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Resumo: Analisamos o debate sobre as fronteiras entre natureza/cultura e 
ciências humanas/ciências biológicas, a partir do campo de interlocuções 
entre neurociências e educação e de críticas realizadas por Richard Lewontin. 
As produções analisadas enfatizam que natureza e cultura são dimensões que 
não se opõem, colocando em xeque a própria cisão entre ciências biológicas 
e humanas. Conquanto defendam uma aproximação entre os dois campos, 
os exemplos analisados não têm conseguido avançar para além de suas 
críticas, de forma a desenvolver estudos empíricos que efetivamente 
articulem os referenciais teórico-metodológicos de ambas as áreas. As 
fronteiras entre natureza e cultura têm sofrido problematizações, mas ainda 
constituem condição importante para a produção de conhecimento nas 
ciências humanas e biológicas.  
Palavras-chave: natureza; cultura; ciências biológicas; ciências humanas; 
Lewontin, Richard 

The boundaries between nature and nurture: discussions from inter-
nal criticisms of biology and the interlocutions between neurosciences 

and education 

                                                      
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus 

Vacaria. R. Eng. João Viterbo de Oliveira, 3061, Zona Rural, Cep 95200-000, 
Vacaria, RS, Brasil. E-mails: jonathan.amaral@vacaria.ifrs.edu.br; 
jhamaral@yahoo.com.br 
# Estudante de doutorado no Curso de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama, 110, CEP: 90046-
900, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: leonardo_luvison@hotmail.com 



 

 116 

Abstract: We analyze the boundaries between nature/nurture and human 
sciences/biological sciences from discussions about the interlocutions be-
tween neurosciences and education, and Richard Lewontin’s criticisms of 
biology. These productions suggested that the dichotomy opposing nature 
to nurture is fruitless. Although they defend an approximation between the 
two fields, the analyzed examples have not been able to advance beyond 
their critics, in order to develop empirical studies that effectively articulate 
the theoretical-methodological references of both areas. The boundaries 
between nature and nurture have undergone criticisms, but they still consti-
tute an important condition for the production of knowledge in the human 
and biological sciences.  
Key-words: nature; nurture; biological sciences; human sciences; Lewontin, 
Richard 

1 INTRODUÇÃO 

A biologia sempre teve que lidar com o “ambiente”, aquilo que 
delimita o biológico, objeto de estudo dessa disciplina. Na história da 
biologia podemos encontrar distintas concepções sobre a relação 
entre o substrato biológico e ambiental da vida. Um importante 
aspecto das disciplinas biológicas que tratam dos fenômenos de 
herança, desenvolvimento e evolução foi a forte distinção entre o 
“biológico” e o “ambiental”, dois objetos de estudo que foram 
separados para diferentes finalidades epistemológicas/metodológicas. 
Na afirmação dessa dicotomia, disciplinas como a genética 
delimitaram seus objetos e conquistaram autonomia disciplinar no 
início do século XX (Araújo, 2015). 

A questão da contribuição da biologia e do ambiente para a 
origem de características físicas e comportamentais do homem possui 
sérias consequências políticas e sociais, inaugurando também uma 
importante discussão sobre a delimitação e a relação entre o substrato 
natural e cultural do ser humano. Dessa forma, de acordo com 
Nikolas Rose (2013), as ciências sociais sempre tiveram que lidar com 
a biologia, entendida enquanto disciplina científica e enquanto 
realidade inexorável dos homens, que são seres que nascem, vivem, 
adoecem e morrem. O autor analisa as relações entre ciências 
biológicas e humanas tomando como exemplo o caso da sociologia, 
cujo surgimento ocorreu simultaneamente à consolidação da biologia 
como área do conhecimento, na primeira metade do século XIX. 
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Desde a sua gênese a sociologia ficou à sombra do conhecimento 
biológico, o que a levou a um duplo movimento: por um lado, a 
tentativa de se diferenciar da biologia, a partir da afirmação da 
especificidade das características que constituiriam os homens e as 
relações entre eles – o que, consequentemente, demandaria a 
constituição de uma disciplina com estatuto metodológico próprio, de 
modo a compreender adequadamente essas características; por outro 
lado, a tentativa de modelar a sociologia a partir da biologia, 
compreendendo a sociedade como um grande organismo vivo, 
formado por diferentes partes, responsáveis por diferentes funções. 
Representativa do primeiro movimento é a tradição inaugurada por 
Max Weber, com sua ênfase no estudo dos sentidos envolvidos nas 
ações sociais. Já o trabalho de Émile Durkheim exemplifica o 
segundo movimento, com sua proposta de estudar os “fatos sociais” 
como se fossem “coisas” redutíveis a suas dimensões externas e 
passíveis de mensuração e observação objetiva. Em ambos os casos a 
“natureza” foi entendida como um domínio cuja compreensão era de 
responsabilidade da biologia, o que levou à solidificação do dualismo 
natureza/cultura (Rose, 2013). 

A partir da segunda metade do século XX, como consequência da 
associação entre biologia e nazismo, as ciências sociais passaram a 
assumir uma atitude de reserva em relação às ciências naturais: a ênfase 
na dimensão biológica da espécie humana virou sinônimo de 
conivência com a supremacia de certos grupos sobre outros. Dos anos 
1970 em diante, tornou-se senso comum sociológico afirmar que a 
ênfase na realidade biológica dos humanos necessariamente implicaria 
manifestações de machismo, racismo, fatalismo, determinismo, 
reducionismo1: relações de poder seriam legitimadas a partir de uma 
concepção de natureza vista como imutável (Rose, 2013).  

