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Os genes e o ambiente: implicações da descoberta dos
íntrons no debate natureza versus cultura

Ricardo Waizbort
Gustavo Ciraudo Solha

Resumo: Durante o ano de 1977, equipes independentes de pesquisa como a do
inglês Richard Roberts no Cold Spring Harbor Laboratory, do norte-americano Phillip
Sharp no Massachussetts Institute of Technology (MIT), do francês Pierre Chambon no
Centre Nacional de la Recherche Scientifique, entre outras, descobrem que ao contrário do
que era sabido em bactérias, o gene não era um trecho de DNA ininterruptos pronto
para ser traduzido em proteínas. Em organismos eucariontes o RNA mensageiro
precisa ser montado para dar origem à proteína final. Todavia, essa montagem do
RNA mensageiro pode ocorrer de formas alternativas, gerando mais de uma proteína
por gene. Esse fenômeno é chamado de processamento alternativo do RNA mensa-
geiro. A descoberta deste, e de outros processos moleculares, são motivo necessário
para que certos autores postulem a necessidade de uma mudança conceitual das pes-
quisas biológicas. Para outros autores, essas descobertas não são anomalias, mas
mantém o núcleo de um programa de pesquisa lakatosiano. O “dogma central da
biologia molecular”, tratado ou como paradigma kuhniano ou como núcleo lakatosia-
no é debatido.
Palavras-chave: gene molecular; introns; definição

Genes and environment: implications of the discovery of introns in the debate
nature versus nurture

Abstract: During all the year of 1977, independent teams of research as of the En-
glish the Richard Roberts working at Cold Spring Harbor Laboratory, of the North
American Phillip Sharp in the Massachusetts Institute of Technology (MIT), of the
Frenchman Pierre Chambon in National Centre of la Recherche Scientifique among
others, in contrast discover that of that was known in bacteria, the gene was not a
piece of uninterrupted DNA soon to be translated proteins. In eukaryotic organisms
the necessary messenger RNA to be mounted to give origin to the final protein.
However, this assembly of the messenger RNA can occur of alternative forms, gene-
rating more than a protein for gene. This phenomenon is called alternative splicing of
the messenger RNA. The discovery of this and other molecular processes is necessary
reason so that certain authors claim the necessity of a conceptual change of the biolo-
gical research. For other authors, these discoveries are not anomalies, but it keeps the
inner core of a lakatosian program of research. The “central dogma of molecular
biology”, treated or as kuhnian paradigm or as lakatosian inner core is debated.
Keywords: molecular gene; introns; definition
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1 INTRODUÇÃO: A ERA DO GENE 

Segundo Mayr (1998), quando Niremberg e Matthaei, em 1961, 
conseguiram desvendar o código genético, acreditava-se amplamente 
que o último grande problema da biologia molecular acabava de ser 
solucionado. Acumularam-se desde então muitas descobertas total-
mente inesperadas, cujo significado maior, até agora, se relaciona 
com os aspectos da fisiologia do gene, mas que, evidentemente, tam-
bém tem importância evolutiva, como acabou por ficar demonstrado 
quando foram mais bem conhecidos os processos moleculares envol-
vidos na evolução. 

Nesse contexto, o ano de 1977 é de capital importância para a his-
tória do conceito de gene. Foi ao longo desse ano que os genes inter-
rompidos foram descobertos. Para os historiadores da biologia mo-
derna, é fato que o conceito de gene foi, e ainda é, alvo de constantes 
reformulações (Keller, 2000; Chambon, 1981). Um levantamento da 
história desse conceito revela que desde que esse termo foi criado 
sempre houve conflitos em relação ao seu significado (Falk, 1986). 
Não é nossa intenção apresentar uma outra versão para a história do 
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gene, mas sim examinar algumas implicações da descoberta dos ge-
nes interrompidos para a definição do chamado “gene molecular 
clássico” (Griffiths, 2002; Griffiths & Neumann-Held, 1999). Se-
gundo essa definição, o gene é “um trecho de DNA que codifica uma 
cadeia de polipeptídeos que torna uma proteína funcional” (Stotz, 
Griffiths & Knight, 2006, p. 4)1. 

