e o veículo mesmo de transmissão de características entre gerações distintas; a distinção 

entre genótipo e fenótipo postulada por ele retrospectivamente pareceu consolidar a cisão entre 

natureza e criação articulada por Galton: natureza que se traz consigo ao nascer e esforços da 

educação ou quaisquer influências – realmente um domínio vago - adquiridas posteriormente. 

 Aqueles esforços, tais cisões, parecem ter ressoado do outro lado das fronteiras que se 

estabeleciam então: envolvendo disciplinas diferentes, sobretudo quando se voltavam para a 

interpretação das formas de vida, e não apenas sua descrição objetiva. É verdade que esse tipo 

de visão concisa sobre os primórdios das ciências, das ciências sociais ou mesmo só da 

Antropologia (cultural) é muito parcial e corre o risco de parecer tola. Mas a recepção daquelas 

ideias de “hereditariedade dura” por personagens como Franz Boas e Alfred Kroeber nos 

inclinam a acolher essa ideia e a pontuar uma aparente relação de simetria reversa.  

 O domínio da natureza, externa e interna, se tornaria alheio, passível apenas de esforços 

interpretativos. Ou ainda, em consonância com esse tipo de cisão, mas também por outras, a 

natureza seria vista como fundamento universal, base fixa, a priori, à qual se agregariam outras 

dimensões da vida humana. Dimensões que, por importantes que fossem, só poderiam se relevar 

secundárias, posteriores, no edifício de um ser humano estratificado. Chave para compreensão 

de nossa natureza (biológica), os genes se tornaram sinônimo de fundamento mais profundo, 

recôndito e atemporal – estático, salvo por eventuais mutações e pelo acaso implícito na ideia 

de seleção natural. 

 A relevância adquirida por genes, genoma ou DNA no pensamento biológico dominante 

ao longo do século XX remete também a embates e cisões mais recentes entre diversos campos 

de conhecimento, como o que emergiu das noções da sociobiologia; mas remete sobretudo aos 

grandes empreendimentos, aos projetos de sequenciamento genômico. É inegável que já os 

empreendimentos de meados do século XX, que materializaram as entidades genéticas como 

sequências de bases do DNA, tiveram grande impacto – não menos relevante, também no 

imaginário coletivo. A vida era formulada como algo decorrente de um roteiro, um roteiro 
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guiado por uma forma instrutora e hereditária. A vida como programa encontraria sucesso no 

modelo do DNA de Watson e Crick e nas visões cibernéticas de vitalidade, a formalizando, 

abstraindo e descontextualizando. O fluxo de informação, por sua vez, foi decretado como 

unidirecional: não há fluxo proveniente do ambiente que possa alterar o arranjo básico 

encontrado no genoma. E extrapolando essa ideia: não há alteração do fenótipo que possa 

repercutir de modo considerável sobre o genótipo; ao menos, considerando o fluxo de 

informação de geração a geração. 

 A reiteração de uma natureza (biológica) humana universal teve suas vantagens. Poderia 

ser a via de escape em direção contrária às tentativas de racialização ou essencialização de 

diferenças biológicas. O expurgo de qualquer tentativa de explicar os fenômenos humanos 

recorrendo a fundamentos biológicos, pretendendo que aqueles fossem resistentes à mudança 

porque fundamentados na natureza, também. Mas isso, como apontado, propiciou a perda do 

corpo, a perda da interioridade material do corpo, nos domínios das ciências humanas. 

 Mesmo com sua atenção crescente ao corpo no final do século passado, a tendência fora 

uma abordagem sobre sua dimensão simbólica, seu caráter performático ou os aspectos 

culturais que o sedimentam em um contexto. Mesmo com uma “virada corporal” em meio às 

ciências sociais, a abordagem do corpo tenderia a não o adentrar. Esse cenário parece mudar 

pelo menos desde a passagem para o século XXI. Embora encontremos as velhas tendências à 

naturalização de fenômenos sociais por parte das neurociências e da genética, além de eventuais 

importações de visões biológicas por algumas abordagens das ciências sociais, o cenário não se 

restringe a isso. Em paralelo a ciências biológicas que dão indícios do caráter incerto do que se 

considera natural, ou do caráter social que passa a permear essa materialidade biológica em 

suas pesquisas, também as ciências sociais buscam estabelecer uma ponte acerca dessa 

natureza. Além de abordagens voltadas para o caráter performático da materialidade, emergem 

os ditos novos materialismos e contribuições de certa antropologia médica. 