                                                      
1 Referimo-nos ao reducionismo epistemológico, o qual consiste em explicar um 

fenômeno complexo com base em somente alguns fatores causais determinantes 
(Rose, 1997). Segundo Steven Rose, o determinismo biológico é um tipo de explica-
ção reducionista, pois procura explicar os fenômenos humanos levando em conta 
apenas fatores biológicos, deixando de lado aspectos econômicos ou socioculturais. 
Nessa perspectiva determinista, compreende-se que biologia equivale a destino: uma 
biologia inata e imutável seria a responsável pelas características definidoras dos 
humanos (Rose, 1997). 



 

 118 

No entanto, há indícios de mudanças nessa visão crítica e 
pessimista das ciências humanas em relação às biológicas. Nikolas 
Rose (2013) argumenta que os atuais avanços nas ciências naturais 
têm demonstrado que concepções deterministas e reducionistas são 
insustentáveis do próprio ponto de vista biológico: há uma grande 
tensão entre, de um lado, estilos de pensamento2 vinculados a essas 
concepções e, de outro, estilos de pensamento que reconhecem a 
complexidade e o dinamismo dos fenômenos humanos. Portanto, 
admitir a dimensão biológica de determinada característica não 
equivale necessariamente a destino ou fatalidade, mas a uma 
possibilidade que pode se concretizar ou não, a partir das interações 
dos organismos vivos com os diferentes meios (intracelular, 
biográfico, social, cultural) em que estão inseridos. Para o sociólogo, 
essa seria uma oportunidade única de as ciências humanas – com sua 
compreensão acerca dos modos como os indivíduos formam seu 
meio e são formados por ele, ao longo do tempo e do espaço – 
dialogarem com as ciências biológicas (Rose, 2013). 

Em função dessas mudanças epistemológicas, estão em curso 
algumas tentativas de diálogo entre ciências biológicas e humanas. 
Com o intuito de melhor compreender essas transformações, neste 
artigo analisamos e debatemos duas propostas de diálogo entre 
ciências biológicas e humanas que desafiam as consolidadas 
dicotomias entre biologia/ambiente e natureza/cultura – dicotomias 
essas que têm separado bruscamente as duas áreas de conhecimento. 

O primeiro caso analisado é o de um domínio de pesquisa 
chamado por alguns autores de “neuroeducação” ou, em língua 
inglesa, de Mind, Brain and Education Science. A seção a seguir apresenta 
um breve panorama dessa nova área, abordando alguns dos principais 
argumentos defendidos por seus entusiastas. Na terceira parte do 
artigo abordamos as críticas do geneticista Richard Lewontin sobre a 

                                                      
2 O autor utiliza a noção de “estilo de pensamento” tal como empregada por Ludwik 

Fleck ([1935], 2010): trata-se de uma predisposição teórica para perceber o mundo de 
determinada forma, a partir de um conjunto de pressupostos. O estilo de pensa-
mento se refere não apenas ao modo como o conhecimento é produzido, mas tam-
bém ao que efetivamente é passível de se tornar objeto de estudo em determinado 
contexto histórico e social. Ao conjunto de pessoas que compartilham um estilo de 
pensamento, Fleck chama de “coletivo de pensamento”. 
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relação entre organismo e ambiente, discutindo de que forma as 
dicotomias biologia/ambiente e natureza/cultura podem ser 
solapadas a partir de argumentos internos da biologia. 

2 AS INTERLOCUÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO E NEU-
ROCIÊNCIAS 

O campo de interlocuções entre educação e neurociências parte 
do princípio de que os processos de ensino-aprendizagem podem ser 
aprimorados a partir do conhecimento das bases neurobiológicas da 
aprendizagem humana. Conforme Milton Zaro e colaboradores 
(2010), essa disciplina emergente procura articular contribuições das 
neurociências, das ciências cognitivas e da educação, de modo a 
produzir conhecimentos que possam gerar melhorias nos currículos 
escolares, nas metodologias de ensino, nas relações entre professores 
e alunos, dentre outros componentes do trabalho educativo. Para os 
autores, “a pesquisa de base neuroeducacional comportaria um vasto 
campo de investigação – de naturezas quantitativas, qualitativas, 
empíricas e inclusive etnográficas” (Zaro et al., 2010, p. 205). Essa 
citação evidencia a tentativa de autores da área de articular teorias e 
metodologias oriundas de tradições científicas bastante diversas. 

A constituição dessa nova área é um fenômeno recente, que 
coincide com a intensificação das críticas às distinções entre natureza 
e cultura e entre ciências biológicas e humanas. Cabe citar alguns 
exemplos para tornar esse argumento mais compreensível. A partir de 
2011 passou a ser realizada a Latin American School for Education, 
Cognitive and Neural Sciences (LASchool) – escola de estudos avançados 
que vem sendo promovida anualmente em diversos países da 
América Latina, reunindo pesquisadores de todo o mundo 
interessados em articular educação e neurociências. Os participantes 
do curso trabalham em conjunto por duas semanas, analisando ideias 
e achados científicos que possam ser relevantes tanto para educadores 
quanto para cientistas. O evento é financiado pela fundação norte-
americana James S. McDonnell, que custeia as despesas de todos os 
participantes (LASchool website). Outro exemplo é a constituição da 
International Mind, Brain and Education Society (IMBES), que desde 2004 
tem se dedicado a fomentar o diálogo entre ciências cognitivas, 
neurociências, genética e educação. A sociedade realiza conferências 
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desde 2007, editando também a revista Mind, Brain and Education 
(IMBES website).   