O termo “gene” foi cunhado, em 1909, pelo biólogo dinamarquês 
Wilhelm Johannsen para denominar os “fatores” hereditários de 
Mendel (Moss, 2001; Keller, 2000; Falk, 1986; Chambon, 1981). A 
intenção de Johannsen era simplificar as idéias correntes envolvendo 
o termo “unidade de caráter”. Entendia-se por unidade de caráter dois 
conceitos distintos: 1) qualquer caráter visível de um organismo que 
se comporta como uma unidade de herança de Mendel; e 2) por con-
seqüência, aquilo que na célula produz o caráter visível. Com isso, 
Johannsen estabelece o que não havia ficado claro na obra de Men-
del: a distinção entre o potencial para a característica (o genótipo) e o 
traço em si (o fenótipo) (Mayr, 1998; Falk, 1986). Johannsen sugere 
o termo “gene” para o determinante hipotético, na célula, responsável 
pelas características dos organismos. Etimologicamente, o termo 
“gene” origina-se de génos, radical do verbo grego gígnesthai, que 
significa “nascer”. Assim, génos pode ser entendido como “origem”, 
“o que gera”, “o que produz”. Nesse sentido, o gene é aquilo que 
gera, que dá origem, que produz alguma característica do organismo. 
Para Johannsen, não seria possível computar quantos determinantes 
(genes) estariam envolvidos na produção de um único caráter, e tam-
pouco o que seriam esses determinantes materialmente (Falk, 1986).  

Somente após quase meio século de indefinições quanto à nature-
za física e a função dos genes, essas começaram a ser descobertas. 
Em 1940, os bioquímicos norte-americanos George Beadle e Edward 
Tatum definem a função do gene através da hipótese “um gene – uma 
enzima”. Com essa hipótese, fica estabelecido que um gene é respon-
sável pela produção de uma enzima específica, e essa, por sua vez, 
atuaria em etapas do metabolismo da célula, como, por exemplo, na 
degradação dos alimentos, na síntese de novos compostos para a cé-

                                                 
1 No original: “a stretch of DNA that codes for one of the polypeptide chains that 

goes to make up a functional protein” (tradução dos editores desta publicação). 
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lula, nos processos respiratórios, etc. (Jacob, 1983). 
Em 1944, o bacteriologista canadense Oswald Avery e seus cola-

boradores identificam a molécula de DNA, o ácido desoxirribonu-
cléico, como o material hereditário (Avery, Macleod & McCarty, 
1944). Contudo, somente em 1953 é que a estrutura físico-química 
do DNA foi revelada. Coube ao biólogo norte-americano James Wat-
son e ao físico britânico Francis Crick descobrir a estrutura da molé-
cula de DNA e especular como ela responderia aos requisitos neces-
sários da replicação e armazenamento da informação genética (Wat-
son & Crick, 1953a e 1953b). Em sua formulação, eles sugeriram 
que uma das fitas serviria como um molde molecular para a replica-
ção genética, e o armazenamento das informações genéticas estaria 
numa espécie de código inscrito nas seqüências de bases do DNA. 
Em 1957, antes mesmo da decifração do código genético, ocorrido 
durante a década de 1960, Francis Crick já possuía dados suficientes 
para formular o controverso “dogma central da biologia molecular”: 
“O DNA faz o RNA que faz a proteína”, postulando que o fluxo de 
informações genéticas segue unidirecionalmente do DNA para o 
RNA e daí para as proteínas (Mayr, 1998; Olby, 1975). 

Todos esses trabalhos consolidam a noção de “gene molecular 
clássico”, definição que se tornaria corrente no meio científico e que 
continua sendo empregada ainda nos dias de hoje (Griffiths, 2002). O 
gene emerge como um trecho, uma seqüência específica da molécula 
de DNA que possui a informação para a produção de proteínas. Es-
tas, estão envolvidas num sem número de funções particulares dentro 
do ambiente celular. Tal gene, definido como uma região discreta de 
DNA (unidade de estrutura) e com funções específicas no desenvol-
vimento da célula por meio de um produto protéico (unidade de fun-
ção), parecia perfeitamente adaptado para suportar as necessidades 
requeridas pelas pesquisas em biologia molecular (Falk, 1986).  

