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RESUMO 

A presente tese estuda a possível interface entre a sociologia e a biologia evolutiva 

(representada pela neurociência). Com esse objetivo, fizemos a reconstituição das afinidades 

entre as áreas desde o nascimento de ambas, no século XIX, com Durkheim e Darwin, até o 

aparecimento da sociobiologia e da neurociência, cujo fio condutor foi a relação entre a 

seleção natural e cultural adaptativa e a evolução do cérebro. Em primeiro lugar, procuramos 

responder as questões principais de pesquisa sobre a intersecção entre as áreas e sobre a 

relação entre o processo de socialização e o de exuberância sináptica do cérebro humano. Em 

segundo lugar, procuramos identificar a expressão empírica destes processos entre os 

adolescentes/jovens que estão concluindo o ensino fundamental. Finalmente, avaliamos como 

o conceito de socialização está sendo trabalhado no ensino médio, após o retorno da 

obrigatoriedade do ensino de sociologia em 2008, levando em consideração que o público 

desse nível de ensino está vivendo intensa reestruturação cerebral que o prepara para a vida 

adulta. A sustentação teórica da tese se fundamentou em autores que nas áreas respectivas 

buscaram a convergência entre as ciências, dentre os quais: Richard Dawkins e a teoria dos 

“memes” como replicadores culturais, que embasou o que denominamos seleção cultural 

adaptativa; e Edgar Morin e a teoria da “junção epistemológica” entre as ciências sociais e as 

disciplinas derivadas da biologia evolutiva. 

“Palavras-chave”: socialização – evolução – exuberância sináptica – biologia evolutiva – 

sociobiologia – neurociência. 
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ABSTRACT 

This thesis studies the possible interface between sociology and evolutionary biology 

(represented by neuroscience). To this end, we made the reconstitution of the affinities 

between areas since the birth of both the nineteenth century, with Durkheim and Darwin until 

the appearance of sociobiology and neuroscience, whose leitmotif was the relationship 

between natural selection and adaptive cultural selection and brain evolution. First, we seek to 

answer key research questions about the intersection between areas and the relationship 

between the process of socialization and the synaptic exuberance of the human brain. Second, 

we seek to identify the empirical expression of these processes among adolescents/young 

people are completing primary school. Finally, we evaluate how the concept of socialization 

is being worked on in high school, after the return of compulsory sociology study in 2008, 

taking into account the public this level of education is experiencing intense brain 

restructuring that prepares you for adulthood. The theoretical support of the thesis was based 

on authors who in their areas sought convergence of sciences, among them: Richard Dawkins 

and the theory of "memes" as cultural replicators, that based what we call adaptive cultural 

selection; and Edgar Morin and the theory of "epistemological junction" between the social 

sciences and the disciplines derived from evolutionary biology. 

"Keywords": socialization - evolution - synaptic exuberance - evolutionary biology -

sociobiology - neuroscience. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como professor universitário, não poderia contradizer – no momento em que 

entrego a julgamento o trabalho final de tese de doutorado – o que ensino aos alunos nas salas 

de graduação e pós-graduação, recorrendo ao cinismo consagrado pela velha fórmula “faça o 

que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Assim, ao insistir com eles sobre a necessidade de 

contextualizar a explicação de qualquer tema que por uma eventualidade estejam explanando 

não me eximiria agora, ante momento tão importante da vida acadêmica, da mesma 

obrigação.  

A arquitetura da tese Socialização: fronteira entre a sociologia e a neurociência, 

portanto, não teria como começar senão pelas justificativas que me fizeram optar por um 

objeto de estudo que reconheço incomum nas ciências sociais, especialmente no Brasil, onde 

poucos autores são afeitos ao trabalho verdadeiramente interdisciplinar, ou transdisciplinar, 

com outras ciências, principalmente quando envolvem as ciências da natureza. Esta 

circunstância explica a razão pela qual alguns desses raros cientistas sociais que encontrei ao 

longo da pesquisa apareçam com frequência pelos capítulos. Nem sempre concordo com suas 

análises e postulações, porém o fato de eles terem enveredado por um caminho de pesquisa 

que é o mesmo que faço agora é, de certa forma – não posso negar –, alentador, pois alivia a 

sensação incômoda de solidão intelectual, ou de que estaria imaginando um absurdo sem 

qualquer tipo de fundamentação científica. 

Dado o caráter inusitado do projeto de tese, não me surpreendi quando a banca de 

seleção para o doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade 

Federal do Ceará, de 2013-1, perguntou se eu achava que identificaria na grade de disciplinas 

do curso subsídios para o trabalho teórico e de pesquisa. Naquele momento – hoje à distância 

de três anos permite confessar – fiquei desconcertado e em dúvida quanto à empreitada que 

poderia começar. Porém, já como aluno, encontrei guarida nas disciplinas da professora Alba 

Maria Pinho de Carvalho, que com ousadia enfrenta no âmbito da Teoria Sociológica os 

impasses vividos pelas ciências sociais pelo mundo; do professor André Haguette, que foi 

meu professor no Bacharelado em Sociologia, da UFC, e com a mesma vitalidade intelectual 

o reencontrei como orientador – escolha mais do que justificada, pois conhece a obra do 

neurocientista Antônio Damásio e do psicólogo evolucionista Steven Pinker, autores 

importantes para a tese; e nas disciplinas do meu co-orientador, professor Eduardo Diatahy 

Bezerra de Menezes, com quem mantenho diálogo constante a respeito de interesses 
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científicos diversos – o que me faz assíduo frequentador de sua sala de aula quando estou na 

UFC – e generosamente emprestou várias obras de sua rica biblioteca. 

Os sete capítulos, alguns com subcapítulos, nos quais a tese foi estruturada 

procuraram expressar, de acordo com minhas capacidades intelectuais, o desenvolvimento 

lógico de uma postura científica que parte do estranhamento da realidade, a interroga com 

possíveis hipóteses, delineia um objeto de pesquisa e tenta, finalmente, com o apoio do 

“estado da arte” que existe a respeito aprofundar seu estudo e suas possibilidades de tornar-se 

útil. 

Com efeito, no capítulo 2 descrevo como foram surgindo as inquietações que me 

conduziram ao objeto de estudo, que se tornaram mais fortes no decorrer da minha trajetória 

profissional, ao tempo em que procuro traçar o contexto histórico e temático no qual ele se 

insere: a convergência entre a biologia evolutiva e as ciências sociais. 

No capítulo 3, refletindo a busca por hipóteses esclarecedoras para as dificuldades 

de aproximação entre a biologia evolutiva e as ciências sociais, elaborei questões cujas 

resoluções ajudaram a formular e delimitar o objeto de estudo: a socialização como possível 

interface entre a sociologia e a neurociência. No mesmo capítulo, apresento as quatro 

perguntas fundamentais que orientaram todo o trabalho de pesquisa; as respostas para cada 

uma correspondem aos quatro últimos capítulos.   

No capitulo seguinte, o 4, faço breve discussão de natureza epistemológica e 

indico alguns procedimentos metodológicos – a apresentação de alguns conceitos 

operacionais, definição de público-alvo e de técnica e instrumentos para a pesquisa empírica – 

que acredito  seja relevante para a continuidade desse trabalho de tese. De acordo com Tooby 

e Cosmides (1992), estabeleceu-se a partir do pressuposto epistemológico formulado por 

Durkheim (1982), em As regras do método sociológico, de que fatos sociais deveriam ser 

explicados por fatos sociais, uma tradição nas ciências sociais que ficou conhecida como 

Modelo Padrão das Ciências Sociais (MPCS)
1
. O MPCS pode se caracterizar por conceber 

                                                           
1
Ninguém criou “oficialmente” esse Modelo Padrão das Ciências Sociais, a expressão foi cunhada por Tooby e 

Cosmides (1992) e assim passou-se a referir à tradição iniciada por Émile Durkheim de separação entre 
natureza e cultura no âmbito dos estudos sociológicos e antropológicos, que exerceu grande influência nos 
Estados Unidos. A física – particularmente a física quântica, território onde reina a indeterminação – 
desenvolveu, no decorrer do século XX, sem grandes polêmicas, seu Modelo Padrão das Partículas 
Elementares, que segundo Gleiser: “(...) resume tudo o que sabemos sobre as propriedades e interações dos 
componentes fundamentais da matéria. (...) Esse modelo é uma das façanhas mais espetaculares do intelecto 
humano; não só porque explica uma miríade de observações, mas também pela invenção dos vários 
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que há uma ontologia própria do ser social ou cultural, absolutamente distinta de uma 

ontologia do ser natural. Portanto, ambas devem ser estudadas e compreendidas em 

dimensões diferentes e independentes. Por isto, para o pressuposto epistemológico de 

Durkheim, não se deveria buscar explicações dos fenômenos sociais em causas biológicas, 

pois se tratavam de realidades causalmente sem implicação.  

Por outro lado, e se não houver duas ontologias distintas, mas apenas uma só, que 

ao contrário da separação entre natureza e cultura proponha a existência de uma única 

ontologia integradora? Condição na qual a cultura seja vislumbrada como uma extensão da 

natureza, isto é, a cultura seja vista como a natureza transmutada em sociedade? Se pensarmos 

assim, o pressuposto epistemológico de Durkheim perde a validade e fenômenos sociais 

poderiam ser analisados e explicados também por outras ciências, para além da sociologia e 

antropologia e das demais ciências sociais aplicadas e humanidades.   

No capítulo 5, começo a responder às questões que nortearam a execução da tese. 

Procurando dar conta das possíveis interfaces entre ciências sociais e biologia evolutiva, 

apresento posições dos dois lados. Inicialmente, descrevo de onde partiu a biologia evolutiva, 

a “Síntese dos anos 30 e 40”, os conceitos da sociobiologia utilizados e a psicologia evolutiva. 

Cabe ressaltar que não adentro o escopo teórico e metodológico destas disciplinas – pois além 

de não ter competência para isso não é intenção nem o objetivo da tese – o enfoque que dou é 

ao movimento explícito que fizeram de aproximação com as ciências sociais.  

Em seguida, mostro que autores consagrados do Modelo Padrão das Ciências 

Sociais apresentam atitude intrigante: é comum, já na maturidade da vida acadêmica, 

deixarem espaço para dialogar com outras ciências que a principio repudiaram como parceiras 

no empreendimento científico.  

Finalmente, apresento cientistas sociais que assumem a consiliência 

(convergência) entre as ciências sociais e as demais ciências na direção de um objetivo 

comum: o estudo do homem e da sociedade, dentre os quais avulta Edgar Morin. 

No capítulo 6, faço breve revisão teórica do conceito de socialização, partindo – e 

não poderia ser diferente, do conceito de socialização de Émile Durkheim. Em seguida, 

apresento a neurociência e descrevo o processo de “exuberância sináptica” e de “fim da 

                                                                                                                                                                                     
instrumentos que tornaram essas observações possíveis.” (GLEISER, 2010, p. 181) Pensamos que haja um viés 
irônico ao qualificar-se a tradição culturalista como Modelo Padrão das Ciências Sociais. [Nota do autor]  



11 
 

exuberância sináptica”, com a ajuda dos trabalhos de Roberto Lent (2001) e Suzana 

Herculano-Houzel (2005). 

O objetivo do capítulo é mostrar o impacto que esse processo de reestruturação 

cerebral (“fim da exuberância sináptica”) exerce sobre o comportamento social do 

adolescente/jovem
2
 ao longo dessa fase, chamada socialização “secundária” pelos cientistas 

sociais (BERGER, 1981), procurando comprovar a inter-relação entre os dois processos, o 

biológico e o social.  

No capítulo 7, apresento a parte propriamente empírica da tese. Na verdade a 

busca de comprovar resultados de um estudo indicado por Houzel (2005) que apontou clara 

relação entre reestruturação sináptica e socialização do adolescente/jovem. No livro, ela 

desenvolveu as conclusões da pesquisa que indicavam abrupta mudança no comportamento 

dos adolescentes/jovens em relação à infância, o que ocasionava normalmente uma série de 

desentendimentos e conflitos com a família – palco onde domina a socialização primária. Seu 

objetivo era dissipar alguns “lugares-comuns” correntes na sociedade, “quase consensos”, 

como, por exemplo, de que a culpa das tensões geradas nessa fase decorrem exclusivamente 

do ambiente familiar ou da condição socioeconômica do indivíduo. 

Para prosseguir com minha intenção, precisava de um espaço social onde se 

encontrassem o maior número possível de adolescentes/jovens, com uma relativa 

homogeneidade etária, com igualdade de escolaridade (todos de uma mesma série letiva, com 

variação para mais ou para menos de apenas uma série) e, com razoável probabilidade, de que 

a maioria fosse originária do mesmo segmento social. A escolha quase óbvia recaiu sobre os 

colégios, pois, a principio, pareciam preencher os requisitos para a pesquisa. 

Finalmente, no capítulo 8, indico sugestões para aperfeiçoar, se possível, o ensino 

de sociologia no ensino médio, pelo menos quanto aos conteúdos do tema socialização. 