Para conhecer a forma como pesquisadores dessa nova área 
concebem as relações entre natureza e cultura e entre ciências 
humanas e biológicas, analisamos 91 artigos, uma tese de doutorado e 
uma dissertação de mestrado, publicados em três idiomas (espanhol, 
inglês e português), entre 1973 e 2014. Os trabalhos foram resgatados 
a partir do Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) – biblioteca virtual 
que permite o acesso livre a periódicos científicos e outras produções 
acadêmicas publicados nacional e internacionalmente, de todas as 
áreas do conhecimento3. O levantamento de trabalhos foi realizado 
por meio das palavras-chave “neuroeducação” e “neurociências e 
educação”, nos três idiomas mencionados acima. Para delimitar a 
procura, consideramos apenas os trabalhos avaliados por pares, 
deixando de lado atas de congresso, resenhas e artigos de jornal. A 
amostra foi definida após a leitura do resumo e das palavras-chave de 
cada um dos trabalhos recuperados. 

Um fato que chamou a atenção a partir da análise é o de que o 
estabelecimento da intersecção entre as duas áreas não constitui um 
empreendimento exclusivo de neurocientistas: pesquisadores de 
diversas áreas, tanto das ciências biológicas quanto das ciências 
humanas, têm buscado promover esse diálogo. Prova disso é que os 
artigos analisados foram publicados em periódicos de diferentes 
campos do conhecimento, como biologia, educação, filosofia, 
neurociências e psicologia. 

A abordagem explícita das relações entre natureza e cultura apa-
rece em 46 dos 93 trabalhos analisados. Nesses materiais, os autores 
fazem referência à neuroplasticidade – capacidade que o sistema 
nervoso tem de se modificar a partir de situações de aprendizagem e 
experiências. Os pesquisadores enfatizam que a adequada com-

                                                      
3 O acervo do Portal conta com mais de 38 mil títulos com texto completo, além de 

enciclopédias, obras de referência, manuais técnicos, dentre outros materiais 
bibliográficos (informação disponível em http://www.periodicos.capes.gov.br/in-
dex.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=missao-objetivos&Itemid= 
102). Acesso em 04 de fevereiro de 2017. 
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preensão da estrutura e do funcionamento do sistema nervoso não 
pode se dar à revelia do entendimento das relações entre biologia e 
ambiente: essas duas dimensões estabelecem transações contínuas, a 
partir das quais passam por modificações constantes. Assim, a 
experiência molda o sistema nervoso, de modo que a educação está 
intimamente ligada à mudança neuronal (Ansari e Coch, 2006; 
Hodges, 2010; Ferrada, 2009). Trata-se, portanto, de manifestações 
dos novos estilos de pensamento que, segundo Nikolas Rose (2013), 
estão emergindo de pesquisas biológicas recentes.  

É a constatação da neuroplasticidade que leva muitos autores a 
defender a possibilidade de diálogo entre educação e neurociências, 
visto que, por um lado, não há aprendizagem humana sem um 
aparato biológico apto para isso e, por outro lado, esse mesmo 
aparato biológico sofre constantes modificações a partir da 
aprendizagem. Os pesquisadores reconhecem nesse fato um caminho 
para que ciências humanas e biológicas dialoguem com suas 
teorizações, modificando a forma como natureza e cultura têm sido 
compreendidas. A própria emergência das interlocuções entre 
educação e neurociências constituiria a “materialização” desse 
argumento (Gonçalves, 2012). 

Os estudos sobre a neuroplasticidade exemplificam a tendência 
vislumbrada por Nikolas Rose (2013) em estilos de pensamento 
biológicos contemporâneos, conforme os quais a biologia é muitas 
vezes uma possibilidade, e não uma determinante: o fato de que 
situações de aprendizagem promovem modificações no sistema 
nervoso coloca em xeque as pretensões do determinismo. Todavia, 
isso não significa que não haja certas limitações ou pré-condições 
biológicas, as quais não podem ser alteradas por meio da cultura ou 
da educação. Segundo Evelyn Fox Keller (2010), há aspectos que, a 
menos sob condições específicas, não são passíveis de mudanças, 
como a condição tetrápode e a estrutura de órgãos vitais. Conquanto 
a autora reconheça a existência da plasticidade, ela lembra que certos 
traços são relativamente difíceis de serem modificados após o 
nascimento; outros se tornam muito pouco maleáveis após os seis 
primeiros meses de gestação, a infância ou a adolescência. Mesmo 
assim, esse pressuposto não constitui possibilidade de reavivamento 
do determinismo biológico, até porque as abordagens sociológicas – 
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críticas do determinismo – dificilmente negariam a existência de 
condicionantes sociais que não podem ser modificados 
arbitrariamente por meio da ação individual. Esse argumento é 
corroborado pela autora de um dos trabalhos analisados para este 
artigo (Gonçalves, 2012). 