Assim, em 1968, ao resenhar uma história da biologia molecular 
por ocasião do lançamento de uma coleção de ensaios intitulado 
Phage and the origins of molecular biology, Gunther Stent (1968), 
professor emérito de biologia molecular da Universidade da Califór-
nia em Berkeley, afirma que como disciplina científica, essa mesma 
biologia molecular dava sinais de seu declínio. Segundo Stent, após 
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1963, essa disciplina entrava em sua fase acadêmica, ou, digamos 
nós, paradigmática, uma vez que para a maioria dos pesquisadores a 
expectativa era de que os principais problemas estavam resolvidos e 
o que restava era apenas o trabalho de polir os detalhes (Keller, 2000; 
Falk, 1986; Stent, 1968, p. 394)2. Para Stent, muitos dos detalhes do 
código genético estavam resolvidos e a colinearidade entre o gene – a 
seqüência de nucleotídeos no DNA – e a seqüência de aminoácidos 
na proteína havia sido finalmente provada. 

2 O GENE INTERROMPIDO E O PROCESSAMENTO 
ALTERNATIVO 

Todavia, dez anos depois, em 1978, Walter Gilbert, professor de 
biologia molecular na Universidade de Harvard, afirmava na primei-
ra frase de um breve artigo na revista Nature, a mais importante pu-
blicação de divulgação científica do Reino Unido, que “nossa ima-
gem da orgazinação dos genes nos organismos superiores passou por 
uma recente revolução” (Gilbert, 1978, p. 501)3. Para Walter Gilbert, 
tal revolução estaria associada à descoberta dos genes interrompidos. 

Durante o ano de 1977, diversas equipes de pesquisadores docu-
mentam que os genes apresentam inserções de trechos de DNA que 
não encontram correspondência no RNA mensageiro que especifica 
os aminoácidos na proteína (Glover & Hogness, 1977; Berget et al., 
1977; Chow et al., 1977; Jeffreys & Flavell, 1977; Gilbert, 1978; 
Chambon, 1981). Em suma, a seqüência de DNA cuja função é res-
ponder pela produção de uma proteína se encontra dividida (inter-
rompida) por trechos de DNA, a princípio, sem nenhum sentido. 
Walter Gilbert (1978) sugeriu o termo introns (intragenic regions) 
para as regiões de DNA sem sentido, e exons (expressed regions) 
para as seqüências de DNA expressas em proteínas. É interessante 
notar que os exons têm a possibilidade de serem combinados alterna-
tivamente, gerando diferentes proteínas a partir de uma mesma se-
qüência de DNA.  

                                                 
2 No original: “and what remained now was the need to iron out the details” 

(tradução do autor). 
3 No original: “our picture of the organisation of genes in higher organisms has 

recently undergone a revolution.” (tradução dos editores desta publicação). 
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A descoberta dos genes interrompidos, além de outros achados 
moleculares, indica a existência de mecanismos genéticos que fazem 
a célula mais dinâmica e complexa do que se suspeitava antes 
(Chambon, 1981; Silvermam, 2000). Todos os organismos eucarion-
tes contêm íntrons em pelo menos alguns de seus genes, embora esse 
número varie consideravelmente de organismo para organismo. Por 
exemplo, estima-se que apenas 250 dos cerca de 6.000 genes do ge-
noma da levedura Saccharomyces cerevisiae contenha íntrons (cerca 
de 4%), enquanto a maioria dos aproximadamente 35.000 genes do 
genoma humano é composta por genes interrompidos.  