Acredito que a melhor maneira de enfrentar uma situação adversa ou incômoda – portanto 

                                                           
2
Após enumerar por ordem de execução as questões que orientaram a realização da tese começei, 

propositalmente, a utilizar a expressão “adolescente/jovem”. O objetivo é apreender a dinâmica vertiginosa 
desse processo de transição, particularmente em sociedades complexas, nas quais experiências sociais que 
outrora aconteciam mais tarde na vida dos indivíduos são vivenciadas cada vez mais cedo. Cito, como exemplo, 
o início da vida escolar e as experiências com sexo. Ambas, respectivamente, eram consideradas em passado 
não tão distante próprias da “socialização secundária”. Porém, hoje, as crianças, nos primeiros anos de vida, 
começam a ter experiências com creches e escolas, ou seja, “ambientes familiares” substitutos, que trazem 
para a “socialização primária” características da “socialização secundária”, acarretando custos que não 
podemos aqui analisar. No caso do sexo, os alarmantes casos de gravidezes adolescentes falam por si. [Nota do 
autor]    



12 
 

uma dificuldade ou problema – é reconhecer que ele existe e buscar conhecer as causas e 

caminhos para a superação.  

Com efeito, o processo de socialização secundária do adolescente/jovem é dos 

mais difíceis para a vida de um humano, as radicais e velozes mudanças nos corpos, a brusca 

e aparentemente inexplicável ruptura com a infância, o mal-estar com a presença dos pais nos 

espaços de convivência extrafamiliar, os estímulos para aventurar-se cada vez mais distante 

do lar... Faz-se necessário um tipo de conhecimento que reúna, a meu ver, a compreensão do 

que acontece com os corpos – sob o comando da reestruturação de um cérebro que estava 

adaptado para a infância e que por volta dos 9 a 11 anos começou a ser reprocessado para a 

vida adulta – com a descrição do ambiente das instituições sociais – com suas injunções 

competitivas e cooperativas – no qual suas mentes viverão.  

Alunos relataram nas salas de aula dos cursos de graduação ou pós-graduação por 

onde trabalhei experiências desagradáveis com o ensino de sociologia que tiveram no médio. 

É comum falarem do desinteresse dos conteúdos e da falta de relação com a vida cotidiana. 

Para que não ficasse apenas com conjecturas a partir destas falas breves procurei examinar 

alguns livros de sociologia adotados no ensino médio, para avaliar como são abordados os 

conteúdos que se relacionam com o processo de socialização à luz do objeto de estudo da tese. 

Por coincidência, a partir de 2012, fazendo parte do PARFOR
3
 (Plataforma 

Freire), programa do Ministério da Educação, conduzido pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) – e as universidades públicas, dentre as quais 

a UFPI, cujo objetivo é possibilitar para professores da rede municipal e estadual que não 

estejam atuando na área original de formação fazerem nova licenciatura na área em que de 

fato exerçam o magistério – tive a oportunidade de ministrar aulas para turmas de Ciências 

Sociais, que começaram a ser ofertadas como decorrência da necessidade de atender nas 

escolas de ensino médio a obrigatoriedade da disciplina sociologia (Lei nº 11.684, de 

02/06/2008).  

                                                           
3
O PARFOR, cujo nome oficial é Plano Nacional de Formação de Professor da Educação Básica, oferece também 

o Curso de Pedagogia como 1ª Licenciatura, com o objetivo de qualificar profissionais de educação que 
atuavam na Educação Infantil com a antiga formação do Magistério de 2º Grau, propiciada pelas Escolas 
Normais e depois Institutos de Educação. [Nota do autor] 
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Assim, diante desta oportunidade, percebi que poderia aferir como esses 

professores
4
 estavam ministrando conteúdos de ciências sociais, uma vez que sem ser 

formados na área já ministravam a disciplina, o que justificava a matrícula no Plataforma 

Freire, objetivando a 2ª Licenciatura. Portanto, tinha os livros de sociologia do ensino médio e 

agora, ao meu alcance, material humano qualificado que sem ser formado em Ciências Sociais 

já trabalhava com seus conteúdos e procurava se aperfeiçoar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Não corri o risco de viciar a amostra avaliada pelo fato de todos serem professores da rede pública, do 

município ou do estado, porque é comum que estes profissionais esmagadoramente atuem também no ensino 
privado, trabalhando com as mesmas disciplinas. [Nota do autor]  
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2 CONVERGÊNCIA ENTRE BIOLOGIA EVOLUTIVA E CIÊNCIAS SOCIAIS: 

apresentação e contextualização do tema 

A tese para a aquisição do grau de doutorado em Sociologia, junto a Universidade 

Federal do Ceará, que agora começo a apresentar é o resultado de preocupações que foram 

surgindo no decorrer do exercício do magistério superior nos últimos vinte e três anos, como 

professor de sociologia e antropologia na Universidade Federal do Piauí, lotado nos 

Departamentos de Ciências Sociais
5
 respectivamente em Teresina (1992/94) e Parnaíba (a 

partir de 1995). 

Durante esse período, como soe acontecer com professores que compõem o 

quadro docente dos departamentos de ciências sociais das universidades brasileiras, para além 

das disciplinas usuais constantes da matriz curricular dos cursos de Sociologia e Antropologia 

também ministrei disciplinas destas áreas em outros cursos que as preveem nos currículos. 

Como consequência, por intermédio de Introdução à Sociologia, Sociologia Geral, Sociologia, 

Sociologia da Educação, Sociologia das Organizações, Introdução às Ciências Sociais, 

Introdução à Antropologia, Antropologia da Educação, Fundamentos Sociofilosóficos da 

Educação, entrei em contato com os cursos de Serviço Social, Filosofia, Pedagogia, 

Economia, Administração de Empresas, Matemática, Letras, Artes e História. Para todos os 

cursos me preparava com uma preocupação em particular: elaborar programas de disciplina 

que tivessem a maior afinidade possível com essas áreas de conhecimento. 

A razão desta preocupação devia-se à observação da prática docente e dos relatos 

de professores sobre experiências letivas com outros cursos – não o de Ciências Sociais – que 

revelavam desinteresse dos alunos com os conteúdos ministrados de sociologia e 

antropologia, o que normalmente redunda em baixo rendimento de aprendizagem, fato que se 

consubstancia numa frase corrente entre alunos pelos corredores: “Mas, para que serve essa 

sociologia e antropologia?!” 

                                                           
5
Em Parnaíba, no Campus Ministro Reis Velloso da UFPI, o Departamento de Ciências Sociais e Educação 

corresponde ao curso de Pedagogia, não oferecendo a graduação em Ciências Sociais. [Nota do autor] 
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Com intuito de buscar afinidades entre as ciências sociais e as áreas do 

conhecimento que demandavam por sociologia e antropologia percebi a ausência de algo que 

começou a chamar atenção! No curso de Ciências Sociais, da Universidade Federal do Ceará, 

nos anos 80, o interesse pelo que na época se denominava antropologia física foi despertado 

por disciplinas que abordavam a origem e a evolução do homem. Não obstante a ênfase na 

antropologia cultural, livros e textos que tratavam esse tema – ou sob a perspectiva 

evolucionista ou sob o ponto de vista difusionista
6
 – inevitavelmente faziam referência à 

teoria da evolução de Charles Darwin.
7
 A partir de então, passei a considerar o conhecimento 

da teoria da evolução darwiniana como de importância relevante para a formação acadêmica 

do profissional de ciências sociais; porém, não somente para este profissional, mas para todos 

aqueles que se graduam em cursos que têm como objetivo o estudo do comportamento do 

homem em sociedade. 

Todavia, já como professor universitário, comecei a observar que a importância 

que concedia desde aquela época aos estudos darwinianos não era compartilhada por colegas 

de profissão. Percebi, também, como resultado da experiência de lecionar disciplinas em 

outros cursos – ao pesquisar as matrizes curriculares para adaptar conteúdos de sociologia e 

antropologia aos interesses das áreas de conhecimento – que absolutamente nada havia nas 

ementas das disciplinas de ciências sociais que esses cursos ofertavam que sinalizasse com a 

presença de estudos evolucionários darwinianos. Essa era a ausência referida acima e que me 

havia surpreendido! 

Por outro lado, programas de disciplinas de ciências sociais, resumidos pelas 

ementas, devem ter sido elaborados por cientistas sociais. O que me levou, a princípio, a duas 

conclusões: ou os sociólogos e antropólogos que os elaboraram não tiveram na formação 

universitária – na licenciatura ou no bacharelado – contato com o estudo da teoria da evolução 

darwiniana; ou, se o tiveram, foram mal preparados ou pouca atenção dispensaram a esse 

conhecimento – o que não deixa de ser uma postura válida, pois podem ter considerado a 

posição de Darwin sobre a evolução das espécies insustentável cientificamente e, como 

                                                           
6
Segundo os evolucionistas as culturas se desenvolvem de maneira uniforme e linear, de modo que deve se 

esperar que cada sociedade percorra as etapas já ultrapassadas pelas sociedades consideradas “avançadas”. 
(LARAIA, 1997). Para os difusionistas, era fundamental a relação histórica entre as culturas, o que os levava a 
estudar a distribuição geográfica e a migração de traços culturais, postulando que culturas eram mosaicos de 
traços com várias origens e histórias; para eles, a história cultural era uma narrativa fragmentada de encontros 
culturais, migrações e influências, cada instância da qual era única. (FERREIRA, 2012). 
7
Gostaria de mencionar meu interesse pela antropologia física despertado nas disciplinas de Antropologia 

ministradas pela Profª Simone Simões, do Departamento de Ciências Sociais da UFC. [Nota do autor] 
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consequência, procurar outra teoria; ou continuar com a crença no criacionismo divino; ou 

então podem ainda simplesmente cogitar que os estudos darwinianos nenhuma contribuição 

podem trazer para as ciências sociais. 

As duas conclusões encontram sustentação. Ao fazer rápida pesquisa nas matrizes 

curriculares dos cursos de Ciências Sociais de algumas universidades brasileiras: UFPI, UFC, 

UNIFOR, UFRN, USP, UFSCAR, UFRJ e PUC-Rio, encontrei no currículo da UFRJ a 

disciplina Antropologia Biológica, como optativa, 60 h/a, cuja ementa propõe estudar, dentre 

outros conteúdos, “(...) as perspectivas e desafios teóricos e sociais derivados da pesquisa 

sobre o genoma humano.”
8
 

Essa pequena amostra, tomada como exemplo, parece sustentar a primeira 

conclusão, já que nas matrizes curriculares de 08 universidades apenas 01 apresenta 

disciplina, ainda assim optativa, que contempla como tópico da ementa um tema que se 

relaciona diretamente aos estudos darwinianos.  

Por sua vez, ao procurar verificar a consistência para a segunda conclusão me 

deparei com uma verdadeira guerra contra as tentativas de aproximação entre os estudos 

darwinianos e a teoria geral da evolução das espécies – cuja arquitetura epistemológica 

constrói-se sobre cinco teses: a evolução dos seres vivos, a ancestralidade comum, o 

gradualismo evolutivo, a especiação (cladogênese)
9
 e a seleção natural e sexual – e as ciências 

sociais, seja a sociologia ou a antropologia.  

Na verdade, melhor seria dizer tentativas de “reaproximação” entre estas áreas do 

conhecimento, entre a biologia e as ciências sociais, pois como salientou Barberis (2004), 

quando do nascimento da sociologia, ainda na segunda metade do século XIX, ela sofreu forte 

influência das ideias evolucionistas de Darwin, que começaram a se propagar após a 

publicação de A origem das espécies, em 1859. Durante esse contexto histórico, que poderia 

se caracterizar pela preponderância da explicação “culturalista” sobre tendências 

“naturalistas”, houve, particularmente no último quarto do século XIX, tentativas de 

desenvolver uma sociologia sobre bases biológicas, especialmente na França, com René 

Worms. Segundo Barberis (2004, p. 132): 

                                                           
8
UFRJ. Currículo de Ciências Sociais. 2012, p. 4. 

9
Cladogênese: processo evolutivo que leva à diversificação de espécies (ramificação) ao longo de uma mesma 

árvore filogenética. (MAYR, 2009). 
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As teorias previamente existentes e dominantes que davam conta do comportamento 

gregário humano, interpretavam os grupos humanos como sendo produto da decisão 

e reflexão, em outras palavras, como grupos “artificiais”. Deste ponto de vista, os 

seres humanos teriam começado a viver juntos porque encontraram utilidade e 

benefício nestes agrupamentos: a sociedade seria um expediente encontrado pela 

razão para melhorar as condições de existência humana.  