 A Antropologia é palco privilegiado para a discussão sobre os limites entre natureza e 

cultura. Logo, se mostra campo fértil para sondar as mudanças pretendidas. E, embora não 

tenha sido um movimento exclusivo da antropologia médica, de seu reduto despontou uma das 

abordagens que buscou abrir a “caixa-preta” que se tornara a interioridade do corpo. Porque 

“enquanto todos sabem” que a biologia do corpo humano não é propriamente universal, o que 

pode ser vislumbrado em suas diferentes reações a medicamentos e outros fenômenos que 

ocorrem na clínica, a tendência é assumir que suas diferenças são insignificantes. Em geral, a 

crítica nesse sentido costuma ser dirigida ao caráter padronizado, universal e 

descontextualizado do corpo, e atribuído à biomedicina. Mas ninguém assume de fato que a 
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biomedicina não reconheça diferenças, apenas que tende a ultrapassá-las por propósitos 

pragmáticos – que podem repercutir de maneiras indesejadas. Assim, apesar de tudo o que foi 

exposto, não se quis acentuar tanto uma vinculação entre “biomedicina” e padronização 

biológica, por mais que ela exista. Ou atribuir a maior parte da responsabilidade por essa visão 

àquela. A intenção foi mais a de observar de que maneira se tenta abrir a “caixa-preta”, partindo 

das próprias ciências humanas. 

 Ligada a uma orientação da antropologia cultural norte-americana, tão marcada pelo 

legado de Franz Boas, de Alfred Kroeber, mas também pela leitura hermenêutica e 

construtivista que emergiu na segunda metade do século XX, o trabalho de Margaret Lock sobre 

a experiência de envelhecimento e menopausa no Japão não seguiu uma orientação tradicional 

de antropologia biológica. Não operou, por exemplo, com amostras biológicas. E, todavia, pode 

ser entendida como uma abordagem “biocultural”. Em meio a um quadro de pesquisas que se 

dedicavam a registrar e comparar o fenômeno da menopausa em diversas partes do mundo, as 

conclusões de sua pesquisa no Japão foram magistralmente reunidas na obra Encounters with 

Aging: Mythologies of Menopause in Japan and North America, de 1993. E elas extrapolaram 

a ideia da construção sociohistórica e cultural dos quadros de menopausa e kônenki. A 

antropóloga levou a sério a possibilidade de que a diferença na experiência do corpo daqueles 

grupos de mulheres pudesse ser constituída também por uma contribuição biológica, enquanto 

diferença biológica. Não reduziu, entretanto, a diferença na experiência de corporeidade a esses 

fatores, tampouco a fatores ambientais, sociais ou culturais. O que caracterizou a tendência de 

outros pesquisadores, na época, diante de descobertas semelhantes. 

 A conclusão de Lock, e de outros desde então, foi a de que aquela diferença se devia 

não só à variação cultural, à interpretação diferente sobre os fenômenos do corpo; para as 

diferentes experiências sintomatológicas, ela propunha a existência de biologias locais. A 

proposta dessa noção se deve, portanto, à sua necessidade de lidar com os resultados 

encontrados em sua pesquisa sobre a menopausa, fazendo frente a outro tipo de leitura 

tendencialmente realizada diante das diferenças na experiência corporal – tanto por parte da 

literatura da medicina ocidental sobre o tema da menopausa, como por parte dos pesquisadores 

das ciências humanas; isto é, a de um corpo humano cujas experiências são basicamente 

uniformes, universais, e de uma variabilidade que é basicamente compreensível à luz de outros 

fatores.  