Walter Gilbert (1978) conjeturou que uma conseqüência do mode-
lo intrônico é que o dogma “um gene, uma cadeia polipeptídica” de-
saparece. O gene, como uma região de DNA, corresponderia agora a 
uma unidade de transcrição. Todavia, esta unidade de transcrição, 
esta região, pode corresponder a não apenas um, mas também a dife-
rentes cadeias polipeptídicas, o chamado processamento alternativo. 
E estas cadeias polipeptídicas podem tanto possuir funções celulares 
semelhantes ou dessemelhantes (Gilbert, 1978). Embora previsto por 
Walter Gilbert já em 1978, só em 1987 a existência do processamen-
to alternativo foi verificada experimentalmente (Croft et al., 2000).O 
processamento alternativo, ou emenda alternativa, é apenas um entre 
diversos eventos que ocorrem entre a transcrição do DNA e o produ-
to gênico final. Apenas em termos de modificações após a tradução, 
já são conhecidos cerca de duzentos tipos diferentes de processos 
(Brett et al., 2001). Todavia, o processamento alternativo é conside-
rado como um dos mais notáveis componentes da complexidade fun-
cional do genoma humano (Modrek & Lee, 2002; Graveley, 2001; 
Brett et al., 2001). 

Estimativas recentes apontam que cerca de 40 a 60 % dos genes 
humanos são processados alternativamente. E este número tende a 
crescer, na medida em que se promova uma análise mais acurada do 
genoma (Modrek & Lee, 2002). De uma forma geral, os eventos de 
emenda alternativa são bastante específicos. Na maior parte das ve-
zes, ocorrem em tecidos particulares e em momentos precisos do 
desenvolvimento do organismo e/ou somente sob certas condições 
fisiológicas. Esta é uma das dificuldades de se estimar a proporção 
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destes eventos no organismo (Graveley, 2001). 
Provavelmente, o mais famoso e citado exemplo de processamen-

to alternativo é aquele que tem implicações na determinação das ca-
racterísticas sexuais na mosca-de-frutas Drosophila melanogaster 
(Graveley, 2001; Baker, 1989). O produto do processamento diferen-
cial do gene sxl dispara vias alternativas de genes em cascatas. Um 
efeito de cascata é um processo que ocorre quando os genes estão 
ligados de tal modo que a ativação ou desativação de um acarreta na 
ativação ou desativação do outro, que por sua vez, tem efeito no gene 
seguinte. Os diferentes genes disparados pelo produto diferencial do 
gene sxl resultam no estabelecimento das características sexuais fe-
mininas ou masculinas (Baker, 1989). Desse modo, a determinação 
sexual em drosófilas é controlada pela regulação do processamento 
do mensageiro de RNA4.  

Até o momento, talvez o exemplo mais notável de geração de di-
versidade através do processamento alternativo está relacionado com 
o gene Dscam. O Drosophila Dscam é o equivalente em Drosófilas 
(homólogo) ao gene humano Dscam (Down syndrome cell adhesion 

molecule) (Schmucker et al., 2000)5. Um dos eventos mais comple-
xos durante o desenvolvimento é a migração e a conexão entre os 
neurônios. Este processo necessita de um sistema preciso para que o 
axônio – o prolongamento ou o “pescoço” do corpo de uma célula 
neuronal, por onde é conduzido o impulso nervoso – em desenvolvi-
mento se dirija corretamente ao seu alvo. As moléculas de adesão 
celular são uma espécie de proteínas guias. Elas são necessárias para 
que os neurônios encontrem seus alvos durante a formação do cére-
bro (Ridley, 2003; Wang, 2002; Schmucker et al., 2000). 

                                                 
4 O determinante principal do sexo em drosófilas é a taxa X:A, ou seja, a relação 

entre o número de cromossomos X e o conjunto de autossomos (A) (cromosso-
mos não sexuais). Se esta taxa for igual a 1 originam-se a fêmeas, se for igual a 
0,5 machos. Por exemplo, moscas com um cromossomo X e dois conjuntos de 
autossomos são machos. Não se sabe exatamente como essa taxa X:A ativa o 
gene Sxl, mas é provável que os fatores de ativação estejam presentes na célula 
ovo, produzido por genes maternos e por genes do próprio zigoto. (Baker, 
1989). 

5 O Dscam causa alguns dos sintomas da síndrome de Down por um mecanismo 
ainda desconhecido (Ridley, 2003). 
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O processamento alternativo no RNA mensageiro do gene Droso-

phila Dscam pode, potencialmente, gerar 38.016 proteínas alternati-
vas (Schmucker et al., 2000). É possível que esta diversidade mole-
cular contribua para a especificidade da conectividade dos neurônios. 
A estrutura do gene Dscam parece fornecer uma base molecular para 
o reconhecimento celular e, assim como a de outras proteínas rela-
cionadas com o reconhecimento e formação das conexões nervosas, 
esta estrutura é parecida com a das imunoglobulinas, as proteínas 
altamente variáveis do sistema imune (Wang, 2002; Schmucker et 
al., 2000).  