De acordo com Barberis, a sociologia que ficou conhecida por “organicista” foi 

uma reação a estas explicações dominantes, que apoiada nos conhecimentos biológicos de 

então se preocupava com a construção de uma base científica mais sólida para a sociologia 

nascente, principalmente na França da época, em que na posição oposta encontrava-se 

Durkheim: 

A sociologia organicista, em resposta a este gênero de teorias do mundo social, 

defendia que a sociedade era um produto natural, como uma planta ou um animal; 

ela nascia, crescia, e se desenvolvia por virtude de uma necessidade interna. (...) Esta 

linha de argumentação se baseava na crença em um contínuo entre os fenômenos 

naturais, entre os quais existiam apenas diferenças de grau, mas não saltos 

qualitativos. (...) A continuidade da natureza tinha, como consequência lógica, a 

unidade da ciência: o conhecimento destes fenômenos naturais contínuos constituía 

um contínuo epistemológico paralelo, de forma que todas as ciências formavam 

parte de um único espectro. (BARBERIS, 2004, p. 132) 

No entanto, já no início do século XX, a sociologia “organicista” – sob forte 

crítica dos adeptos da teoria durkheimiana, que prevaleceu como teoria clássica – retrocedeu. 

As principais acusações convergiam para a impossibilidade de se fazer analogias entre o 

funcionamento do organismo vivo e a sociedade, consequência direta do pressuposto 

epistemológico central da teoria de Durkheim (1982), exposto em As regras do método 

sociológico, que preconizava que a explicação para um fato social se encontrava em outro fato 

social. Por outro lado, Barberis assinalou a forte influência do “organicismo” na sociologia 

que se institucionalizou na França, berço da disciplina: 

Em conclusão, entretanto, eu gostaria de enfatizar que várias das suposições do 

organicismo permaneceram como parte da sociologia que teve êxito em 

institucionalizar-se academicamente na França, isto é, como parte da sociologia 

durkheimiana. Durkheim partilhou várias das preocupações do organicismo: ele 

também desejava estabelecer a realidade da sociedade, sua complexidade, o fato que 

ela era uma entidade natural, e a possibilidade do estudo científico desta entidade. 

(BARBERIS, 2004, p. 135) 

Portanto, pode-se observar que a resistência explícita à aproximação entre a 

biologia e as ciências sociais tem origem no contexto histórico de suas institucionalizações 

como ciências, principalmente – como se verá ao longo da exposição da tese – pelo lado dos 

cientistas sociais. Essa atitude refratária de sociólogos e antropólogos à aproximação com a 

biologia caracterizará a relação entre estas áreas ao longo de todo o século XX, ora com maior 

ora com menor intensidade.  
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Para Soares (2009), pode-se compreender a atitude de Durkheim – ao estabelecer 

ferreamente o pressuposto epistemológico que deveria orientar a construção da explicação 

sociológica – como uma tentativa de demarcar território, definindo os limites entre as áreas de 

atuação das ciências, particularmente em relação à psicologia, que tal qual à sociologia 

também começara a se desenvolver e se institucionalizar no final do século XIX.  

No entanto, parece que mesmo em As regras do método sociológico, de 1895, 

Durkheim deixou antever uma ontologia do ser social na qual as expressões da consciência 

individual merecem consideração sociológica, concepção que, a meu ver, posteriormente foi 

desenvolvida, mesmo inconfessadamente, com a elaboração do conceito de anomia. Vejam 

como Durkheim encontrou dificuldades para eliminar do objeto de estudo da sociologia as 

manifestações das consciências individuais: 

As manifestações privadas têm realmente algo de social também, uma vez que 

reproduzem em parte um modelo coletivo; mas cada uma delas depende outrossim, e 

em larga parte, da constituição orgânico-psíquica do indivíduo, das circunstâncias 

particulares em que está colocado. Não constituem, pois, fenômenos propriamente 

sociológicos. Estão presas aos dois reinos ao mesmo tempo; poderíamos chamá-las 

de sociopsíquicas. Interessam ao sociólogo, sem constituir matéria imediata da 

sociologia. Do mesmo modo, encontramos mesmo no interior do organismo 

fenômenos de natureza mista, estudados por ciências mistas como a química 

biológica. (DURKHEIM, 1982, p. 7)  

A dependência que, segundo Durkheim, em “larga parte” as “manifestações 

privadas”, que reproduzem modelos coletivos (instituições sociais), têm em relação à 

constituição orgânico-psíquica do indivíduo me chamou a atenção para a possibilidade de que 

a sua sociologia – sem reconhecer explicitamente – contemplasse também como objeto de 

estudo as manifestações individuais, ainda que sem ser prioridade. Mesmo que ele 

continuasse a professar que essa relação interessa ao sociólogo apenas secundariamente, pois 

ela não seria a matéria prioritária do saber sociológico, sou obrigado a discordar do seu 

pressuposto epistemológico fundamental. Como será visto, os conhecimentos desenvolvidos, 

no final do século XX e na primeira década do XXI, pela neurociência e a biologia evolutiva, 

sobre as funções do cérebro e a estrutura genética do homem e a influência sobre o 

comportamento social apontam para a necessidade do cientista social reavaliar o foco do seu 

interesse sobre esses “fenômenos mistos”.  

Pode-se compreender ainda a atitude refratária contra a aproximação com a 

biologia por parte das ciências sociais como consequência de influência remota, porém 

persistente, que remete também ao contexto histórico de formação da sociologia e da 

antropologia no século XIX. Trata-se da leitura unilateral sobre a concepção de adaptação 



19 
 

individual e social do homem de Herbert Spencer, que segundo os críticos justificava teses 

racistas (eugenia) propugnadas pelo “darwinismo social”. 

É importante relembrar que uma das teses sobre as quais se fundamenta a teoria 

da evolução de Darwin é a seleção natural e sexual, que favorece a “adaptação evolutiva”, no 

sentido de que os indivíduos que apresentam características mais aptas para se adaptarem a 

um determinado contexto ambiental encontram maiores probabilidades de sucesso do que 

aqueles que não as possuem. A teoria não defende que a “adaptação evolutiva” seleciona e 

favorece os mais “fortes”, embora a força física, em certas situações, possa ser considerada 

uma característica evolutiva funcional. A leitura que vinculou “aptidão evolutiva” à força 

física, transmutada em poderio econômico e militar, distorcendo a teoria de Darwin, foi 

realizada pelo “darwinismo social”.  

Darwin, muito diferente da suposta interpretação que Herbert Spencer teria 

realizado de sua teoria, desde o início vinculou a seleção natural à indeterminação da 

aleatoriedade das mutações e à dependência das condições ambientais, que, no caso dos 

humanos, é o conjunto formado pela modelagem cultural das sociedades. De acordo com 

Stélio Marras (2010, p. 10):  

Selvagem [natural] ou doméstica [cultural], a “seleção natural” compreende ambas e 

supõe a indeterminação. Tal lente transformista nos leva para longe de uma noção 

reificada, essencialista, estável ou sempiterna de natureza. Mais longe ainda de uma 

noção naturalista de sociedade, assim transplantada das ciências naturais às sociais, 

e tão divulgada por tantos dos chamados darwinistas sociais. Neste sentido, Herbert 

Spencer fez muito mal à compreensão de Charles Darwin, afastando-o cada vez mais 

das ciências sociais modernas.  

Spencer foi ungido como o “santo padroeiro” do “darwinismo social”! Sem 

sombra de dúvida sua obra embasou o evolucionismo inglês e posteriormente americano que, 

em conjunto com o “organicismo” francês, influenciaram as ciências sociais no nascedouro. 

Porém, uma leitura mais matizada (contextualizada) e menos ideológica de Spencer permite a 

possibilidade de vê-lo como um “intelectual de gabinete”
10

 mais sofisticado do que sua mera 

classificação como um truculento darwinista social. 

                                                           
10

“Intelectual de gabinete” ou “intelectual de biblioteca” diz-se de estudiosos que produziram seus trabalhos 
sem a experiência de campo, comumente a partir de livros e textos (artigos) pesquisados nas bibliotecas, como 
nos casos de Herbert Spencer e James Frazer. Não se deve tomar tal designação de modo pejorativo! Pelas 
características do século XIX, quando a sociologia e a antropologia engatinhavam como ciência, muitas obras 
de valor foram assim produzidas. Na bela Introdução ao livro A expressão das emoções no homem e nos 
animais, Charles Darwin (2013) agradeceu aos informantes de várias regiões do mundo (na maioria 
pertencentes ao Império Britânico) os dados recebidos, que se constituíam de descrições feitas por terceiros 
das expressões emocionais de diversos povos. Portanto, Darwin, que tinha uma boa experiência de campo 
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Para mim é importante ressaltar a relativização do trabalho de Spencer pois é 

comum, ainda que de maneira simplória, recrudescer a atitude de distanciamento dos estudos 

darwinianos ao apelar-se para o perigo do retorno do “darwinismo social”, que justificou  

ideologicamente – segundo estes críticos – a expansão do imperialismo europeu e depois 

norte-americano, subjugando culturas e sociedades tecnologicamente e economicamente 

“simples”, menos complexas em relação ao padrão ocidental. 

De Darwin a Freud, passando dentre outros por Spencer, os americanos Kardiner 

e Preble, no livro Eles estudaram o homem, de 1961, mergulharam na obra destes grandes 

estudiosos do comportamento humano, que tanta influência exercem sobre a sociologia e a 

antropologia, e numa perspectiva cronológica fizeram uma análise comparativa das teorias. 

Assim, segundo Kardiner e Preble (1964, p. 50): 

Há um conflito fundamental na obra de Spencer que ele não parece fazer a menor 

tentativa para resolver: de um lado, a sua crença na necessidade de progresso no 

processo evolutivo e, de outro, a compreensão de que as condições locais afeiçoam 

os padrões adaptativos que favorecem a evolução em qualquer ambiente. A primeira 

convicção foi muito mais divulgada do que a segunda, graças em parte, às 

dramáticas deduções que dela sacou Spencer e, em parte, graças à sua utilidade em 

servir aos interesses particulares dos seus críticos.  

Spencer, não obstante seu evolucionismo, demonstrava conhecer mais a obra de 

Darwin do que poderiam imaginar os críticos, sua idéia de adaptação do homem e da 

sociedade às condições do meio não significava necessariamente adaptação e evolução 

“progressivas”. As características ambientais influenciavam e modelavam esse processo, 

podendo inclusive provocar paralisação ou retrocesso, como demonstraram Kardiner e Preble 

(1964, p. 51, grifos do autor): 

Spencer insistiu também em que as condições imediatas de um meio determinam o 

curso de evolução nesse meio. A menos de haver em andamento uma evolução 

universal progressiva de condições, entre as quais se incluiriam as de clima e 

terreno, por exemplo, a evolução social não implica necessariamente em progresso. 

Em seus Princípios de Sociologia afirma-o com muita clareza: “Figura-se 

comumente a evolução como se em tudo subentendesse uma intrínseca propensão 

de elevar-se; mas é errônea a concepção. A evolução é sempre determinada pela 

cooperação de fatores internos e externos.” A despeito dessas passagens, a maior 

parte dos críticos se contenta em apresentá-lo como um advogado incompetente da 

evolução “progressiva”.  

Portanto, se o comportamento rebelde à aproximação com a evolução darwiniana 

procura legitimar sua posição apropriando-se da ortodoxia epistemológica de Durkheim, 

                                                                                                                                                                                     
adquirida quando da expedição do HMS Beagle, e que teve como resultado o famoso A origem das espécies, 
mostrou que podia também escrever um excelente trabalho com dados indiretos. [Nota do autor] 
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buscando resguardar para os fatos sociais o privilégio de possuir as causas explicativas para 

os fatos sociais, desconsiderando as manifestações das consciências individuais; ou, com o 

mesmo objetivo, apropriando-se da crítica seletiva e unilateral que persiste há mais de um 

século feita contra Spencer, e que lhe imputa o ônus da responsabilidade pelo “darwinismo 

social”, acredito que tais intentos estão na contramão de uma leitura mais contextualizada e 

menos ideológica da obra destes autores.  

A meu ver, nem Émile Durkheim se fecha totalmente às manifestações das 

consciências individuais, fato que se comprova com o aparecimento do conceito de anomia, 

que é por onde se delineiam os caminhos que levam à mudança social, consequência de 

“dificuldades de adaptação”
11

 dos indivíduos às instituições sociais que são expressas pela 

consciência coletiva de um momento histórico; nem Herbert Spencer era um simples defensor 

e propagador da expansão territorial e marítima do Império Britânico, cuja obra deveria 

justificar cientificamente esta epopeia de conquistas. 

Toda produção científica sofre a influência dos contextos históricos nos quais ela 

se realiza, mesmo que as teorias almejem uma posição acima das contingências políticas, 

econômicas, sociais e religiosas de sua época. A teoria da evolução das espécies de Darwin 

frequentemente é considerada e criticada como justificativa ideológica para a livre 

concorrência entre as empresas no mercado de produção de bens e serviços e entre as pessoas 

no mercado de trabalho. A ênfase que Spencer deu à ideia de evolução, em um período em 

que a Inglaterra era a potência estabilizadora hegemônica
12

 da época, o candidatou – aos olhos 

dos futuros críticos da visão etnocêntrica europeia e imperialista do mundo – ao posto de 

ideólogo, ou melhor, “intelectual orgânico”,
13

 do “darwinismo social”. 