 Dessa forma, portanto, a noção de biologias locais emerge: como uma proposta, uma 

hipótese de que experiências de corporeidade diferentes, se constituem assim porque recebem 

influências biológicas contingentes, sempre enredadas a expectativas culturais, processos 



157 

 

sociais e históricos. Margaret Lock sugeriu que sua ideia de biologias locais não encontrou solo 

muito propício em meio ao ramo cultural/social da Antropologia. Só após Encounters with 

Aging ter sido premiado em 1996 é que a noção encontraria maior receptividade em seu campo 

intelectual. Mas não parece haver uma elaboração mais extensa da ideia até a passagem para o 

presente século. 

 Se a investigação de Melissa Melby, oriunda da antropologia biológica, conferiu apoio 

no início dos anos 2000, com amostras biológicas, à hipótese de biologia local da menopausa 

das “japonesas”, pode-se dizer que já nas mesmas conclusões em que Lock apresentava a ideia, 

ela sugeria que outros fenômenos poderiam ser interpretados sob essa ótica. Ela aludia a 

diferenças em termos da distribuição diversa de enzimas em aglomerados populacionais 

diferentes e às diferentes experiências corporais a que davam margem. E concluía: mais 

fenômenos do gênero provavelmente serão encontrados, uma vez que se atente à sua existência. 

Estaria ali uma espécie de semente para o que pode ser observado como extensão da ideia de 

biologias locais, que estaria ainda em curso hoje, propiciando seu delineamento. Nota-se assim 

que a ideia adquire considerações cada vez mais atentas a um caráter molecular. Não no sentido 

de entender a aventada diferença biológica como redutível a investigações sobre a constituição 

molecular dos organismos. Biologias locais se revelam, afinal, enquanto diferenças 

sedimentadas de processo contínuo de mútua conformação entre cultura, sociedade, história e 

biologia; sedimentadas, mas sempre em curso de modificação. 

 Margaret Lock inicialmente sugeriu que a diferença proposta como biologias locais 

poderia se dar em função do ambiente, da dieta ou da genética. Três tipos de modificações das 

bases biológicas que são marcantes nas reflexões posteriores. A atenção ao caráter genético, 

que poderia parecer negligenciável a princípio, também se revela nas suas elaborações 

subsequentes. Formulado nos últimos anos, esse enfoque parece ter crescido desde suas 

investigações iniciais sobre testes genéticos e a Doença de Alzheimer. A pesquisa que a 

princípio não foi apresentada como um caso de biologias locais. Mas as observações de 

Margaret Lock sobre a diferente distribuição dos alelos e da diferente expressão fenotípica do 

gene apontavam que o suposto “gene de suscetibilidade” desempenhava o papel de fator de 

proteção em outras populações, com formas de vida diferentes.  

 O que em parte serviria para indicar a atuação de “fatores ambientais” sinalizava a 

dificuldade de delimitar com precisão os limites entre fatores biológicos internos e fatores 

ambientais externos. Formas de vida, ambientes geográficos, processos políticos, expectativas 

culturais e normas sociais interagem de distintas maneiras com “constituições biológicas 

diferentes”. E as alteram tanto quanto, de modo recursivo, são constituídos por elas. 
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 Um leitor poderia ter a impressão de que o desfraldar de concepções genéticas que 

perpassam o delineamento posterior de biologias locais segue a lógica combinatória de modelos 

de interação entre gene x ambiente, em que cabe aos segmentos genômicos uma caracterização 

mais delineada (polimorfismo genético no interior do corpo). Mas as reflexões de Lock acabam 

por matizar a ideia, em parte porque realizadas no momento de conclusão dos grandes projetos 

de sequenciamento genômico. 

 Afinal, os genes – ou o genoma – continuam a representar o fluxo da vida. Porém, o que 

se tornou referência para o universo dos seres vivos e para um modelo de hereditariedade 

biológica cindido do ambiente, é justamente o que acaba por confundi-los e estendê-los. 