O processamento alternativo parece ter uma notável importância 
em organismos mais complexos. Os dados indicam que o processa-
mento alternativo parece aumentar em razão da maior complexidade 
dos organismos. Nos organismos multicelulares mais complexos, a 
informação precisa ser processada diferentemente em distintas situa-
ções ou em situações em que é requerido um alto nível de diversida-
de, como em sistemas de reconhecimento e sinalização celular (Brett 
et al., 2002; Modrek & Lee, 2002). O número de genes não é, neces-
sariamente uma medida confiável da complexidade dos organismos, 
mas sim o modo como eles são combinados. O processamento alter-
nativo permite que vários tipos de tecido possam trabalhar com um 
número limitado de genes, pois a informação armazenada nos genes 
de organismos complexos pode ser editada de várias formas. 

3 DISCUSSÃO 

No “dogma central” de Crick, o fluxo de informações genéticas 
segue unidirecionalmente do DNA para o RNA e daí para as proteí-
nas (Silverman, 2004; Mattick, 2003; Olby, 1975; Mayr, 1998). Ape-
sar das críticas de alguns biólogos sobre o emprego do termo “dog-
ma” dentro das ciências biológicas, ele se mostrou – e ainda se mos-
tra – fundamentalmente correto (Maynard-Smith, 2001). Para o filó-
sofo e historiador da biologia Robert Olby, o “dogma central da bio-
logia molecular” é o paradigma da biologia contemporânea, forne-
cendo a estrutura intelectual para que os praticantes da pesquisa ge-
nética resolvam os seus quebra-cabeças (Olby, 1975).  
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Contudo, alguns autores contemporâneos acreditam que a prima-
zia do gene como um conceito explicativo central das atividades bio-
lógicas está superado (Keller, 2000), e que tal conceito não reflete 
mais o estágio atual das pesquisas no campo da biologia molecular 
(Gelbart, 1998). A definição de gene ao qual esses autores se referem 
é, sem dúvida nenhuma, o “gene molecular clássico”. Essa contenda 
seria um reflexo de uma transformação conceitual no pensamento 
dos biólogos moleculares a respeito da passagem e do processamento 
da informação genética. Inevitavelmente, os principais atingidos são 
“o dogma central” e o próprio conceito de gene.  

Para Richard Strohman (1997), biólogo molecular emérito da U-
niversidade da Califórnia em Berkeley, o estudo dos genes, embora 
necessário, traz uma contribuição apenas parcial para o processamen-
to da informação genética. A velha noção proclamada pelo “dogma 
central” que os genes codificam proteínas e estas, por sua vez, regu-
lam as diversas reações químicas dos seres e compõem a arquitetura 
dos organismos não é suficiente para a explicação dos fenômenos 
biológicos por completo. 

Se para François Jacob, em 1970, o gene “desempenha um papel 
privilegiado” (Jacob, 1983, p. 215) em nossas teorias explicativas, 
para Falk, em 1986, já é possível perceber disputas a respeito da im-
portância desse conceito:  

Nas últimas décadas [1986], os desdobramentos das pesquisas gené-
ticas têm sido perturbadores. Muitos deles parecem absolutamente 
estranhos ou mesmo contraditórios para a estrutura conceitual da teo-
ria genética, mas que não parecem superá-la. O conceito de gene [...] 
pode ser considerado como parte do núcleo duro de um programa de 
pesquisa genética em termos lakatosiano ou como parte integral do 
paradigma genético em termos kuhnianos. O confronto entre diferen-
tes perspectivas dentro da teoria genética fornece a flexibilidade que 
tem sido essencial para a acomodação dos desenvolvimentos estimu-
lantes e explosivos na pesquisa experimental (Falk, 1986, p. 173). 