Apesar das propostas de aproximação entre ciências humanas e 
biológicas e do questionamento das fronteiras entre natureza e 
cultura, o que percebemos na grande maioria dos trabalhos analisados 
é a dificuldade em produzir pesquisas empíricas articulando as duas 
áreas. Uma das causas dessa dificuldade diz respeito às diferenças 
entre os procedimentos metodológicos utilizados por cada campo na 
produção de conhecimento. O desenvolvimento das pesquisas em 
neurociências demanda a elaboração de variáveis bem delimitadas e 
controladas, a serem testadas em ambientes artificiais de laboratório, 
os quais dificilmente correspondem ao contexto real de sala de aula. 
Além disso, muitos estudos neurocientíficos são produzidos com 
modelos animais, gerando resultados que demandam cautela ao serem 
extrapolados para humanos (Devonshire e Dommett, 2010; 
Brockington, 2011). Essas diferenças metodológicas acabam 
constituindo limites difíceis de transpor na realização de estudos que 
articulem neurociências e educação. Outra dificuldade concerne aos 
conceitos elaborados por cada área, que podem ser incomensuráveis: 
por exemplo, o que a educação entende por “ambiente” ou 
“aprendizagem” pode diferir do que as neurociências compreendem 
por isso (Varma, Mccandliss & Schwartz, 2008). 

3 A RELAÇÃO ENTRE ORGANISMO E AMBIENTE NA 
BIOLOGIA DE RICHARD LEWONTIN 

Algumas críticas internas da biologia podem solapar a dicotomia 
natureza/cultura e apresentar novas relações entre as ciências 
biológicas e humanas. A análise desta seção incide sobre a obra de 
um biólogo conhecido por seus trabalhos sobre genética e evolução e 
pelo olhar crítico em relação aos caminhos da biologia ao longo do 
século XX. Trata-se de Richard Lewontin, eminente geneticista de 
populações, que desafia os biólogos a pensar sobre a biologia mais 
criticamente (Lewontin, 1976; 1982; 1984; 2003). Suas críticas e 
algumas de suas propostas de relação entre biologia e ambiente 
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influenciaram perspectivas teóricas da biologia contemporânea, como 
sua abordagem sobre construção de nicho. 

Um dos pontos centrais de suas críticas é mostrar como uma 
biologia de “má qualidade” levou a concepções problemáticas sobre a 
relação entre o organismo e seu meio, incidindo também na relação 
da biologia com a sociedade. Lewontin (2003) acredita que uma das 
origens dessa biologia de “má qualidade” é a metáfora do mundo 
como máquina, que baseia boa parte das ciências naturais. Seguindo 
essa metáfora, os biólogos decompõem o mundo dos objetos e 
processos biológicos em partes e peças que podem ser claramente 
diferenciadas, como organismo e ambiente, natureza e cultura. A 
despeito de seu sucesso explicativo na biologia, esse modelo pode 
levar a uma concepção simplificada das relações parte/todo e 
causa/efeito. 

A biologia não se ajusta bem ao modelo de máquina porque 
esbarra em incompatibilidades características dos seres vivos. O que 
sabemos sobre a vida, afirma Lewontin (2003), é incompatível com 
um lastro metodológico do modelo de máquina. Para se adequar a 
esse modelo, os biólogos procuram estudar os seres vivos e os 
processos biológicos: (i) com um funcionamento homogêneo e 
universal; (ii) manipulando fatores causais para que sejam 
determinantes; e (iii) apresentando uma separação brusca entre o 
“interno” e o “externo”.  

O autor problematiza cada um destes pontos. Em contraponto a 
um funcionamento homogêneo, (i) sabemos que os organismos são 
internamente heterogêneos; (ii) a vida é um nexo de forças causais, 
não sendo determinada por poucos fatores; e (iii) os organismos são 
abertos interna e externamente, sendo muitas vezes difícil determinar 
o limite entre o biológico e o ambiental (Lewontin, 2003). 

Para entender de que forma esses aspectos práticos podem levar a 
biologia a formular respostas incompletas ou ignorar características 
essenciais da vida, discutiremos brevemente um exemplo explorado 
por Lewontin (2000): o projeto genoma humano. Esse projeto 
sequenciou o genoma humano a partir de técnicas de biologia 
molecular dispendiosas para a época. Para isso, foi necessário o 
esforço lobista de cientistas como Walter Gilbert, James Watson, 
Charles Cantor e Lerooy Hood, que procuraram obter a sequência 
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completa de As, Ts, Cs e Gs que compõem o genoma humano. Na 
posse dessas informações, esses cientistas afirmavam que a biologia 
do homem poderia ser “computada”. 

O esquema geral desse empreendimento seria encontrar todos os 
genes e descobrir suas conexões. Assim, a biologia poderia “deduzir” 
um organismo completo. Em resumo, esse projeto almejava: (i) a 
descrição completa da sequência de nucleotídeos do genoma 
humano; (ii) descobrir as unidades funcionais do genoma humano, ou 
seja, os genes e seus elementos reguladores; (iii) descobrir “para que” 
servem esses genes, nas vias de suas conexões causais (Lewontin, 
2003). Podemos incluir como um último objetivo (iv) a pretensão de 
envolver diferentes aplicações sociais. 