Costuma-se acentuar como ao longo dos projetos de mapeamento, diversas descobertas 

“desconcertantes” sobre o genoma se tornaram evidentes. Aquelas mais citadas são a decepção 

diante do número de segmentos que codificam proteínas (os genes), bem abaixo do estimado, 

além de que a maior parte do genoma é composta por segmentos cuja função não é essa. Após 

o desfecho de tais projetos, e de decepções diante de expectativas baseadas na compreensão da 

sequência genética, ganham forma outros projetos de mapeamentos, dedicados a explorar as 

regiões “escuras” do DNA, cuja importância regulatória logo se torna marcante.   

 É o contexto que marca o que para alguns representa um quadro “pós-genômico”, que 

por um lado remete a um desvio do gene-centrismo; por outro, à ambiguidade de contornar os 

limites do gene-centrismo a partir da exploração dos outros níveis de informação ao seu redor. 

Remete, em suma, à ascensão da relevância de outras moléculas e fatores, dentre eles, os 

múltiplos ambientes em que estão inseridos os organismos. Mas também à redução desses 

fatores a seu caráter molecular. O campo da epigenética, cujas origens remetem a meados do 

século XX, adquire seu caráter molecularizado só no final do mesmo século, mas ele 

representaria bem a ambiguidade do momento pós-genômico. 

 Quando Margaret Lock dera curso a suas investigações sobre genes de suscetibilidade, 

o cenário era o do desfecho daqueles grandes projetos e da ascensão das expectativas acerca 

das regiões regulatórias do genoma. Expectativas acerca da sua relação com os fatores que 

influenciariam a expressão dos genes. É dessa forma que vemos suas primeiras formulações 

sobre a epigenética: se os genes de suscetibilidade revelaram surpresas, mostrando resultados 

aparentemente contraditórios em populações diferentes, insinuando sua relação com as diversas 

formas de vida, em distintos ambientes geográficos, o que os esforços voltados para desvendar 

a expressão dos genes não reservariam? Seria difícil confiar aos testes genéticos as estimativas 

de risco a patologias de cada indivíduo, embora esse tipo de expectativa perdure.  
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 O campo da epigenética começa a ascender por volta do mesmo período daqueles 

primeiros pronunciamentos. E, embora marcado por heterogeneidade, pode-se dizer que seus 

esforços contextualizam o genoma. Hoje, em contraste aos modelos mais conceituais de 

epigenética de meados do século XX, o caráter empírico de mecanismos epigenéticos 

específicos perpassa o campo e, nesse sentido, ele caminha junto ao legado biotecnológico da 

própria tradição genética.  

 Se dedica a descortinar a expressão de segmentos genéticos e entender sua relação com 

a variabilidade fenotípica. Para alguns, o epigenoma é visto como apenas mais uma camada de 

informação que deve ajudar a esclarecer as causas de fenótipos diversos, dentre os quais a 

etiologia de várias doenças. O campo ascende perpassado por incertezas. E um dos aspectos 

que tem feito com que se destaque, ao menos além das fronteiras das biociências, é a área da 

epigenética ambiental, dedicada a esclarecer a relação/repercussão entre variações no ambiente 

e variações em padrões epigenéticos que regulam o genoma. É nesse subcampo da epigenética 

que pode ser observada uma contextualização do genoma como talvez em nenhum outro. 

 Contextualização do genoma no ambiente mais imediato de “fatores endógenos” da 

célula; mas também em ambientes mais vastos, com destaque à multiplicidade de ambientes 

em que se inserem os organismos. O que, no caso dos seres humanos, envolve a atenção ao 

impacto de díspares exposições. A maioria dos esforços de compreensão da influência 

ambiental sobre o (epi)genoma costuma se realizar pela avaliação dos efeitos de exposições a 

alimentos/nutrientes, toxinas e contexto social, que engloba desde interações sociais à 

interpretação sobre a posição socioeconômica. 