Já para Keller, em 2000, o DNA é apenas mais um, entre tantos 
outros componentes da célula, responsável pelas funções do orga-
nismo. O DNA é apenas “a matéria prima crucial e absolutamente 
indispensável, mas não mais que isso” (Keller, 2002, p. 84). O obje-
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tivo de Keller parece ser diminuir a importância do DNA, para que 
outros componentes celulares e epigenéticos sejam enaltecidos. No 
entanto, Keller não deixa claro como pode ser empiricamente testado 
esse processo dinâmico, ou o que exatamente é esse processo dinâ-
mico.  

Embora Keller em nenhum momento mencione, suas atenções pa-
recem se dirigir às reflexões teóricas relacionadas à “Teoria de De-
senvolvimento de Sistemas” (DST – Developmental Systems The-

ory). A DST sustenta que o desenvolvimento dos organismos não é o 
desdobramento de um “programa genético”, a execução de um pro-
grama preexistente localizado nos genes ou em qualquer outro lugar 
(Lickliter & Honeycutt, 2003a). Embora a noção de que os fenótipos 
surjam a partir da interação entre os genes e o ambiente – lembremos 
de uma velha fórmula empregada no ensino de biologia: o fenótipo é 
igual ao genótipo mais o meio – para os teóricos da DST isto signifi-
ca que é impossível, a priori, e, com freqüência, suficientemente 
impossível a posteriori, especificar uma primazia causal tanto em 
relação aos genes quanto em relação ao ambiente, no que diz respeito 
ao resultado de um fenótipo específico, e, nesse sentido, a hierarquia 
usual entre causas externas e internas não se sustenta.  

Para os teóricos da DST, não somente os organismos devem ser 
incluídos numa análise realista, mas também as feições ambientais 
extra-organísmicas. Segundo eles, deve ser privilegiada a noção de 
interação. Os sistemas analisados pelos teóricos da DST compreen-
dem um conjunto não especificado que inclui todas as influências e 
entidades, em todos os níveis de análises, incluindo a molecular, a 
celular, a organísmica, a ecológica e a biogeográfica (Lickliter & 
Honeycutt, 2003a e 2003b). 

De acordo com os teóricos da DST, os genes são apenas mais um 
dos muitos recursos utilizados durante o desenvolvimento. (Lickliter 
& Honeycutt, 2003b). A principal proposta dos teóricos da DST é 
integrar o pensamento evolutivo com as ciências psicológicas, a 
chamada psicologia evolutiva, se opondo às perspectivas centradas 
no gene para compreender o comportamento humano. Os adeptos do 
DST se valeriam de dados advindos da genética, embriologia e bio-
logia do desenvolvimento, entre outras áreas. Dessa forma, além da 
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rede de interações entre genes e as complexas e multideterminadas 
interações moleculares dentro e fora das células, no caso do compor-
tamento humano deve ainda ser avaliadas a natureza e a seqüência do 
ambiente físico, biológico e social através do qual passa o indivíduo 
(Lickliter & Honeycutt, 2003a). 

É claro que os adeptos da assim chamada psicologia evolucionária 
não concordam com isso. No debate travado em 2003 nas páginas do 
periódico Psychological Bulletin eles defendem que os organismos 
herdam um conjunto de regularidades ambientais assim como genes, 
e esses dois modos de herança, repetidamente, encontram-se uns com 
os outros através das gerações. Essa repetição direciona a seleção 
natural a coordenar o intercâmbio de genes replicados estavelmente e 
as regularidades ambientais que se mantêm relativamente estáveis, de 
forma que essa teia de interações produza o desenvolvimento viável 
de um desenho organizado funcionalmente. A seleção é o único me-
canismo conhecido que contrabalança a tendência dos sistemas físi-
cos a perder, ao invés de ganhar, organização funcional. A seleção 
constrói mecanismos anti-entrópicos nos organismo para orquestrar 
as transações com o ambiente de forma que eles tenham alguma 
chance de serem potencializadores de reprodução e construtores de 
ordem aos invés de se desorganizarem. Eles apontam que os meca-
nismos indicados pelos defensores do DST são conhecidos há déca-
das e que a própria teoria do gene como nível fundamental de seleção 
dava conta de tais fenômenos . 