Como Lewontin (2003) procura mostrar, esse empreendimento 
parte de uma visão da biologia do homem baseada na metáfora da 
máquina. Pretende-se separar o organismo em partes constituintes – 
DNA, genes, proteínas, etc. – seguindo por uma etapa de síntese, 
buscando conexões causais entre as partes. Contudo, esse modelo 
parte de um pressuposto biológico problemático: a crença de que as 
causas sobre uma determinada característica fenotípica estão inteira 
ou fortemente determinadas pelo DNA. O problema é que nem a 
primeira parte do nexo causal entre o “DNA e as características” – a 
formação das proteínas – é fortemente determinada pela informação 
presente nos nucleotídeos. As proteínas dependem sobretudo do 
ambiente fisiológico da célula; o DNA per se não determina nem 
mesmo a sua estrutura tridimensional. 

Apesar de ser um truísmo para os biólogos o fato de os seres 
vivos serem determinados por um nexo de forças causais fracas, nos 
estudos empíricos em laboratório os pesquisadores procuram 
eliminar fatores causais e favorecer a construção de modelos com 
poucos efeitos causais preponderantes. Na prática, os biólogos 
esquecem aquilo que conhecemos sobre a vida em nome de uma 
ciência “mais confiável”. 

Em alguns casos, esse recurso metodológico passa a ser não 
apenas uma maneira de estudar os fenômenos biológicos, mas 
também uma descrição de como o mundo opera. Muitas vezes os 
cientistas tomam como verdade a metáfora do organismo e do 
ambiente como se fossem comparáveis a uma máquina, passando a 
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acreditar que realmente há uma relação mecânica entre organismo e 
ambiente (Lewontin, 2003). Ademais, para adequar os seres vivos ao 
modelo de máquina, os biólogos tratam de construir experimentos 
que façam a vida se adequar a um funcionamento homogêneo, com 
poucos fatores causais preponderantes e com uma separação 
delimitada entre os fenômenos biológicos e ambientais. Geralmente, 
procura-se manipular uma causa ou um pequeno número de causas 
por meio de grandes perturbações, para a obtenção de fatores causais 
preponderantes. 

Podemos encontrar essa tendência na adoção de organismos 
modelos da genética clássica, a qual procurou demonstrar que os 
genes “determinam” as características dos organismos. O mais 
famoso organismo modelo dessa ciência é a “mosquinha da fruta”, 
Drosophila melanogaster. As culturas dessa mosca podem ser 
manipuladas de um modo relativamente fácil, em um ambiente com 
condições controladas. Esse organismo combina a necessidade da 
genética em estabelecer populações ao longo das gerações em 
culturas homogêneas, as quais diferem em poucas características bem 
definidas (Araújo, 2015). 

Segundo Staffan Müller-Wille e Hans-Jörg Rheinberger (2012, p. 
137), com o estabelecimento de organismos modelos, “os biólogos 
que adotaram a genética mendeliana, depois de 1900, habitaram um 
mundo povoado por novas formas de vida – seres vivos distintos 
daqueles que os contemporâneos de Mendel estavam acostumados”. 
A construção dessas novas formas de vida a partir do século XX, 
associada ao controle do ambiente experimental (padronizado e 
constante), possibilitou que elas fossem controladas e recombinadas 
para finalidades experimentais. 

Essa prática experimental propiciou não apenas objetos de 
pesquisa, mas também ferramentas para inferir a constituição genética 
dos indivíduos. Assim, distinções teóricas importantes da genética 
foram obtidas, como a separação entre o genótipo e o fenótipo 
(Araújo, 2015). Tal distinção oferecia a possibilidade de isolar os 
efeitos da herança genética – nas populações de organismos modelos 
– dos fatores ambientais. Um ponto importante dessa distinção é que 
ela permitiu atribuir um papel causal excessivo ao genótipo na 
determinação do fenótipo. Apesar da distinção entre genótipo e 
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fenótipo conduzir ao reconhecimento implícito do papel do ambiente 
na formação das características fenotípicas, na prática muitos 
geneticistas ignoraram esses fatores (Sapp, 2003). Essa ideia fez 
muitos geneticistas conceberem os indivíduos como um mosaico de 
caracteres independentes. Nessa perspectiva, os organismos são 
tomados como um conjunto de muitos caracteres unitários, cada um 
capaz de ser herdado independentemente. O ambiente faz apenas o 
papel de cenário na determinação das características fenotípicas. 

Essa abordagem foi compartilhada por importantes geneticistas, 
como Thomas Morgan (1866-1945), que contribuiu diretamente para 
o estabelecimento da genética. A teoria do gene, como formulada por 
Morgan, parte da crença de que os genes determinam o 
desenvolvimento ontogenético e os caracteres. Todavia, essa ciência 
nada diz em relação ao modo pelo qual os genes estão ligados 
causalmente com o desenvolvimento do organismo e o surgimento 
das características do adulto. Apesar disso, para Morgan (1926), a 
prática da genética apresentava subsídios suficientes para essa 
extrapolação. 

Ao estudar os fenótipos de uma população de organismos, a 
genética clássica atribuiu como causa determinante das variações 
observadas entre os indivíduos as suas diferenças genéticas. 
Normalmente, para essa finalidade, são produzidas e estudadas 
formas de vida em um ambiente experimental controlado, sob 
perturbações definidas, como a indução de mutações. Essa produção 
de novas formas de vida teve um efeito profundo no tipo de 
explicação que os biólogos ofereceram, gerando extrapolações sobre 
a biologia do homem. Um exemplo é a própria visão atomística de 
gene de Morgan, a qual ajudou a embasar a crença de que capacidades 
cognitivas humanas são fortemente determinadas pelos genes, 
embora o autor tenha sido crítico das extrapolações feitas pelo 
movimento eugenista, por exemplo (Allen, 2011).  