                                                           
11

É interessante frisar essas dificuldades de adaptação dos indivíduos às instituições sociais, comprovando que 
as preocupações de Spencer – que escreveu antes de Durkheim – quanto à adaptação do homem e da 
sociedade não eram sem cabimento. [Nota do autor] 
12

Teoria da “potência estabilizadora hegemônica” é uma teoria comum às relações internacionais que 
preconiza que em cada época histórica, ou contexto regional, um país detém a capacidade de estabilizar e 
manter o equilíbrio econômico, político e militar entre os atores estatais, que são potenciais competidores em 
disputas geopolíticas (mercados e recursos naturais, como petróleo e água). Para o Ocidente, na Antiguidade, 
Roma exerceu esse papel, assim como para o mundo mais recentemente a Inglaterra (no século XIX até a 2ª 
Grande Guerra) e, por último, os Estados Unidos, que diante de um contexto político internacional multipolar 
(no qual a China ameaça sua posição) ainda o desempenham. Baseia-se na posse de três ativos estratégicos: 
poder tecnológico e militar (“hard power”), poder econômico e poder educacional e cultural (“soft power”). 
(NINA, 1999; PECEQUILO, 2004)  
13

Conceito desenvolvido pelo intelectual marxista Antônio Gramsci, um dos fundadores do Partido Comunista 
Italiano, para quem os intelectuais orgânicos formavam uma “(...) camada social diferenciada, ligada à 
estrutura – as classes fundamentais no domínio econômico – e encarregada de elaborar e gerir a 
superestrutura que dará a essa classe homogeneidade e direção do bloco histórico.” (PORTELLI, 1977, p. 84)  



22 
 

No passado das disciplinas científicas que com o tempo atingiram a maturidade 

acadêmica como a física, a química e a biologia, encontram-se ideias e procedimentos que 

hoje são avaliados como fantasiosos e estapafúrdios (GLEISER, 2001; 2014). Com efeito, se 

o pressuposto epistemológico de exclusividade explicativa dos fatos sociais de Durkheim e o 

suposto “darwinismo social” de Spencer manifestaram-se nas origens da sociologia e da 

antropologia, fundando uma atitude reativa negativa, que adentrou o século XX e ainda se faz 

presente, contra a busca de convergência com o que ficou conhecido como biologia evolutiva, 

não significa que elas estivessem completamente erradas. Provavelmente são cicatrizes do 

nascimento, que apesar de permanecerem, podem ser amenizadas.
14

 

A meu ver, a convergência esteve em estado latente (estase) durante décadas, 

como descreverei ao longo desse trabalho, tendendo a aflorar em alguns momentos, tornando-

se mais explícita ao se aproximar o final do século XX, particularmente na última década, os 

anos 90, denominada como a “década do cérebro”. No âmbito das ciências sociais, 

inaugurando esta tendência do último quarto do século, gostaria de citar Edgar Morin (1975), 

que em 1973 publicou O enigma do homem, com o subtítulo “Para uma nova antropologia”, 

e que será um dos sustentáculos teóricos da tese. Barberis apontou o estado de latência no 

qual hibernou a aproximação entre ciências sociais e biologia evolutiva, com alguns 

momentos de interrupção, ainda que com a roupagem “organicista”. Suas palavras foram 

proféticas: 

O organicismo ajudou a estabelecer a realidade da sociedade como objeto, e a 

possibilidade de seu estudo científico. A metáfora orgânica permaneceu na 

sociologia posterior de forma não explícita, porém continuou a estar presente. 

Poderíamos dizer que ela sofreu um processo de “repressão” e que como todo 

conteúdo “reprimido” ela se manifesta de formas das quais não temos consciência. 

(BARBERIS, 2004, p. 136) 

Ilustrando esse movimento de aproximação que permanecia em estase, tal como 

havia alertado Barberis, as interfaces entre natureza e cultura, ou melhor, biologia evolutiva e 

ciências sociais, se haviam sido “reprimidas” após os primeiros lampejos das manifestações 

“organicistas” e mesmo com a deturpação “darwinista social”, voltaram a reaparecer como 

“fantasmas inconscientes” nas ciências sociais contemporâneas, seja como contribuições para 

a compreensão do comportamento social produzidas pela biologia evolutiva, neurociência, 

                                                           
14

Contribuíram para fortalecer a posição contrária à convergência entre ciências sociais e biologia evolutiva, 
sob o risco de retorno do “darwinismo social”, as ideias de purificação racial (eugenia) de Francis Galton, primo 
de Darwin, que foram reeditadas pelo nazismo durante o período em que vigorou na Alemanha (1931-1945) e 
justificaram o genocídio de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, considerados raças 
inferiores e degeneradas. [Nota do autor] 



23 
 

sociobiologia ou psicologia evolutiva seja – o que me dá satisfação, por que acena com futuro 

promissor – por meio das próprias ciências sociais, como demonstrou Stélio Marras (2010, p. 

10): 

Já nas ciências sociais contemporâneas, principalmente em seu acento simétrico, nas 

comutações entre sujeito e objeto, na recusa em separar humanos de não-humanos, 

sob o epíteto de natural ou social, na atenção para os infinitos modos de composição 

da realidade, eis que podemos retomar, sem o pejo anterior, o naturalismo 

construtivista ou transformista, assim dizendo, de Darwin. 

A sociologia “simétrica”, portanto, parece confirmar o diagnóstico “psicanalítico” 

de Barberis sobre a renitente influência do velho “organicismo”, acrescido agora por um 

século de conquistas científicas nos vários domínios das ciências que procuram entender e 

explicar o comportamento humano: 

(...) parte substancial da obra de Darwin é revisada à luz dos “science studies” [é o 

objetivo de Marras, no trabalho aqui citado], capitaneados sobretudo por Bruno 

Latour e Isabelle Stengers, cujo princípio de simetria permite recusar a partição 

ontológica e epistemológica do mundo em termos de social e natural, objeto e 

sujeito, em favor do trânsito entre agentes que se constituem nas relações. Assim, 

podemos recuperar a produtividade do pensamento de Charles Darwin para as 

ciências sociais contemporâneas, sem com isto restaurar a guerra entre naturalismo e 

construtivismo, entre “nature” e “nurture”. (MARRAS, 2010, p. 3) 

As palavras finais da última citação de Marras definem o contexto histórico e 

temático no qual se enquadra o objeto de estudo abordado por essa tese: a convergência entre 

a biologia evolutiva e as ciências sociais. Não me deterei numa reprodução exaustiva da 

bibliografia que trata da guerra referida por Marras, a qual já fiz referência como a resistência 

contra a aproximação entre biologia evolutiva e ciências sociais. No capítulo destinado à 

revisão de literatura tangenciarei brevemente a história desse conflito, com a intenção de 

mostrar que alguns dos seus protagonistas de destaque, sobretudo do lado das ciências sociais, 

apesar de em alguns momentos de suas carreiras acadêmicas – principalmente ainda jovens – 

terem ostentado posições francamente repulsivas à convergência na medida que avançavam 

em maturidade começaram a reavaliar pontos de vista fundamentais. 
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3 SOCIALIZAÇÃO COMO FRONTEIRA ENTRE NEUROCIÊNCIA E CIÊNCIAS 

SOCIAIS: apresentação do objeto 

Partindo da constatação de que nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências 

Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e Humanidades em geral nada, ou pouco, encontraria que 

se referisse a conteúdos dos estudos darwinianos algumas interrogações começaram a se 

articular: Como é que ciências que têm como objeto de análise e pesquisa as dimensões do 

comportamento humano poderiam se recusar a levar em consideração uma das teorias que 

melhor preencheram os requisitos de verificabilidade exigidos pela ciência e, que, também, 

aborda diretamente a origem e evolução do indivíduo e da sociedade, sobretudo ressaltando a 

dimensão adaptativa – o que, acredito, diz respeito diretamente às ciências sociais? Como 

estas ciências podem deixar de lado o conhecimento, pelo menos elementar, da relação entre 

cérebro e comportamento individual e social, principalmente porque há intrínseca relação 

entre desenvolvimento evolutivo e adaptativo do cérebro e desenvolvimento da espécie 

humana ao longo da sua filogênese?
15

 É possível a produção de conhecimento científico 

consistente nas ciências sociais sobre comportamento humano, que não esteja sujeito a 

infindáveis relativizações interpretativas,
16

 que causam mais confusão e conflitos ideológicos 

no âmbito das ciências sociais – o que muitas vezes lhe acarreta descrédito – do que 

contribuem para a consolidação de solo comum para teorias sociológicas e antropológicas e, 

que, ao mesmo tempo, avance conjuntamente com a pesquisa sobre o conhecimento do órgão 

                                                           
15

Filogênese é o processo de desenvolvimento evolucionário de uma espécie, incluindo as possíveis 
ramificações que partem da linha de ancestralidade comum e que constitui sua singularidade na classificação 
taxonômica. [Nota do autor]  
16

Provavelmente, mais do que cientistas de outras áreas, os cientistas sociais sofrem do que o crítico literário 
americano Harold Bloom chamou de “a angústia da influência”, que atinge escritores e poetas ao se verem 
constrangidos pela obra magistral de grandes autores antepassados, o que os leva a incorrer na esperança vã 
de ombreá-los ou ultrapassá-los. (BLOOM, 1992) Com efeito, nas ciências sociais muitas reinterpretações ou 
releituras “desconstrutivas” realizadas de autores clássicos poderiam ser evitadas por serem estéreis, devendo-
se avaliar com prioridade se as ideias que eles defenderam tinham consistência e permaneceram sendo 
verificadas ao longo do tempo. Esse caminho nas ciências sociais seguido por autores chamados “pós-
modernos” parece replicar o “complexo” psicológico descrito por Bloom. [Nota do autor] 
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responsável pela síntese do comportamento humano, que tem obrigatoriamente as mesmas 

funções em qualquer tempo e em qualquer cultura? 

As respostas a estes três questionamentos orientarão a delimitação e descrição do 

objeto de estudo da tese de doutorado. Em primeiro lugar, observando as teses que sustentam 

a teoria da evolução das espécies de Darwin, em particular o entrelaçamento entre evolução 

gradual, seleção natural de variações adaptativas e seleção sexual e, ao mesmo tempo, ao 

longo da minha vida profissional, estudando história da evolução humana e das sociedades;
17

 

a construção de instituições sociais (políticas, econômicas, religiosas, jurídicas e estéticas); as 

crises institucionais que marcaram transformações sejam por reformas ou por revoluções; e os 

impactos anômicos sobre a mente e o comportamento dos indivíduos decorrentes de relações 

humanas e institucionais cada vez mais tensas e complexas, exatamente porque as sociedades 

se “complexificaram” – o cérebro que hoje vive em megalópoles gigantescas evoluiu 

filogeneticamente com sucesso para viver no final do Pleistoceno (paleolítico 

médio/superior), em pequenos grupos de caçadores e coletores de 140 a 150 pessoas – o que 

provoca sérios problemas de convivência e adaptação; fui me convencendo, por tudo isso, de 

que, tal como na natureza, o processo de seleção adaptativa das espécies aos nichos 

ecossistêmicos determina a permanência filogenética. Nas sociedades humanas as pessoas – 

que formam a espécie sapiens – para poderem sobreviver individualmente e, como 

consequência, poderem permanecer como espécie, transmitindo a herança genética ancestral 

pela longa linhagem filogenética, têm de imaginar e desenvolver processos adaptativos aos 

mais diferentes ecossistemas terrestres e a ambientes sociais com múltiplas dimensões. O que 

há em comum entre um processo e outro é o imperativo da adaptação, sob pena do 

aparecimento de disfuncionalidades entrópicas que ameacem a sobrevivência e a permanência 

dos indivíduos e das espécies as quais pertencem.  

Parece que há uma clara continuidade entre os processos de adaptação observados 

nas demais espécies da natureza e os processos de adaptação humanos, evidentemente 

havendo uma diferença de grau. Enquanto nas demais espécies os processos adaptativos 

ocorrem no nível da seleção genética multinível (genes, parentesco e grupo), agindo sobre o 

fenótipo
18

 do indivíduo e condicionando a sobrevivência de uma população (MAYR, 2009; 

                                                           
17

Reputo como de importância fundamental para a formação dos cientistas sociais um bom domínio de história 
geral das civilizações, sendo que para nós, ocidentais, em especial os estudos sobre Grécia, Roma e a longa 
Idade Média. [Nota do autor]   
18

“Fenótipo – Conjunto de todas as características observáveis de um indivíduo desenvolvido ou em 
desenvolvimento, incluindo as anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e comportamentais. O fenótipo é o 
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WILSON, 2013); na espécie humana, para além da seleção genética, os processos adaptativos 

são conduzidos de forma determinante pela seleção cultural adaptativa, que age no nível das 

instituições sociais (políticas, econômicas, etc.) cuja eficiência será avaliada pela capacidade 

de sobrevivência e permanência ao longo do tempo das sociedades por elas constituídas.  