Ao nosso ver chegamos aqui ao fundo da questão. Enquanto Kel-
ler vê uma revolução kuhniana na genética, talvez os adeptos da DST 
estejam vendo uma progressão lakatosiana no programa de pesquisa 
darwinista ou neodarwinista. Todavia, Keller parece querer jogar as 
complexidades do gene molecular contra o gene evolutivo, ou seja 
diminuir a importância da seleção natural ao ponto dela se tornar 
inoperante sobretudo para o nível macroevolutivo. Já os autores as-
sociados ao DST buscam um balanço entre uma reificação da seleção 
natural, supostamente hipostasiada pelos psicólogos evolucionários, 
indicando o quanto o desenvolvimento pode contribuir em mudanças 
evolutivas. Esse também é o caminho de Eva Jablonka e Marion 
Lamb no livro Evolution in four dimension, de 2005. Baseando-se 
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nos mecanismos do efeito Baldwin e do fenômeno de assimilação 
genética descrita por Waddington, tais autoras pretendem equilibrar 
as funções da seleção natural com mecanismos que parecem lamarc-
kistas, mas são na verdade outra coisa: são fenômenos populacionais 
resultados de uma seleção natural canalizadora, na qual mudanças de 
comportamento e de fenótipo, não genéticas, devidas principalmente 
à plasticidade fenotípica, criam condições para que certas mutações 
genéticas venham se fixar, no sentido de dar uma base hereditária ao 
que antes havia sido adquirido como mudança de comportamento ou 
de fenótipo. 

Todas essas discussões, e outras que por razões de limite de espa-
ço não poderão ser apresentadas aqui, exercem influências no debate 
acerca do que determina o comportamento, sobretudo o humano: a 
natureza (os genes) ou a cultura (nurture, ou ambiente, experiência, 
nutrição, não há uma tradução precisa para o português). Por exem-
plo, o ciúmes que tradicionalmente é interpretado como um distúrbio 
psicológico associado aos modos de produção e reprodução do poder 
masculino no mundo capitalista, foi interpretado por David Buss, em 
A paixão perigosa (2000), como uma adaptação, um comportamento 
fixado geneticamente que promove vantagens (sobretudo reproduti-
vas) dentro de determinados limites. Assim também, o autismo, um 
importante distúrbio mental que tende a ilhar o sujeito do convívio 
social dito normal, parece também estar correlacionado a determina-
dos tipos de gene. Ocorre que muitos geneticistas, no entanto, têm se 
inclinado a compreender que os genes precisam de ambientes especí-
ficos para produzir seus produtos específicos, e que, portanto, mu-
danças no ambiente podem provocar mudanças na expressão. Isso é 
conhecido desde pelo menos quando o modelo operon-lac de Monod 
e Jacob foi proposto no início da década de 1960, e lhes rendeu pos-
teriormente um Nobel. 

Dessa forma, os geneticistas e evolucionistas afirmam que o com-
portamento humano tem um importante componente genético. Toda-
via, muitas vezes não se atenta para o fato de que o conceito de gene 
ser polissêmico. De acordo com Ridley, um gene pode ser definido 
como: 1) um arquivo hereditário mendeliano para um determinado 
traço físico ou comportamental; 2) um carreador de doença/saúde; 3) 
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uma informação compartilhada entre diferentes espécies de seres 
vivos; 4) uma receita química para sintetizar proteínas; 5) um comu-
tador molecular para ligar/desligar outros genes; 6) uma unidade de 
seleção natural; e 7) um dispositivo para extrair informação do ambi-
ente. Cada uma dessas definições está relacionada a descobertas fei-
tas ao longo do desenvolvimento da história da genética. Cada uma 
trilhou um caminho diferente e nenhuma delas, sozinha, poderia res-
ponder pela definição do que é o gene. Dessa forma, não constitui 
surpresa o fato de que os diversos significados possíveis atribuídos 
ao termo “gene” confundam o público leigo e mesmo alguns biólo-
gos. Isso não significa necessariamente que há um gene que determi-
na tal ou qual comportamento, mas que na população há variações de 
comportamento, e que essas variações podem ser causadas por dife-
rentes alelos, por distintas versões dos genes.  