Assim, podemos entender de que forma as conclusões obtidas a 
partir de modelos experimentais específicos passam a ser 
extrapolados para a vida como um todo. Confundem-se as 
conclusões obtidas a partir de situações experimentais específicas 
com descrições de como realmente é a biologia do homem 
(Lewontin, 2003). Há uma confusão entre as estratégias 
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metodológicas da biologia e as explicações dos fenômenos biológicos, 
engendrando, dessa forma, aplicações sociais “distorcidas” sobre a 
biologia humana. Os recursos metodológicos de que os biólogos 
lançam mão para estudar a vida são internalizados ao jargão biológico 
para explicar a “realidade”.  

Esse enfoque metodológico leva a biologia muitas vezes a 
formular respostas incompletas ou a ignorar características essenciais 
da vida. Para Lewontin (2003), essas extrapolações são inadequadas já 
em seu ponto de partida, pois inferem os fenômenos biológicos a 
partir de organismos modelos, em condições laboratoriais restritas. 
Nesse contexto, procura-se manipular um caminho causal 
preponderante, produzindo organismos em condições “anormais”. 
Com efeito, Lewontin (2003, p. 98) define um organismo “normal” 
como a condição em que nenhum caminho causal único controla o 
organismo. Isso é característico da vida, segundo o autor. Por isso, 
para que um único desvio causal mostre um efeito considerável, 
como o gene, será necessária a construção de organismos “anormais”. 
É a partir desses organismos que os biólogos fazem inferências sobre 
a biologia do homem.  

A partir de todas essas críticas, Lewontin (2003) se pergunta qual 
seria outra via de pesquisa: como fragmentar um organismo sem 
destruir as relações que estamos tratando de compreender? Para 
entender o homem, que outra relação entre ciências biológicas e 
humanas seria possível? 

Segundo o autor, o holismo extremo não é um caminho, muito 
menos a negação total do reducionismo como estratégia metodológica. 
Ele nos apresenta um ponto de partida: devemos aprender sobre as 
limitações que a própria biologia já nos mostrou. Devemos ter em 
mente, antes de tudo, que os seres vivos não se ajustam a uma 
concepção de mundo como máquina. A vida ocupa no espaço das 
relações físicas uma região diferente da dimensão físico-química, 
caracterizando-se por uma heterogeneidade causal e um intercâmbio 
dinâmico entre processos “internos” e “externos”. Os organismos são 
“sistemas abertos internamente heterogêneos” (Lewontin, 2003, p. 
116). Sabendo disso, a biologia deve evitar extrapolações para a vida 
como um todo a partir de perturbações experimentais que retiram o 
organismo do seu nexo de forças que são individualmente fracas. 



 

 128 

O exemplo explorado anteriormente da genética clássica nos 
mostra como podemos solapar o determinismo aprendendo com as 
próprias limitações da biologia. Sabe-se que o fenótipo de muitos 
organismos, mesmo sem variação genética, é bastante sensível a 
fatores ambientais, como temperatura, tempo de vida, umidade, entre 
outros fatores que atuam durante o desenvolvimento biológico. As 
melhores evidências da biologia apontam que o organismo não 
computa a si próprio a partir dos seus genes,  

[...] mas é uma consequência singular entre os genes que ele possui, a 
se-quência temporal dos ambientes externos aos quais está sujeito 
durante a vida e eventos aleatórios de interações moleculares que 
ocorrem dentro de células individuais. São essas interações que 
devem ser incorporadas em uma explicação adequada acerca da 
formação de um organismo. (Lewontin, 2003, p. 24) 

Outro aspecto que aprendemos com a própria biologia é que um 

quadro assimétrico de causas e efeitos entre biologia/ambiente e 

natureza/cultura não corresponde à “realidade” sobre a origem das 

características humanas. A própria flexibilidade dos limites entre o 

interior e o exterior, o biológico e o ambiental, dificulta essa 

dicotomia estrita. Para Lewontin (2003), tanto o organismo quanto o 

ambiente são causa e efeito das características biológicas. Os 

organismos constroem ativamente, no sentido literal da palavra, um 

mundo à sua volta, mas também são afetados por ele, em uma forma 

construcionista e dialética. 

 Segundo essa interpretação, o mundo está mudando porque os 

organismos estão mudando. Um exemplo mais amplo disso é 

entender como a vida evoluiu em condições externas resultantes das 

próprias atividades biológicas. Na formação da atmosfera da Terra, 

por exemplo, as concentrações de oxigênio e dióxido de carbono 

foram consequências diretas das atividades biológicas. Essa atividade 

biológica influenciou diretamente o ambiente, que, por sua vez, 

alterou o curso da evolução da vida. O mesmo raciocínio pode ser 

feito com características humanas, que possuem historicidade tanto 

em seu substrato biológico quanto nas interações com a cultura. 
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Ainda que grande parte dos biólogos tenha noção disso, em graus 

diferentes de consciência, esses pressupostos não fazem parte da 

prática da biologia. O desafio atual se refere a de que forma a biologia 

pode integrar em sua prática o que foi discutido – e nisso está uma 

das maiores possibilidades de relação entre ciências biológicas e 

humanas. 

4 CONCLUSÃO 

A despeito das críticas que a dicotomia natureza/cultura tem 
recebido, o que verificamos a partir da análise aqui realizada é a 
permanência das dificuldades de articulação entre ciências humanas e 
biológicas. A abordagem epistemológica de Ludwik Fleck (2010) se 
mostra pertinente para compreender essas dificuldades, que estão 
fortemente vinculadas à separação entre natureza e cultura, a qual deu 
origem a estilos de pensamento bastante diversos.  