Começo a adotar um conceito de cultura vinculado ao processo de seleção cultural 

adaptativa – que desenvolverei posteriormente na tese – que, a meu ver, é uma metáfora dos 

processos de seleção natural (genética) adaptativa, próprios das demais espécies, que como a 

nossa, compõem a natureza. 

A guisa de ilustração do que acabo de expor como seleção cultural adaptativa, 

tomarei como exemplo a proposta explicativa de Acemoglu e Robinson (2012)
19

 para o 

desenvolvimento socioeconômico de sociedades a partir da presença de instituições sociais 

“inclusivas” ou “extrativas”. Segundo eles, sociedades que alcançaram “sucesso” em 

promover desenvolvimento (crescimento da riqueza e distribuição equitativa por todas as 

camadas sociais) construíram instituições políticas, econômicas, educacionais, estéticas 

(esportes e lazer em geral) que “incluíssem”, sem exceção, o maior número de indivíduos 

como participantes e consumidores dos benefícios propiciados. Por outro lado, sociedades 

com instituições “extrativas”, e que por isso são incapazes de gerar processos de 

desenvolvimento que sejam sustentáveis e de longo prazo, “fracassam” porque “excluem” dos 

benefícios adaptativos propiciados pelas instituições parcelas de sua população, como é o caso 

histórico de sociedades escravistas, estamentais medievais, socialistas ou capitalistas 

subdesenvolvidas,
20

 convivendo permanentemente com tensões e problemas individuais e 

sociais de ordem diversa. 

                                                                                                                                                                                     
resultado da interação do genótipo com o ambiente. (...) Genótipo – O conjunto de genes de um indivíduo.” 
(MAYR, 2009, p. 327) 
19

A utilização das concepções teóricas de Daron Acemoglu e de James Robinson expostas no livro Por que as 
nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza? é de minha inteira responsabilidade. 
[Nota do autor]  
20

O Brasil é bom exemplo de sociedade com instituições “extrativas”, não obstante algumas melhoras datadas 
(conquistas sociais e trabalhistas na Era Vargas; melhorias na infraestrutura econômica e produtiva no Período 
Militar; a estabilização econômica com o Plano Real; a redistribuição de renda massiva no Período Lula) é 
crônica a incapacidade das instituições políticas, econômicas, educacionais, sanitárias e jurídicas de confluírem 
para sustentar processo de desenvolvimento de longo prazo, vivendo o país de “voos de galinha”; como no 
caso recente da destruição dos fundamentos econômicos (responsabilidade fiscal, superávit primário, metas 
inflacionárias e privatizações) lançados com o Plano Real (governos Itamar Franco e Fernando Henrique 
Cardoso), que favoreceram o surto de desenvolvimento da primeira década do século XXI (agraciado também 
por fatores externos como a aceleração do crescimento da Índia e da China, consumidores vorazes dos nossos 
produtos primários), e que no final do governo Lula e por todo o governo Dilma foram sabotados, o que 
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Em segundo lugar, como decorrência da continuidade do estudo das teses de 

Darwin expostas acima entrei em contato com a sociobiologia, cuja base teórica encontra-se 

na biologia evolutiva desenvolvida pela “Síntese dos anos 30 e 40”, cujo grande representante 

parece ter sido Ernst Mayr. Além disso, da sociobiologia derivou uma ciência que aprofundou 

a relação entre evolução por seleção natural de variação adaptativa e desenvolvimento do 

cérebro (mente), que recebeu sintomaticamente um nome que revela o seu intento: psicologia 

evolutiva. 

Porém, antes de prosseguir na exposição de como foi construído o objeto de 

estudo, respondendo à segunda questão, é importante ressaltar o contato com o livro Eu 

primata: por que somos como somos?, lançado em 2005, do primatologista holandês Frans de 

Waal. No livro (2007), ele descreveu suas experiências com chimpanzés e bonobos, relatando 

quão semelhantes são comportamentos entre estas espécies e a espécie humana, especialmente 

na busca do poder e do sexo:  

Podemos tirar o primata da selva, mas não a selva do primata. Isso também se aplica 

a nós, primatas bípedes. Desde o tempo em que nossos ancestrais pulavam de galho 

em galho, a vida em pequenos grupos tem sido uma obsessão para nós. Não nos 

fartamos de políticos que batem no peito diante das câmeras de televisão, artistas 

que trocam de namorada como quem troca de roupa e reality shows para escolher 

quem fica e quem sai. Deveria ser fácil ridicularizar todo esse comportamento de 

primata, não fosse pelo fato de que nossos parentes antropoides levam a busca de 

poder e sexo tão a sério quanto nós. 

Mas temos em comum com eles não apenas poder e sexo. Solidariedade e empatia 

são igualmente importantes porém é raro vê-las mencionadas como parte de nossa 

herança biológica. Somos muito mais propensos a culpar a natureza pelo que não 

gostamos em nós do que a dar-lhe crédito pelo que apreciamos. (WAAL, 2007, p. 

11) 

 

Anteriormente à leitura deste livro, tomei conhecimento da obra de Richard 

Dawkins, O gene egoísta (2007) e Steven Pinker, A tábula rasa (2004). O livro de Dawkins, 

de 1976, inspirou fortemente a retomada dos estudos darwinianos pelo mundo, não que 

trouxesse alguma inovação radical em relação à teoria da evolução das espécies – Dawkins 

não sofre do que Harold Bloom chamou de “angústia da influência”, pelo contrário, orgulha-

se de ser fiel discípulo de Charles Darwin –, mas por aplicar uma de suas teses – a seleção 

natural de variações – no nível dos genes. Segundo Dawkins, boa parte do nosso 

comportamento é resultado da interação entre genes e ambiente,
21

 cujo objetivo precípuo é 

                                                                                                                                                                                     
desencadeou profunda crise econômica pela qual o país agora passa, sem mencionar a avassaladora crise de 
credibilidade das instituições, ocasionada pela corrupção endêmica. [Nota do autor] 
21

É claro que egoísmo reputado ao genes é uma alusão metafórica. Em razão de algumas confusões e 
acusações infundadas quanto a isso Dawkins, na Introdução à edição comemorativa de 2005, explicou: “O gene 
egoísta foi criticado por sua personificação antropomórfica e isso também requer uma explicação ou um 
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sua própria replicação e transmissão geração após geração de organismos. Para ele, nossos 

corpos são para os genes veículos hospedeiros que compõem os elos desta corrente 

geracional.  

Dawkins (2007, p. 39) forneceu uma boa síntese do objetivo do livro por meio de 

mais uma metáfora comparativa antropomórfica: 

Se nos dissessem que um homem viveu uma vida longa e próspera no mundo dos 

gângsteres de Chicago, nos sentiríamos autorizados a fazer certas especulações sobre 

que tipo de homem ele era. Seria de esperar que tivesse algumas qualidades, tais 

como valentia, rapidez no gatilho e habilidade de atrair amigos leais. Embora tais 

deduções não sejam infalíveis, podemos inferir algumas coisas sobre o caráter de um 

homem se tivermos conhecimento das condições em que ele sobreviveu e prosperou. 

O argumento deste livro é que nós, e todos os outros animais, somos máquinas 

criadas pelos nossos genes. Como os bem-sucedidos gângsteres de Chicago, nossos 

genes sobreviveram – em alguns casos, por milhões de anos – num mundo altamente 

competitivo. Isso nos permite esperar deles algumas qualidades. Sustentarei a ideia 

de que uma qualidade predominante que se pode esperar de um gene bem-sucedido é 

o egoísmo implacável. Em geral o egoísmo do gene originará um comportamento 

individual egoísta. No entanto, tal como veremos, existem circunstâncias especiais 

em que um gene pode atingir mais efetivamente seus próprios objetivos egoístas 

cultivando uma forma limitada de altruísmo, que se manifesta no nível do 

comportamento individual. (...) Por mais que desejemos acreditar no contrário, o 

amor universal e o bem-estar da espécie como um todo são conceitos que 

simplesmente não fazem sentido do ponto de vista evolutivo. 

Portanto, o que identifiquei no livro de Frans de Waal, de 2005, foi que a 

semelhança de manifestações de disputas por poder e sexo, assim como demonstrações de 

solidariedade e empatia, entre chimpanzés, bonobos
22

 e humanos, estavam fundamentadas nos 

estudos darwinianos retomados por Dawkins com o livro de 1976, que descrevia sob a ótica 

da seleção natural de variações adaptativas dos genes comportamentos competitivos e 

solidários das espécies, dentre as quais a humana, que eram flexíveis de acordo com o 

ambiente e as exigências de adaptação. 

Provavelmente, Wall não aceite esta aproximação, pois rechaçou no livro de 

maneira irônica, e acredito injusta, as proposições de Dawkins, inclusive distorcendo-as e 

fazendo a mesma contextualização ideológica que no passado já fizeram da obra de Darwin – 

como justificadora da competição individual e do imperialismo da Inglaterra no século XIX – 

agora aplicada aos anos 70 e 80: 

                                                                                                                                                                                     
pedido de desculpa. Empreguei dois níveis de personificação: dos genes e dos organismos. A personificação dos 
primeiros não deveria se realmente um problema, uma vez que nenhuma pessoa sã considera que as 
moléculas de DNA têm personalidade consciente e uma vez que nenhum leitor sensato imputaria essa ilusão a 
um autor.” (DAWKINS, 2007, p. 12) 
22

Chimpanzés e humanos divergiram na linhagem ancestral há 5,5 milhões de anos, surgindo os gêneros Pan e 
Homo. Posteriormente, há 2,5 milhões de anos, da espécie chimpanzé divergiu a subespécie bonobo. Do 
gênero Homo evoluirá a espécie sapiens. (WALL, 2007) 
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Na mesma época em que Ronald Reagan e Margareth Thatcher pregavam que a 

ganância era benéfica à sociedade, à economia e certamente àqueles com qualquer 

razão para serem gananciosos, biólogos publicaram livros que apoiaram tais ideias. 

O gene egoísta, de Richard Dawkins, ensinava que, como a evolução ajuda quem se 

ajuda, o egoísmo devia ser visto como uma força indutora de mudança, e não uma 

falha que nos arrasta ladeira abaixo. Podemos ser primatas perversos, mas isso é 

explicável e benéfico para o mundo. 

Um probleminha – levantado em vão por implicantes – era a linguagem enganosa 

desse gênero de literatura [que Waal chama de “biologia pop”]. Genes que 

produzem características bem-sucedidas disseminam-se pela população, portanto 

promovem a si mesmos. Mas referir-se a eles como “egoístas” não passa de 

metáfora. (WAAL, 2007, p. 35) 

As brigas terríveis entre os chimpanzés descritas por Waal, bem como as alianças 

“políticas estratégicas” feitas entre machos, em busca de poder – para definir quem era o alfa 

e como se perfilariam os outros machos na hierarquia estabelecida no grupo – e sexo – para 

definir quem teria acesso às fêmeas – de nenhuma maneira parecem contradizer Dawkins. A 

guerra é a continuação da política por meio das armas e ambas pressupõem a cooperação 

como convergência egoísta de interesses que se unem para atingir fins. 