Quando se diz que o comportamento humano tem um importante 
componente genético o que está em jogo aqui é o conceito de herda-
bilidade, que infelizmente é um conceito traiçoeiro, muito mal com-
preendido. Ele é uma média populacional, sem sentido para qualquer 
pessoa individual. Matt Rildey mostra que Shakespeare criou em 
Sonhos de uma noite de verão a idéia de “gêmeos virtuais”. Gêmeos 
virtuais são um par de pessoas que, desde a mais tenra idade viveram 
juntos e foram tratados igualmente (aproximadamente a mesma ali-
mentação, as mesmas escolas, etc.) uma situação bastante propícia 
para testar a hipótese de que o ambiente é que cria a identidade, pois 
seria de se esperar, nesse caso, que essas duas pessoas se parecessem 
extremamente entre si. Não é o caso das gêmeas virtuais Hérmia e 
Helena, da peça do bardo inglês. Apesar de terem sido criadas juntas, 
sem discriminações, elas discordavam em tudo. Entretanto, seria ab-
surdo dizer, segundo Ridley, que Hermia tem mais inteligência (ou 
traços de personalidade) herdável que Helena, ou vice-versa.  

Quando um geneticista diz, por exemplo, que a herdabilidade da 
altura é de 90% isso não significa que 90% dos centímetros de Hér-
mia vêm de seus genes, e 10% da sua alimentação ou dos exercícios 
que fez. Isso significa que a variação na altura em uma amostra parti-
cular é atribuível, 90%, aos genes e, 10%, ao ambiente. Não existe 
variabilidade na altura para um indivíduo; não há herdabilidade em 
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sentido individual. 
A herdabilidade pode medir somente variações, não absolutos. A 

maioria das pessoas nasce com dez dedos. Aquelas com menos dedos 
usualmente os perderam em algum acidente – através dos efeitos do 
ambiente. A herdabilidade para o número de dedos é portanto próxi-
ma de zero, pois quase não há variações. Todavia, seria absurdo ar-
gumentar que o ambiente é a causa de termos dez dedos. Nós desen-
volvemos dez dedos porque nós somos geneticamente programados 
para desenvolver dez dedos. É a variação no número de dedos que é 
ambientalmente determinada; o fato de temos dez dedos é genético. 
Paradoxalmente, portanto, as características menos herdáveis da na-
tureza humana podem ser as mais geneticamente determinadas. 

Assim também com a inteligência. Não seria certo dizer que a in-
teligência de Hermia é causada pelos seus genes: é óbvio que não se 
pode tornar inteligente sem comida, sem cuidado parental, sem a-
prendizagem ou sem livros. Entretanto, em uma amostra de pessoas 
que possuem todas essas vantagens, a variação entre os que vão bem 
nas provas e aqueles que não vão pode ser uma questão de genes. 
Nesse sentido, a variação na inteligência pode ser genética. 

Por acidente geográfico, classe ou dinheiro, a maioria das escolas 
tem alunos com um background similar. Por definição, tais escolas 
dão a esses alunos um ensino similar. Ridley argumenta que, tendo 
minimizado as diferenças nas influências ambientais, as escolas in-
conscientemente têm maximizado o papel da hereditariedade genéti-
ca: é inevitável que as diferenças entre as notas altas e as notas bai-
xas dos alunos devam ser devidas aos seus genes, por que foi apenas 
isso que se deixou variar. De novo, herdabilidade é uma medida do 
que está variando, não do que é determinante (Ridley, 2002, p. 76-
77). 

Da mesma forma, em uma verdadeira meritocracia, continua Ri-
dley, onde todos têm oportunidades e treinamentos iguais, os melho-
res atletas serão aqueles com os melhores genes. A herdabilidade da 
habilidade atlética se aproximaria de 100%. No tipo oposto de socie-
dade, onde somente poucos privilegiados obtêm comida e chance 
para treinar suficientes, o background e a oportunidade vão determi-
nar quem vence a corrida. A herdabilidade vai ser zero. Paradoxal-
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mente, portanto, quanto mais igual, em termos de oportunidade, nós 
fizermos a sociedade, maior será a herdabilidade, e mais os genes 
irão importar. 
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