 A radicação do genoma em ambientes diversos, a demonstração do impacto de 

influências ambientais sobre o DNA, parece ser bem-vinda no interior e no exterior do campo 

epigenético. Mas aqueles envolvidos com o estudo do ambiente, notadamente do ambiente 

social, encontram motivos para se mostrarem reticentes diante do campo. Enquanto podemos 

alegar que ele tem ajudado a dissolver o limite interposto entre natureza biológica dos 

indivíduos e a diversidade de contextos em que necessariamente se situam – entre natureza e 

cultura, natureza e criação, biologia e sociedade -, isso não se faz apenas com a suposta abertura 

da biologia à importância de fatores sociais. Faz-se também às custas de um achatamento e 

molecularização do ambiente; de um empobrecimento da gama de experiências que os 

indivíduos vivem ao longo de suas vidas. Enquanto é verdade que parte desse achatamento 

ontológico não poupa o entrelaçamento do campo com outras abordagens, como as categorias 

formuladas em estudos experimentais e em desenhos epidemiológicos, e diz respeito à 

necessidade de um reducionismo pragmático para a operacionalização de experimentos, a 
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radicação multidirecional e temporal do genoma ainda demanda a atenção das ciências 

humanas. E em termos que extrapolam a consideração de repercussões éticas e sociais das 

práticas científicas. 

 A extensão temporal que permeia a contextualização do genoma é uma questão 

particularmente delicada. Os possíveis desdobramentos da sua incorporação por abordagens 

que pensam a emergência de doenças atrelada ao desenvolvimento, abarcando grandes 

“lacunas” temporais, são interessantes por situar os corpos em ambientes ainda mais vastos. 

Podem contribuir para a inserção dos corpos não só nas circunstâncias mais imediatas da 

família, como em suas vizinhanças, comunidades mais amplas, regimes políticos etc. Mas 

favorecem ainda uma ideia de “programação biológica” cuja responsabilidade, até agora, recai 

de modo desigual sobre a figura individual da mãe.  

 As descobertas sobre o (epi)genoma repercutem de modo desigual sobre as categorias 

biossociais, envolvendo questões de gênero, raça, etnia, além de apresentar o risco de uma 

biologização da pobreza: “além de prejudicados por suas condições sociais, são 

permanentemente danificados em sua biologia”. As interpretações e as possíveis repercussões 

políticas permanecem uma incógnita. As visões de plasticidade biológica podem se prestar bem 

a objetivos mais progressistas ou conservadores; à responsabilização e busca por soluções 

coletivas ou individuais. Não é, afinal, no mundo científico que se decide o curso a ser seguido. 

 Observamos uma extensão espacial e temporal do que afeta, regula, incide sobre a 

molécula do DNA que, grosso modo, até duas décadas atrás era vista como a matéria básica da 

vida: sinônimo de uma natureza segregada e impermeável pelo ambiente. Em parte, segue 

entendida como a matéria básica da vida. Porém, essa extensão permite pensar que está sim em 

curso um solapamento da ideia do biológico como algo que precede outras ordens da vida; mas 

não permite ver o grau que isso vai adquirir, nem em meio à comunidade científica, nem em 

meio a um público mais vasto. A disjunção de uma imagem da biologia como algo a priori e a 

inserção do corpo em ambiente social e temporal mais amplo, por sua vez, não deixa de gerar 

outras questões, como a dificuldade de distinguir desigualdades naturais e sociais, as fronteiras 

entre responsabilidade individual e coletiva. 