Da mesma forma, a hipersexualidade dos bonobos e a quase inexistência de 

agressividade na resolução de conflitos quando comparados aos chimpanzés, comportamentos 

também descritos por Wall, não significam inexistência de interesses individuais ou de 

subgrupos. É explícito entre os membros da espécie o uso do sexo como moeda de troca 

corrente para a obtenção de benefícios e a resolução de potenciais dissensos. Portanto, não 

vejo contradição com as ideias de Dawkins sobre comportamentos egoístas ou cooperativos.
23

 

Quanto à acusação de Waal de que o “egoísmo” dos genes não passa de uma 

metáfora, de fato é isto mesmo o que Dawkins fez, uma metáfora antropomórfica para 

explicar o comportamento dos genes, a qual considera um “instrumento didático fantástico”, 

como ele esclareceu na Introdução à edição comemorativa de O gene egoísta, em 2005, tal 

como me referi na nota 21.
24

   

A ira de Wall contra Dawkins o impediu de ver, talvez por padecer da “angústia 

da influência”, que suas excelentes descrições, como primatologista, dos comportamentos de 

chimpanzés e bonobos comprovam o que Dawkins – ecoando as linhas gerais do pensamento 
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O exercício do poder entre os bonobos é feito por um grupo de fêmeas mais velhas que administram da 
criação dos filhos à distribuição de alimentos. (WAAL, 2007)  
24

Não tenho conhecimento de que o esclarecimento da metáfora antropomórfica presente na Introdução à 
edição comemorativa de O gene egoísta, em 2005, foi provocada pela crítica de Frans de Waal [não há 
nenhuma menção bibliográfica a esse autor nesta edição], já que seu livro foi lançado também nesse ano. 
[Nota do autor] 
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de Darwin, este mais intuitivamente do que experimentalmente, delineadas no longínquo 

século XIX – imaginou como comportamento dos genes e sua influência sobre a evolução dos 

organismos em geral. Impediu de ver inclusive o importante passo que Dawkins deu, 

relativizando possível acusação – que efetivamente recaiu sobre ele – de determinismo 

genético, na direção de um novo nível de seleção de variação adaptativa, o cultural: 

Depois de argumentar que nossos genes sabem o que é melhor para nós [Dawkins 

não faz isto no livro], que eles programam cada pequena engrenagem da máquina de 

sobrevivência humana, Dawkins espera até a última sentença do livro para nos 

tranquilizar dizendo que, na verdade, somos convidados a jogar todos esses genes 

pela janela: “Somente nós, na Terra, podemos nos rebelar contra a tirania dos 

replicadores egoístas”. (WALL, 2007, p. 36) 

Na verdade, muito antes do final de O gene egoísta, no capítulo 11, antepenúltimo 

capítulo do livro, portanto não a “última sentença do livro”, Dawkins surpreendeu, com a 

sugestão de novo caminho de pesquisa a ser percorrido que é o da seleção cultural adaptativa 

estimulada pelos “memes”, que livremente traduzi como ideias-força ou “leitmotiv”, que se 

comportam tal qual os genes, competindo entre si por sobrevivência e permanência ao longo 

do tempo e assim constituindo-se nas instituições sociais, que dão vida e rosto às sociedades: 

A maior parte daquilo que o homem tem de pouco usual pode ser resumida numa 

palavra: “cultura”. A transmissão cultural é análoga à transmissão genética, no 

sentido de que, apesar de ser essencialmente conservadora [isto é, tende a se auto-

reproduzir], pode dar origem a uma forma de evolução [no caso, evolução cultural]. 

(DAWKINS, 2007, p. 325) 

 E continua: 

É a nossa própria espécie que mostra verdadeiramente o que a evolução cultural é 

capaz de fazer. A linguagem é um exemplo entre muitos. A moda no vestuário e na 

dieta, as cerimônias e os costumes, a arte e a arquitetura, a engenharia e a tecnologia, 

tudo isso evolui no tempo histórico de uma forma que se assemelha à evolução 

genética altamente acelerada, mas que, na realidade, nada tem a ver com ela. No 

entanto, tal como na evolução genética, a mudança pode ser progressiva. 

(DAWKINS, 2007, p. 327)  

O desejo confesso de Frans de Waal em Eu, primata (2007) era comparar o 

comportamento dos chimpanzés e bonobos ao do humano, e efetivamente acredito que ele 

tenha atingido o objetivo de modo convincente, na minha opinião um dos melhores estudos 

comparativos a respeito do comportamento entre espécies de gêneros distintos envolvendo 

humanos. Suas dificuldades apareceram quando procurou descaracterizar o trabalho de 

Dawkins, o classificando como uma degeneração do darwinismo, pois ele não teria 

compreendido a natureza dos instintos sociais que os humanos têm em comum com outras 

espécies, enfatizando os aspectos egoístas e desmerecendo os altruístas: 
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Assim, o fim do século XX ressaltou nossa necessidade de transcender a natureza 

[referindo-se a obra de Dawkins]. Apregoou-se essa posição como darwinista, muito 

embora Darwin nada tenha a ver com ela. Darwin acreditava, como eu, que nossas 

características humanitárias baseiam-se em instintos sociais que temos em comum 

com outros animais. É, obviamente, uma visão mais otimista do que aquela segundo 

a qual “somente nós, na Terra” podemos vencer nossos instintos básicos. (WAAL, 

2007, p. 36)  

Ora, o que Waal fez, sem reconhecer a filiação à disciplina, foi um dos melhores 

trabalhos aplicados em sociobiologia – por isso não é de estranhar a preocupação com os 

“instintos sociais” –, ou seja, a transposição, por analogia, dos estudos do comportamento de 

animais, que a princípio tomaram como ponto de partida os insetos chamados “insetos 

sociais” – os mais conhecidos são as formigas, os cupins e as abelhas – para o comportamento 

humano. A ironia, para desgosto de Wall – o que me faz pensar que de fato ele caiu na 

tentação da “angústia da influência” – é que uma das fundamentações teóricas da 

sociobiologia mais importantes é o livro O gene egoísta e as obras posteriores de Richard 

Dawkins. Não resisto em assinalar a passagem que talvez flagre a insidiosa manifestação do 

“complexo”
25

 descrito por Bloom: “Darwin acreditava, como eu (...).” A moderação do ego 

talvez melhor recomendasse “Eu penso, como Darwin”! 

Tivesse mais atenção ou boa vontade com o livro de Dawkins, Waal poderia ter 

compreendido que “Somente nós, na Terra, podemos nos rebelar contra a tirania dos 

replicadores egoístas” era a profissão de fé anti-reducionista de Dawkins, a explicitação da 

crença de que ao lado da seleção genética age, em estreita interação, a seleção cultural, ambas 

convergindo para levar indivíduo e sociedade à melhor adaptação possível ao ambiente no 

qual vivem. O livro, especialmente os três capítulos finais, prodigaliza várias passagens que 

confirmam esta impressão e que foram desconsideradas por Waal: 

O argumento que desenvolverei, por mais surpreendente que seja o fato de ele vir do 

autor dos capítulos anteriores, é que, para compreender a evolução do homem 

moderno, devemos por começar a abandonar a idéia do gene como a única base das 

nossas ideias a respeito da evolução. Sou um adepto entusiasmado do darwinismo, 

mas penso que se trata de uma teoria demasiado ampla para ficar confinada ao 

contexto limitado do gene. O gene entrará na minha teoria como uma analogia, e 

nada mais. (DAWKINS, 2007, p. 328-329) 

Houve momentos em que os críticos entenderam equivocadamente que O gene 

egoísta advogava o egoísmo como um princípio pelo qual deveríamos as nossas 

vidas! Outros, talvez porque tivessem lido apenas o titulo ou nunca tivessem 

passado das duas primeiras páginas, pensaram que eu estivesse afirmando que, 

gostemos ou não, o egoísmo e outros comportamentos abomináveis são parte 

inescapável da nossa natureza. É fácil cairmos nesse erro se pensarmos, como 

pensam inexplicavelmente muitas pessoas, que a “determinação” genética é 
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“Complexo” tem aqui o sentido psiquiátrico de “Grupo de ideias inter-relacionadas que têm um denominador 
emocional comum o qual influencia, significativamente, as atitudes e comportamento de um indivíduo.” 
(FERREIRA, 2000, p. 168)  
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permanente, absoluta e irreversível. Na realidade, os genes “determinam” o 

comportamento num sentido apenas estatístico. (DAWKINS, 2007, p. 443) 

Mas, se O gene egoísta, de 1976, partindo da biologia evolutiva é obra 

fundamental como alicerce teórico para o desenvolvimento da sociobiologia, um ano antes do 

seu lançamento, em 1975, apareceu o livro de Edward Wilson, nos Estados Unidos, 

inaugurando a sociobiologia com o título: Sociobiologia: a nova síntese. Neste livro, Wilson 

se dedicou a estudar os comportamentos sociais dos insetos chamados “sociais” – em 

particular e com profundidade as formigas, nas quais é especialista reconhecido 

mundialmente – e apenas sugeriu, em poucas páginas do capítulo 27, que os mesmos 

pressupostos utilizados para o estudo dos “insetos sociais”, como a seleção natural de 

variação adaptativa dos genes e o comportamento altruísta
26

 de indivíduos de espécies 

“sociais” poderiam também orientar estudos sobre o comportamento humano. É muito 

importante levar em consideração que nesse momento inicial da disciplina havia clara 

concordância entre Dawkins e Wilson quanto à seleção natural de variação adaptativa apenas 

no nível do gene, como força motriz da evolução. Posteriormente, haveria o afastamento 

progressivo de ambos quanto a esse ponto, pois Wilson, como veremos, optará pela seleção 

multiníveis, que absorveria os demais níveis, a saber: os genes, os indivíduos (parentes) e os 

grupos (populações). 

Para mim, a importância da sociobiologia na construção do objeto de estudo não 

se encontra nos pressupostos iniciais da disciplina e nem na polêmica que ela suscitou ao 

procurar utilizá-los para a análise do comportamento do homem.
27

 O que interessou foi que ao 

longo do seu desenvolvimento e amadurecimento científico gerou conceitos operatórios que 

servirão para proceder minha análise, como os conceitos de coevolução gene-cultura, 

consiliência e eussocialidade. O livro de Wilson (2013) no qual aparecem estes conceitos 

plenamente desenvolvidos é a obra de maturidade A conquista social da Terra, de 2012, 

lançado 37 anos após Sociobiologia: a nova síntese. 

Porém, ainda mais importante do que os conceitos citados foi a possibilidade 

criada de se estudar o cérebro sob a perspectiva darwiniana da evolução adaptativa, o que 
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O comportamento altruísta aqui referido significa a possibilidade de alguns indivíduos de uma espécie 
“sacrificarem” interesses reprodutivos e, portanto, a replicação e transmissão da sua própria herança genética, 
em benefício do grupo mais amplo do qual é membro e com o qual compartilha também a herança genética. O 
objetivo é a maximização do sucesso reprodutivo do grupo e de sua permanência geracional em detrimento da 
vida de um dos membros. [Nota do autor] 
27

Farei referência a essa polêmica que envolveu Edward Wilson na revisão de literatura, de resto não é tão 
diferente das acusações feitas contra Richard Dawkins de reducionismo biológico ou de defensor do liberalismo 
capitalista europeu e norte-americano. [Nota do autor]   
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levou ao surgimento da psicologia evolutiva, que é reconhecidamente a sociobiologia aplicada 

especificamente ao estudo evolutivo do cérebro e da misteriosa aparição e funcionamento da 

mente humana. Portanto: 

Sim – nenhuma ideia da ciência moderna gerou mais controvérsia do que a de que o 

instinto humano é produto da mutação e seleção natural. Na década de 1950, ela 

sobreviveu ao ataque do behaviorismo radical do tipo maquinado por B. F. Skinner, 

a ideia de que todo comportamento, tanto nos animais como nos seres humanos, é de 

algum modo, e em algum estágio do desenvolvimento de cada indivíduo, produto do 

aprendizado. Nas duas décadas seguintes, a ideia de instinto moldado pela seleção 

natural derrotou essa percepção do cérebro como uma tábula rasa. Isso se deu pelo 

menos em relação aos animais. Por mais de duas décadas, porém, a tábula rasa foi 

mantida viva para o comportamento social humano. Muitos autores nas ciências 

sociais e humanidades continuaram insistindo que a mente é inteiramente o produto 

de seu ambiente e de sua história passada. O livre-arbítrio existe e é poderoso, eles 

dizem. A mente, em última análise, exerce o comando da vontade e do destino, O 

que evolui na mente, eles finalmente argumentaram, é exclusivamente cultural. 

(WILSON, 2013, p. 194-195)  

Segundo o Prof. Wilson (2013, p. 195), essa concepção, a mente humana como 

tábula rasa, começou a se modificar: 

Na verdade, os indícios a favor do instinto e da natureza humana já eram fortes 

naquela época. Atualmente são esmagadores na quantidade e no rigor, com os novos 

indícios acrescentados a cada novo teste. O instinto e a natureza humana são, cada 

vez mais, objetos de estudo da genética, da neurociência, da antropologia e, 

atualmente, até das próprias ciências sociais e humanidades. 

A última frase da citação de Wilson acima retrata a convergência entre ciências 

para o estudo de um denominador comum, “o instinto e a natureza humana”, dentre as quais 

se encontram as ciências sociais. Para meu propósito, cabe salientar a consiliência entre as 

ciências sociais e a sociobiologia por intermédio de sua especialização, a psicologia evolutiva, 

já que esta se dedica exclusivamente à evolução adaptativa do cérebro humano e suas 

consequências comportamentais, portanto, claramente possibilitando interfaces (consiliência) 

com a sociologia e a antropologia. As palavras de Wilson (2013, p. 17) resumem o programa 

de pesquisa que poderá ser compartilhado de maneira fecunda pela psicologia evolutiva e as 

ciências sociais: 

A consciência, tendo evoluído por milhões de anos de luta de vida ou morte, e 

sobretudo devido a essa luta, não foi projetada para o autoexame. Ela foi projetada 

para sobrevivência e reprodução. O pensamento consciente é movido pela emoção, 

estando totalmente comprometido com o propósito de sobrevivência e reprodução.  

Os críticos da sociobiologia de Wilson, antes de continuarem com comentários 

acusatórios de reducionismo biológico do comportamento humano e os estenderem à 

psicologia evolutiva e seus autores – da mesma forma como procederam com Dawkins – 
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deveriam atentar para as palavras seguintes, que propositadamente parecem ser uma 

precaução contra a má vontade dos críticos ideológicos:
28

 

Mas quando a natureza da consciência for solucionada, saberemos então o que 

somos e de onde viemos? Não, não saberemos. Entender as operações físicas do 

cérebro até seus fundamentos nos aproxima do Graal. Para achá-lo, porém, 

precisamos de muito mais conhecimentos coletados da ciência e das humanidades. 