Para Fleck (2010), estilos de pensamento distintos produzem 
linguagens distintas, as quais, por sua vez, levam à constituição de 
fatos distintos. Os problemas que um coletivo de pensamento 
considera relevantes, os princípios que devem ser observados na 
produção de conhecimento, as formas de legitimação de um saber 
podem ser considerados como arbitrários ou errôneos por outro 
coletivo. Isso implica problemas de tradução e dificuldades de 
entendimento para coletivos alheios a determinado estilo. Esse 
empecilho fica evidente nas interlocuções entre neurociências e 
educação: o fato “aprendizagem” para uma área não corresponde ao 
fato “aprendizagem” para a outra. 

Isso não significa que a comunicação entre coletivos de 
pensamento diferentes seja inviável. Um dos fenômenos abordados 
por Fleck consiste na mutação de estilos, por meio do tráfego 
intercole-tivo de pensamentos. A partir do contato com ideias 
formuladas por outros coletivos, um estilo de pensamento pode 
passar por mudanças graduais, agregando novas concepções de 
mundo; é esse o processo por meio do qual a ciência se modifica. 
Nesse tráfego de conhecimentos, o sentido original de uma ideia é 
passível de transformação, pois, ao se apropriar de uma ideia, os 
coletivos podem atribuir-lhe novos significados (Fleck, 2010). 
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A partir do tráfego intercoletivo de pensamentos ocasionado pela 
interface entre educação e neurociências, é possível vislumbrar 
indícios de mutações nos estilos de pensamento educacionais. Em um 
dos trabalhos analisados (Norton e Deater-Deckard, 2014), os autores 
propõem, à luz das neurociências, uma nova interpretação para as 
teorizações de Jean Piaget, as quais têm exercido grande impacto no 
campo educacional. Para os autores, as neurociências, com suas 
tecnologias de imageamento cerebral, estão possibilitando visualizar 
os correlatos neurais das operações mentais de que tratava Piaget. Os 
pesquisadores utilizam o termo “neuroconstrutivismo”, no qual a 
neuroplasticidade desempenha papel central na explicação de 
fenômenos ligados à aprendizagem. Da mesma forma, Guilherme 
Brockington (2011) desenvolveu estudo empírico articulando meto-
dologias de pesquisa neurocientíficas com teorizações da área de 
ensino de Física, de modo a analisar a influência das emoções nos 
processos de aprendizagem de ciências.   

Todavia, no caso dos trabalhos que propõem articular educação e 
neurociências, as duas produções mencionadas anteriormente 
constituem exceções: conquanto os pesquisadores reconheçam a 
necessidade de levar em conta as interações entre biologia e cultura e 
de colocar em diálogo teorizações das ciências humanas e biológicas, 
ainda persiste a dificuldade em articular, de fato, as duas áreas. Essa 
dificuldade se expressa não apenas na escassez de pesquisas empíricas 
unindo neurociências e educação, mas também na forma como 
pesquisadores vinculados a uma dessas áreas compreendem as 
pesquisas desenvolvidas pela outra. Há autores que criticam a ênfase 
da educação em trabalhos qualitativos, que geram resultados que não 
são passíveis de generalização ou predição. Do mesmo modo, o 
suposto vínculo da pesquisa educacional com ideais políticos é 
criticado: defende-se que as neurociências – área supostamente mais 
“neutra” e “imparcial” – poderiam auxiliar na superação desse 
empecilho, gerando resultados mais confiáveis (Timm et al, 2007; 
Mogollón, 2010; Ribeiro, 2013). Logo, por mais que sejam 
consideradas arbitrárias e questionáveis, as fronteiras entre natureza e 
cultura têm surtido efeitos contundentes até mesmo em um campo 
de conhecimento que propõe superá-las. 
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Lewontin, por outro lado, não sugere diretamente novas formas 
de pesquisa na biologia, limitando-se a criticar o que ele chama de 
uma biologia de “má qualidade” e defendendo uma postura mais 
crítica dos biólogos. Segundo o autor, precisamos partir do próprio 
conhecimento biológico para pensar criticamente sobre a relação da 
biologia com a sociedade e as limitações desse tipo de conhecimento. 
Ainda assim, as críticas desse autor e sua proposta construcionista 
ressoam em teorias que procuram sobrepor à dicotomia natu-
reza/cultura, como no programa de pesquisa sobre a construção de 
nicho na evolução (Odling-Smee, Laland & Feldman, 2003). 

Em suma, o que se pode depreender da discussão que levamos a 
cabo neste artigo é que as fronteiras entre natureza e cultura têm 
passado por modificações paulatinas, as quais ainda esbarram nos 
efeitos que essas fronteiras exerceram sobre a própria constituição 
das ciências humanas e biológicas. Na tentativa de conciliar natureza 
e cultura, essas perspectivas teóricas gerais apresentam uma visão 
aparentemente menos dicotômica sobre a origem das características 
humanas.  

A constatação dessas transformações permite afirmar que, assim 
como todos os fenômenos da vida, a ciência é um empreendimento 
dinâmico, e é graças a esse dinamismo que é possível obter uma 
compreensão mais acurada e aproximada do que nós, seres humanos, 
somos.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALLEN, Garland. Eugenics and modern Biology: critiques of eugen-
ics, 1910–1945. Annals of Human Genetics, 75: 314-325, 2011.  