 A ideia de que efeitos inter/transgeracionais induzidos por influências ambientais são 

mediados por mecanismos epigenéticos é ainda muito controversa. Todavia, a despeito das 

incertezas, o recurso à hipótese de uma mediação epigenética para lidar com variações 

fenotípicas estáveis, mas que se apresentam em espaços temporais breves demais para serem 

explicados por variação das sequências do DNA, é uma realidade. Nesse momento, o recurso à 

epigenética serve para cobrir um espaço que de outro modo seria deixado em aberto: como 
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entender a modificação estável da fisiologia e/ou do comportamento quando elementos que 

parecem tê-la suscitado nem sempre continuam presentes? Como entender a aparente 

transmissão biológica de modificações induzidas pelas experiências ao longo da vida, já que o 

modelo clássico da genética não o permite? Quando há disparidades entre grupos que parecem 

se ligar a suas formas de vida, mas que persistem, e não são plenamente explicadas por fatores 

genéticos, nem por condições socioeconômicas, quando esses fatores são isolados? 

 O “retorno do recalcado” na forma de uma “herança inclusiva” pode estar bem presente 

em nosso horizonte. Os supostos efeitos intergeracionais através da linhagem paterna, 

fomentam, por sua vez, uma extensão temporal ainda mais abrangente, remontando não apenas 

ao desenvolvimento fetal, mas às condições de saúde de antepassados remotos, antes mesmo 

da concepção. Se é cedo para afirmações contundentes sobre a realidade da mediação 

epigenética nos casos levantados, o acompanhamento de investigações sobre a possibilidade da 

herança de efeitos gerados por formas de vida específicas nos parece relevante. Não apenas no 

sentido da realização de etnografias sobre grupos de epigeneticistas (e outros), isto é, pesquisas 

que tenham por objeto suas práticas em laboratório; mas que pensem o caráter contextualizado 

dos processos biológicos simultaneamente junto/em desafio às suas concepções/práticas 

(Niewöhner, 2015). 

 

 A mencionada extensão tem feito soar os alarmes de um “neo-lamarckismo”. O que 

conduz de modo mais evidente à discussão sobre os destinos da teoria da evolução, ainda que 

seja para afirmar que o Neodarwinismo “continua bem, apenas mais extenso, obrigado”. Mas 

seria interessante seguir de perto casos em que aquela extensão dirige o olhar para a relevância 

de uma dimensão temporal histórica, muito mais breve do que o tempo evolutivo.  

 À luz da ideia de biologias locais e da hipótese de efeitos intergeracionais induzidos por 

influências ambientais, mediados ou não por mecanismos epigenéticos, reflexões sobre a 

persistência de adaptações fisiológicas propiciadas por formas de vida se tornam um pouco 

diferentes. A primeira noção não se baseou, a menos a princípio, no pensamento sobre algum 

tipo de “hereditariedade inclusiva”, mas a sua extensão nos últimos anos, acompanhando o 

próprio desenrolar das discussões sobre expressão genética, permite pensar o assunto. Ela 

propõe, afinal, que o emaranhado entre processos sociais e biológicos - não a combinação, mas 

o emaranhado que constitui essa relação - se sedimenta enquanto diferença biológica que, 

embora não seja fixa, atravessa a experiência de corporeidade mais ou menos comum a grupos 

que compartilham suas formas de vida de modo duradouro. O que implica não apenas um tempo 

evolutivo, mas, como Margaret Lock pontua em diversos momentos, um tempo histórico.  
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 Se isso permite entender a relevância da ascensão da epigenética para o conceito de 

biologias locais, não deve dar margem à ideia de que biologias locais agora podem ser 

totalmente esclarecidas por investigações epigenéticas. De forma provocadora, podemos dizer, 

em sua reflexão sobre “o corpo em tempos epigenômicos” (2015), Margaret Lock conclui com 

um exemplo sobre o trauma coletivo sofrido por gerações e gerações de povos nativos do 

Canadá. Descrevendo o deslocamento forçado, o abuso sistemático e tentativas de eliminação 

de suas línguas e outras práticas comuns, a antropóloga deixa explícito que, não obstante 

esforços por mostrar que “experiências sociais adentram a pele” em termos moleculares sejam 

bem-vindos, os fenômenos aos quais se dirigem não poderão ser esclarecidos apenas por esses 

vestígios. O que não deve servir de rechaço para esse tipo de empreendimento, mas deve servir 

para salientar que há muito mais a ser feito. 