(WILSON, 2013, p. 17-18) 

Um dos livros fundamentais para a psicologia evolutiva é A tábula rasa, de 

Steven Pinker, que foi publicado em 2002. Da mesma forma que Eu, primata, de Wall, é um 

grande trabalho de sociobiologia aplicada – porém com receio de extrapolar conclusões 

comparativas diretamente para as sociedades humanas, deixando sugestões subliminares,
29

 

principalmente no que concerne às estratégias de busca de poder e sexo –, o livro de Pinker 

(2004), por sua envergadura, é também um grande trabalho de sociobiologia aplicada ao 

comportamento humano – mas sem os pudores de Wall –, abordando várias de suas 

dimensões, como política, violência, gênero, educação de crianças e arte. O livro é um libelo 

contra a separação entre natureza e cultura e o objetivo central foi sintetizado pela resenha do 

The Washington Post estampada na contracapa: 

Sua missão é desbancar três dogmas ferrenhamente defendidos por pensadores de 

esquerda e de direita: a ideia de que a mente do recém-nascido é uma tábula rasa a 

ser preenchida pelos pais e pela sociedade, a concepção de que o homem em seu 

estado primitivo é um bom selvagem e a crença de que uma alma imaterial dotada de 

livre-arbítrio é a única responsável pelas ações do indivíduo. (PINKER, 2004, 

contracapa) 

 O livro de Pinker foi uma das inspirações para o objeto de estudo desta tese. Até 

agora apresentei dois autores, Dawkins e Wilson, cujos livros são reconhecidos como 

fundamentos teóricos e epistemológicos da sociobiologia, ambos originários da biologia 

evolutiva e fieis discípulos de Darwin. Apresentei também dois trabalhos inscritos na tradição 

da sociobiologia, de Waal e de Pinker. Porém, se a consiliência entre as ciências, entre 

biologia evolutiva, sociobiologia, neurociência e ciências sociais, como defendem Wilson e 
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Após a publicação do livro Sociobiology, em 1975, houve violenta reação hostil estimulada por acadêmicos 
identificados com o marxismo americano, a “new left”, dentre os quais alguns Wilson considerava seus amigos, 
como Stephen Jay Gould e Richard Lewontin, que incentivaram participantes de um Grupo de Estudo da 
Sociobiologia publicarem manifesto intitulado Against “Sociobiology” (Contra a “Sociobiologia”): “A razão da 
sobrevivência dessas recorrentes teorias deterministas é consistentemente tenderem a fornecer justificação 
genética ao status quo e aos privilégios que existem para certos grupos com base em classe, raça ou sexo. (...) 
Wilson junta-se ao grande cortejo de biólogos deterministas cujo trabalho serve para fortalecer as instituições 
de sua sociedade eximindo-as da responsabilidade pelos problemas sociais.” (ALLEN et al, 1975, p. 43)  
29

Os títulos de alguns capítulos do livro de Frans de Waal insinuam minhas suspeitas: 2. Poder – Sangue de 
Maquiavel; 3. Sexo – Doutores no Kama sutra; 4. Violência – Da guerra à paz; 5. Bondade – Corpo com 
sentimentos morais. [Nota do autor] 
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Dawkins é possível, como se pode executar, para além das proposições teóricas da 

convergência de disciplinas, um estudo consiliente por parte de um cientista social? Quais são 

as interfaces existentes entre estas ciências? Como, de posse do cabedal teórico e 

metodológico comumente à disposição dos cientistas sociais, ele pode de fato atuar em 

convergência com as disciplinas cientificas referidas? 

Pinker ofereceu uma pista inspiradora para a construção do objeto de estudo ao 

aplicar a sociobiologia à educação de crianças, processo social que imediatamente remete o 

cientista social ao conceito de socialização e aos estudos sobre educação realizados por Émile 

Durkheim (2011), constantes do livro Educação e sociologia. Note-se que o processo de 

socialização não se restringe apenas à educação das crianças de uma sociedade, ele é muito 

mais amplo e permanente, pois responde às necessidades de adaptação dos indivíduos às 

instituições sociais da sociedade, desde a infância, durante a adolescência e por toda a vida 

adulta. Assim, imagino ter encontrado a relação entre socialização e função adaptativa, que 

parece vincular-se intrinsecamente à resposta ao terceiro questionamento formulado, que 

guiou a delimitação do objeto. 

Finalmente, ao me deparar com a neurociência percebi a possibilidade de 

estabelecer solo razoavelmente seguro, longe das infindáveis disputas interpretativas 

existentes nas ciências sociais e mesmo na sociobiologia – muitas vezes motivadas pela 

“angústia da influência” ou pela filiação ideológica – para arrematar os contornos do objeto 

de estudo. 

Os livros de Antônio Damásio, O erro de Descartes (2007) e Em busca de 

Espinosa (2009), e de Suzana Herculano-Houzel, O cérebro em transformação (2005), 

introduziram-me nos domínios da neurociência. Nos livros citados, Damásio desenvolveu 

profunda investigação sobre a influência das emoções e sentimentos no comportamento 

social: 

Limito-me a sugerir que certos aspectos do processo da emoção e do sentimento são 

indispensáveis para a racionalidade. (...) Somos confrontados com a incerteza 

quando temos de fazer um juízo moral, decidir um rumo de uma relação pessoal, 

escolher meios que impeçam a nossa pobreza na velhice ou planejar a vida que se 

nos apresenta pela frente. As emoções e os sentimentos, juntamente com a oculta 

maquinaria fisiológica que lhes está subjacente, auxiliam-nos na assustadora tarefa 

de fazer previsões relativamente a um futuro incerto e planejar as nossas ações de 

acordo com essas previsões. (DAMÁSIO, 2007, p. 12-13) 

A importância que Damásio conferiu às emoções e sentimentos – bem como a 

oculta maquinaria fisiológica que lhe corresponde (funções cerebrais) – para a tomada de 
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decisões do indivíduo a respeito da vida, consolidou, quase um século depois, com os 

recursos tecnológicos propiciados pelo mapeamento detalhado do cérebro que a Tomografia 

PET
30

 permite e as imagens dos exames de Ressonância Magnética, a intuição de Weber 

sobre a influência determinante das experiências subjetivas do indivíduo na construção e 

interpretação da vida (COHN, 1986).    

O caso clássico de onde partiu a neurociência é o de Phineas Gage, capataz da 

construção civil nos EUA que, em 1848, na Nova Inglaterra, teve a cabeça e cérebro 

perfurados por uma barra de ferro. Recuperou-se rapidamente, com o intelecto e a linguagem 

intactos, porém, não mais sabia se mover no teatro das convenções sociais, perdendo todo o 

respeito pelas regras estabelecidas de convivência, isso sugeria que: 

(...) existiam sistemas no cérebro humano mais dedicados ao raciocínio do que 

quaisquer outros e, em particular, às dimensões pessoais e sociais do raciocínio. A 

observância de convenções sociais e regras éticas previamente adquiridas poderia 

ser perdida como resultado de uma lesão cerebral, mesmo quando nem o intelecto de 

base nem a linguagem mostravam estar comprometidos. (DAMÁSIO, 2007, p. 31) 

Suzana Herculano-Houzel, por sua vez, possibilitou a compreensão do processo 

conhecido como “fim da exuberância sináptica”, que afeta o sistema de recompensa do 

cérebro, fundamental para compreender as transformações do comportamento humano na 

passagem para a adolescência e juventude. Segundo ela (2005, p. 91): 

Todas essas alterações na adolescência (...) podem ser explicadas por uma perda 

transiente de função, ou embotamento, do sistema de recompensa. Ao tornar-se mais 

difícil de ser ativado pelos prazeres antigos, o sistema de recompensa recém-

embotado do adolescente faz com que o jovem abandone os seus velhos hábitos, 

subitamente tornados insatisfatórios, em busca de novos prazeres.  

É relevante a compreensão deste processo de reestruturação do sistema de 

recompensa do adolescente/jovem, porque ele ocorre simultaneamente com a socialização 

secundária, e seu desenvolvimento equilibrado e saudável dependerá da qualidade dos 

estímulos – novos hábitos e prazeres – que as instituições ao seu redor lhe fornecerão para se 

adaptar ao ambiente social. Essa transição se completará por volta dos 30 anos. 

Estou, portanto, diante da socialização como processo de adaptação do 

adolescente/jovem às instituições sociais da sociedade, que tem possível correspondência com 

processo similar deslanchado pelo cérebro durante a mesma fase etária conhecida como “fim 

da exuberância sináptica”, que reestrutura o sistema de recompensa cerebral, retirando o 
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Tomografia por Emissão de Pósitrons. Na física das partículas elementares da matéria (física quântica) os 
pósitrons são elétrons carregados positivamente, são os elétrons da antimatéria. [Nota do autor]  
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individuo da zona de conforto representada pela família, o estimulando a sair de casa, para 

aventurar-se no jogo competitivo proposto pela experiência com novas instituições sociais 

para ele ainda não conhecidas – porém intuídas, devido à convivência com adultos, como: 

sexo, família, trabalho e poder. A descrição desta similaridade à procura de indícios 

comprobatórios dessa relação constitui o objeto de estudo da tese. 

Parece que a possível correspondência entre processos de socialização adaptativa 

e “fim da exuberância sináptica” delimita uma fronteira, ou interface, entre as ciências sociais, 

a biologia evolutiva (no que concerne a ideia de evolução adaptativa), a sociobiologia (por 

meio da psicologia evolutiva e a evolução adaptativa do cérebro e do comportamento) e a 

neurociência (por empiricamente constatar e descrever processo cerebral com implicação 

determinante para um processo social). 

Para levar adiante a pesquisa do objeto cabe a formulação de algumas questões 

que orientarão a execução do trabalho: 

1. Existem de fato interfaces (fronteira), dentre as quais o processo de 

socialização adaptativa poderia ser uma delas e a que se refere esta tese, entre as 

ciências sociais e a biologia evolutiva (mesmo que nesta última os pontos de contato 

sejam melhor delimitados por disciplinas derivadas como a sociobiologia e a 

neurociência)? 

2. Existe possibilidade de se estabelecer relação causal entre o processo de 

socialização do adolescente/jovem com o processo de reestruturação cerebral 

conhecido como “fim da exuberância sináptica” estudado pela neurociência? 

3. É possível executar procedimento de pesquisa empírica que tenha como 

objetivo comprovar indícios de relação entre socialização e “exuberância sináptica”? 

4. É possível contribuir para melhorar a compreensão do complexo 

processo de socialização – em particular para o adolescente/jovem – apresentando-o 

na disciplina de Sociologia, obrigatória no ensino médio, à luz da relação entre cérebro 

e comportamento? Principalmente quando se leva em consideração que o 

adolescente/jovem está vivendo os primeiros anos do processo de reestruturação 

cerebral citado? 
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4 BREVE DISCUSSÃO EPISTEMOLÓGICA: entre a incerteza e consensos provisórios 

Os capítulos anteriores, nos quais apresentei o contexto temático e o objeto de 

estudo da tese de doutorado, Socialização: fronteira entre a sociologia e a neurociência, 

foram organizados de acordo com a sequência cronológica dos procedimentos de pesquisa 

adotados para seu desenvolvimento. 

Como se trata de atravessar os limites dos conhecimentos teóricos, metodológicos 

e epistemológicos das ciências sociais empreendi pesquisa bibliográfica na biologia, 

restringindo-me à especialização que pode se relacionar – pelo menos é no que acredito – com 

as ciências sociais, ou seja, aquela que tem como objeto a evolução das espécies, portanto, a 

biologia evolutiva. E para delimitar ainda mais o enfoque da investigação, selecionei estudos 

realizados sobre a espécie humana. 