ANSARI, Daniel e COCH, Donna. Bridges over troubled waters: 
Education and Cognitive Neuroscience. Trends in Cognitive Sciences, 
10 (4): 146-151, 2006. 

ARAÚJO, Leonardo Augusto Luvison. A racionalidade genética no 
pensamento evolutivo. Porto Alegre, 2015. Dissertação de Mestrado 
(Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular) 
– Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

BROCKINGTON, Guilherme. Neurociência e Educação: investigando o 
papel da emoção na aquisição e uso do conhecimento científico. São Paulo, 



 

 132 

2011. Tese de doutorado (Programa de Pós-Graduação em 
Educação) – Universidade de São Paulo. 

DEVONSHIRE, Ian e DOMMETT, Eleanor. Neuroscience: viable 
applications in Education? The Neuroscientist, 16 (4): 349-356, 2010. 

FERRADA, Donatila. El principio de emocionalidad-corporeidad: un 
complemento al modelo de aprendizaje ideológico. Educere, 44: 29-
38, 2009. 

FLECK, Ludwik. Gênese e desenvolvimento de um fato científico [1935]. 
Trad. Georg Otte e Mariana Camilo de Oliveira. Belo Horizonte: 
Fabrefactum, 2010. 

GONÇALVES, Teresa. El sujeto neuronal: aportaciones para una 
pedagogía de la posibilidad. Teoría de la Educación, 13 (2): 273-298, 
2012. 

HODGES, Donald. Can Neuroscience help us do a better job of 
teaching music? General Music Today, 23 (2): 3-12, 2010. 

IMBES, International Mind, Brain and Education Society. Disponível 
em: <http://www.imbes.org/>. Acesso em 07 fev. 2017. 

KELLER, Evelyn Fox. The mirage of a space between nature and nurture. 
Durham: Duke University Press, 2010. 

LASchool. Latin American School for Education, Cognitive and 
Neural Sciences. Disponível em: <http://2016.laschool4 
education.com/?page_id=86>. Acesso em 07 fev. 2017. 

LEWONTIN, Richard. Race and intelligence. Pp. 107-112, in: 
BLOCK, Noel Joel; DWORKIN, Gerald. (orgs.). The IQ controver-
sy. Nova Iorque: Pantheon Books, 1976. 

______. Biological determinism. Tanner Lectures on Human Values. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 

______. Not in our genes: biology, ideology and human nature. New York: 
Pantheon Books, 1984. 

______. It ain’t necessarily so: the dream of the human genome and other illu-
sions. Nova Iorque: New York Review of Books, 2000. 

______. Tripla hélice: gene, organismo e ambiente. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2003. 

MOGOLLÓN, Eddy. Aportes de las Neurociencias para el desarrollo 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Re-
vista Electronica Educare, 14 (2): 113-124, 2010. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 12, n. 1, p. 115-133, 2017. 133 

MORGAN, Thomas. The theory of the gene. New Haven, CT: Yale Uni-
versity Press, 1926.  

MÜLLER-WILLE, Staffan e RHEINBERGER, Hans-Jörg. Cultural 
history of heredity. Chicago: University of Chicago Press, 2012.  

NORTON, Anderson e DEATER-DECKARD, Kirby. Mathematics 
in Mind, Brain and Education: a neo-piagetian approach. Interna-
tional Journal of Science & Math Education, 12 (3): 647-667, 2014. 

ODLING-SMEE, John; LALAND, Kevin; FELDMAN, Marcus 
William. Niche Construction: The Neglected Process in Evolution. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003. (Monographs in 
Population Biology) 

RIBEIRO, Sidarta. Tempo de cérebro. Estudos Avançados, 27 (77): 7-
22, 2013. 

ROSE, Nikolas. The Human Sciences in a biological age. Theory, Cul-
ture & Society, 1 (30): 03-34, 2013. 

ROSE, Steven. A perturbadora ascensão do determinismo 
neurogenético. Trad. Maria Ignez Duque-Estrada. Ciência Hoje, 21 
(126): 18-27, 1997. 

SAPP, Jan. Genesis: The evolution of Biology. New York: Oxford Univer-
sity Press, 2003. 

TIMM, Maria Isabel; ROCHA, Ana Clara Bonini; SCHNAID, 
Fernando; ZARO, Milton; CHIARAMONTE, Marilda. A virada 
computacional da Filosofia e sua influência na pesquisa 
educacional. Ciências & Cognição, 11: 2-20, 2007. 

VARMA, Sashanka; MCCANDLISS, Bruce; SCHWARTZ, Daniel. 
Scientific and pragmatic challenges for bridging Education and 
Neuroscience. Educational Researcher, 37 (3): 140-152, 2008. 

ZARO, Milton; ROSAT, Renata Menezes; MEIRELES, Luis Otoni 
Ribeiro; SPINDOLA, Marilda; AZEVEDO, Ana Maria Ponzio 
de; ROCHA, Ana Clara Bonini; TIMM, Maria Isabel. Emergência 
da Neuroeducação: a hora e a vez da Neurociência para agregar 
valor à pesquisa educacional. Ciências & Cognição, 15 (1): 199-210, 
2010.  

 
Data de submissão: 08/02/2017 

Aprovado para publicação: 21/03/2017 

 