 Por isso, ainda uma última consideração sobre o conceito de biologias locais deve ser 

feita. Aquela sobre a passagem de biologias locais para biologias situadas. Enquanto nessa 

digressão seguimos o fluxo de “situar a biologia” como sinônimo de contextualização dos 

processos biológicos ligados ao corpo, não havíamos encontrado uma definição do sentido de 

biologias situadas para Margaret Lock – ou o porquê de alegar preferir seu emprego agora, no 

lugar de biologias locais. O que fizemos foi indagá-la diretamente. Assim, o esclarecimento 

chegou na última semana desse processo de redação:  

 

(…) biologias situadas (…) vai além da estabilidade do lugar que biologias locais pode sugerir. Biologias 

situadas implica que indivíduos no mundo contemporâneo estão sujeitos à mudança considerável, forçada 

ou voluntária, ao longo de suas vidas. Os conceitos de biosocial becomings, biologias situadas e corpos 

imersos encorajam o reconhecimento de indivíduos como parte de grupos e comunidades, emaranhados no 

passado, no presente e no futuro” (Lock, comunicação pessoal, grifo meu)76.  

 

 Aproveito o final dessas considerações para uma voz mais pessoal. Deve estar claro que 

esse caráter emaranhado dos corpos em seus ambientes e dimensões temporais desponta de 

maneira crucial. Mais especificamente, o tópico da perpetuação de efeitos biológicos 

conformados por práticas sociais ou culturais me parece muito instigante. Posso reconhecer que 

foi ele que norteou essa digressão, permeado pela ideia de biologias locais, pela epigenética, 

mas também por outros exemplos de modificações de normas fisiológicas que parecem se 

perpetuar ao longo do tempo e de gerações. Também eu gostaria de me defrontar com outras 

                                                 
76 “(...) situated biologies (…) goes beyond the stability of place that local biologies may suggest. Situated 

biologies implies that individuals in the contemporary world are subject to considerable change, forced or 

voluntary, over their lifetimes. The concepts of biosocial becomings, situated biologies and embedded bodies 

encourage recognition of individuals as part of groups and communities entangled in the past, present and 

future”. Conforme explicou, trata-se do excerto de um livro em co-autoria com o antropólogo Gisli Pálsson,  

que deve ser lançado em maio de 2016. 
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linhas de pensamento que não apelassem sempre para explicações exclusivamente evolutivas 

ou sociais.  

 E por isso creio que o tópico – ou a série de tópicos - merece a atenção das ciências 

sociais, e para além das devidas críticas. O que talvez possa ser feito através de um quadro 

propiciado pela ideia de biologias locais. Mas também por outras concepções. Embora não se 

restrinjam a esse tópico, as noções de biosocial becomings, formulada pelos antropólogos Tim 

Ingold e Gisli Pálsson, e de embedded bodies, por Jorg Niewöhner, também pretendem dar 

contornos à ideia do emaranhado nas relações entre processos biológicos e processos sociais. E 

também abarcam uma extensão temporal. Ao formular o projeto inicial que deu margem a esta 

exposição, pretendia abarcá-las e compará-las: as diferentes concepções que “levam a sério” a 

materialidade biológica do corpo, ao mesmo tempo que devem indicar seu caráter 

contextualizado. Foi com frustração que me desviei do projeto inicial. A necessidade de maior 

concisão para uma apresentação inicial sobre biologias locais e epigenética – e certa inabilidade 

de consegui-la a tempo – foi o que em parte me desviou da trajetória almejada. Mas o desejo 

por segui-la continua latente. E apesar da crítica de Tim Ingold ao apelo generalizado a 

etnografias, admito que gostaria de seguir a trajetória porta afora, “situando a biologia” do corpo 

humano, ao seguir “rastros, sinais e vestígios” “indo a campo”. Por ora, me cabe apenas situar 

os limites dessa narrativa. E esperar que ela sirva de prévia para outro caminho. 
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