Com esta finalidade, escolhi fazer não a apresentação exaustiva de todas as 

principais teses elaboradas e desenvolvidas por Charles Darwin, consagrado fundador da 

biologia evolutiva, a partir de A origem das espécies, de 1859, porém, após identificá-las: a 

evolução dos seres vivos, a ancestralidade comum, o gradualismo evolutivo, a especiação 

(cladogênese) e a seleção natural e sexual; detive-me nas duas teses cujas implicações são 

notórias para as ciências sociais:
31

 a evolução, obviamente devido à propriedade da dinâmica 

adaptativa, que a define essencialmente; e a seleção natural e sexual, devido à natureza dos 

processos competitivos e cooperativos. 
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Não que as outras três sejam menos importantes. Mas, para o objetivo desse trabalho de tese a 
ancestralidade comum, o gradualismo evolutivo e a especiação não são relevantes a não ser como ilustração. A 
ancestralidade comum criou grande polêmica no século XIX quando surgiu com A origem das espécies, Darwin 
foi acusado de querer destruir a religião, o homem e a sociedade, ao determinar o parentesco humano com os 
macacos. [Evidentemente não era esta a intenção de Darwin – um homem de formação religiosa e que nutria 
dúvidas existenciais quanto ao impacto das suas pesquisas sobre a fé – e não foi o que ele fez]. Essa polêmica 
entre criação e evolucionismo permanece nos locais mais surpreendentes, no “The Bible Belt” (“Cinturão da 
Bíblia”), formado por estados norte-americanos devocionais (geralmente batistas, concentrados no sudeste 
dos EUA: Carolina do Norte, Carolina do Sul, Alabama, Geórgia, Mississipi, Tennessee, Kentucky e Arkansas; 
além de Texas, Missouri, Virgínia, Oklahoma e Louisiana) o criacionismo busca substituir o ensino do 
evolucionismo nos currículos escolares, ou então, pelo menos que seja ensinado como explicação alternativa 
para o surgimento e evolução do homem. Quanto ao gradualismo ou a especiação, que apontam na direção do 
aparecimento de novas espécies por variação genética – sabe-se hoje – ou por isolamento de uma espécie – 
por exemplo, em um nicho ecossistêmico que favoreça o surgimento de características genotípicas singulares – 
não parecem estar ocorrendo de modo evidente agora, provavelmente decorrência da extraordinária 
capacidade de adaptação conduzida pela evolução cultural, por meio das instituições sociais. [Nota do autor]   
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Portanto, nos livros de biologia evolutiva nos quais pesquisei o destaque foi sobre 

a evolução adaptativa e a seleção competitiva. Sobressaíram-se nessa etapa os livros de Mayr 

(2009), O que é a evolução; de Piaget (2003), Biologia e conhecimento; de Ridley (2013), O 

que nos faz humanos: genes, natureza e experiência; e de Maturana e Varela (2007), A árvore 

do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana. Para mim, a possibilidade de 

analogia entre as duas teses de Darwin e o processo de socialização, que requer tanto 

adaptação do indivíduo à sociedade durante toda a vida – porém mais enfaticamente na 

infância e na adolescência/juventude – como participação nas relações sociais mediadas por 

interesses de poder e sexo tornava-se cada vez mais factível. Dois exemplos que corroboram 

esta impressão são os livros de Wall (2007) e Pinker (2004), que são aplicações da 

sociobiologia e que por isso utilizarei como ilustração. 

Os conceitos próprios da sociobiologia – que de uma maneira simplificada pode 

ser compreendida como a ciência que estuda o comportamento social dos animais – como de 

coevolução gene-cultura, consiliência e eussocialidade, de acordo com minha leitura da obra 

de Wilson (2013) foram desenvolvidos com o objetivo de, partindo do estudo do 

comportamento dos animais (etologia) – no caso os “insetos sociais” –, integrar a espécie 

humana também como escopo dessa ciência.  

No livro, A conquista social da terra, Wilson não trabalhou com a hipótese de que 

o surgimento da cultura tenha ocorrido como resultado de um salto de qualidade das 

capacidades naturais (genes e instintos) da evolução adaptativa humana, pelo menos não 

trabalhou explicitamente. Porém, quando se observa de perto o conceito de coevolução gene-

cultura sou tentado a sugerir que o conceito implicitamente acena com o reconhecimento de 

um novo nível de evolução adaptativa, que é o cultural.  

Por outro lado, a ferrenha oposição à aplicação dos estudos darwinianos às 

ciências sociais século XX adentro suscitou posicionamentos estranhos. O que há em comum 

entre as críticas feitas à aproximação entre Darwin e as ciências sociais – cuja primeira 

tentativa mais elaborada cientificamente, como já mencionei, deu-se com a sociologia 

“organicista” – é a acusação de reducionismo biológico do comportamento humano
32

 e a 

opção pela separação ontológica e epistemológica feita por Durkheim. Não reproduzirei essa 
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O “darwinismo social” justificava que o domínio de nações econômica e militarmente fortes sobre as pobres e 
fracas; ou mitos como de superioridade de raça ou de gênero, decorriam da redução do comportamento 
humano ao imperativo das leis biológicas, como a relação hierárquica estabelecida pela cadeia alimentar, 
dispondo as espécies como predadoras e presas. [Nota do autor]  
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longa discussão com argumentos que se repetem feita por autores diferentes. Decidi por 

retratar aquilo que chamou atenção como característica pitoresca: a relativização de posturas 

teóricas ortodoxas culturalistas quanto à influência da natureza biológica da espécie no 

comportamento social humano. 

Como descreveram Kardiner e Preble (1964), será mera coincidência o fato de 

Boas, Kroeber, Benedict e Mead, depois de terem adquirido fama como defensores do 

primado da cultura e do relativismo cultural sobre a natureza deixarem transparecer 

possibilidades de inflexão dos seus pontos de vista?! Por que fariam isso?! Um herdeiro da 

tradição culturalista, como Clifford Geertz (2001), depois de desferir violento ataque contra a 

sociobiologia, pautado pelo velho argumento do “reducionismo biológico”, no mesmo livro, 

Nova luz sobre a antropologia, também deu mostras de recuo: 

(...) um ataque como o meu às tentativas de extrair das investigações biológicas, 

psicológicas, linguísticas ou simplesmente culturais conceitos da “Natureza 

Humana” e da “Mente Humana” que independam do contexto não deve ser tomado 

como um ataque a essas investigações enquanto programas de pesquisa. Não 

importa, em absoluto, se a sociobiologia é ou não, como penso, um programa de 

pesquisa em degeneração, fadado a se esgotar em suas próprias confusões, e se a 

neurociência é uma investigação em progresso, na iminência de obter resultados 

extraordinários aos quais os antropólogos fariam bem em atentar (...). (GEERTZ, 

2001, p. 55) 

Isto é, Geertz atacou a sociobiologia por formular conceitos que fogem da 

indeterminação dos contextos sociais e históricos, ou melhor, do relativismo cultural, mas 

retrocedeu – sem maiores justificativas explicativas, o que gera dúvidas como se verá mais à 

frente – ante a neurociência, como se esta não integrasse nas ciências biomédicas a tese 

darwiniana da evolução adaptativa do cérebro, que constitui característica universal lógica
33

 

da espécie humana. 

Como entender o ensaio de inflexão de Geertz, depois de esgrimir o argumento do 

reducionismo biológico contra a convergência entre biologia evolutiva e ciências sociais, tal 

qual fizeram Franz Boas e gerações de cientistas sociais que seguiram sua influência e a de 

Durkheim? 

Uma explicação plausível para a atitude comum desses autores filiados à tradição 

teórica inaugurada por Franz Boas, na antropologia, e Durkheim, na sociologia, foi oferecida 
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Universal lógico significa que existe em toda manifestação da espécie humana, em qualquer sociedade e a 
qualquer tempo; Pinker (2004, p. 587) chama de “(...) universais mais profundos da estrutura mental (...)”, são 
diferentes de universais culturais ou “(...) quase-universais (características mostradas pela maioria das culturas, 
mas não por todas) e universais condicionais (“se uma cultura tem a característica A, tem a característica B).”  



41 
 

por John Horgan (1998). Horgan descobriu na critica literária, bem como na literatura 

moderna, a origem de um comportamento que migrou para as ciências em geral e, em 

particular, para as ciências sociais, semelhante ao que Harold Bloom (1992) havia descrito 

como “a angústia da influência”. Segundo ele: 

(...) certa noite, já tarde, depois de muitas xícaras de café e muitas horas gastas em 

muita labuta sobre mais uma interpretação do Ulisses de James Joyce, tive uma crise 

de fé. Pessoas muito inteligentes discutiam há décadas o significado de Ulisses. Mas 

uma das mensagens da crítica moderna, bem como da literatura moderna, era que 

todos os textos são “irônicos”: eles têm múltiplos significados, nenhum definitivo. 

Édipo rei, O inferno, até a Bíblia, são em certo sentido, “apenas uma brincadeira”, e 

não devem ser considerados demasiado literalmente. As discussões sobre o 

significado jamais podem ser resolvidas, pois o único significado verdadeiro de um 

texto é o próprio texto. É claro, essa mensagem também se aplicava aos críticos. 

Ficava-se num infinito circular de interpretações, e nenhuma delas representava a 

palavra final. (HORGAN, 1998, p. 14) 

Da mesma maneira que na poesia e na literatura moderna encontrava-se a 

insidiosa “angústia da influência”, que leva poetas e escritores a conviver com dificuldade 

com a influência avassaladora exercida durante séculos – inclusive sobre suas obras – por 

grandes gênios da poesia e da literatura, e que os estimula a um comportamento de êmulo – na 

busca desesperada por ombreá-los ou superá-los, muitas vezes, infelizmente, procurando 

diminuí-los – por confiarem que estivessem produzindo algo sempre original e 

revolucionário; nas ciências também não é diferente, principalmente nas ciências de difícil 

consenso e avessas às sínteses teóricas como as ciências sociais, as ciências sociais aplicadas 

e as humanidades, criando um tipo de ciência que Horgan classificou como “irônica”. 

Comparando cientistas com poetas e escritores, Horgan (1998, p. 18) os 

surpreendeu numa armadilha preparada pela vaidade: 

Os cientistas modernos também são retardatários, e sua carga é muito mais pesada 

do que a dos poetas. Os cientistas não têm que aturar apenas o Reia Lear de 

Shakespeare, mas também as leis do movimento de Newton, a teoria da seleção 

natural de Darwin e a teoria da relatividade geral de Einstein. Essas teorias não são 

apenas belas, são também verdadeiras, empiricamente verdadeiras, como nenhuma 

obra de arte consegue ser. A maioria dos pesquisadores simplesmente admite a sua 

incapacidade de superar o que Bloom chamava de “os embaraços de uma tradição 

que se tornou demasiado rica para precisar de algo mais”. (...) Outros se tornam o 

que Bloom, zombando, classificou de “simples rebelde, iconoclasta infantil das 

categorias morais”. Os rebeldes denigrem as teorias dominantes da ciência, 

considerando-as fabricações sociais inconsistentes, e não descrições rigorosamente 

testadas na natureza.  

Continuando com a comparação entre cientistas e artistas literários, Horgan 

extraiu as consequências da ciência “irônica”, mesmo para aqueles que a exercem de boa-fé e 

mantêm distancia dos “rebeldes e iconoclastas”. Para ele, os “poetas” de Harold Bloom: 
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(...) aceitam a perfeição de seus predecessores e, ainda assim, lutam para transcendê-

la por meio de vários subterfúgios, inclusive uma sutil interpretação errônea da obra 

deles; só desse modo os poetas modernos se libertam da influência estultificante do 

passado. Da mesma forma, há cientistas (...), que buscam interpretar erroneamente e, 

portanto, transcender a mecânica quântica, a teoria do big bang ou a evolução de 

Darwin. Em geral (...) só têm uma opção: explorar a ciência de modo especulativo e 

pós-empírico, que eu chamo de ciência irônica. Essa ciência irônica se assemelha à 

crítica literária por oferecer pontos de vista, opiniões, que são, na melhor das 

hipóteses, interessantes, provocando outros comentários. Mas ela não converge para 

a verdade. Não pode realizar surpresas empiricamente verificáveis que forcem os 

cientistas a fazer revisões substanciais na sua descrição básica da realidade. 

(HORGAN, 1998, p. 18)  

 Em 1994, seis anos antes de lançar Nova luz sobre a antropologia, em 2000, 

Geertz concedeu longa entrevista a Horgan, na qual parece legitimar o mundo de 

indeterminação e perda de credibilidade no qual as ciências sociais sobrevivem, tangenciando 

mesmo a “irracionalidade” pós-moderna.
34

 A argumentação é premonitória do 

comportamento adotado em Nova luz sobre a antropologia, que nada tem de novidade, pois 

apenas reproduz a indecisão tardia dos seus mentores intelectuais. 

De acordo com Horgan (1998, p. 194), nas ciências sociais Geertz é exemplo 

destacado de praticante da ciência “irônica”: 

Os praticantes da ciência irônica podem ser divididos em dois grupos: os ingênuos, 

que acreditam ou pelo menos esperam estar descobrindo verdades objetivas sobre a 

natureza (...), e os sofisticados, que têm consciência de estar, na verdade, praticando 

algo que tenha mais afinidade com a arte ou a crítica literária do que com a ciência 

convencional. Não há melhor exemplo de um cientista irônico sofisticado do que o 

antropólogo Clifford Geertz. (...) Geertz tem ajudado a realizar a profecia de 
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O livro de Jean-François Lyotard (2000), A condição pós-moderna, é celebrado como texto fundamental da 
tendência pós-moderna. Steven Connor (1993, p. 13-14) resumiu o movimento: “Embora o termo “pós-
modernismo” tenha sido usado por alguns escritores dos anos 50 e 60, não se pode dizer que o conceito de 
pós-modernismo tenha se cristalizado antes da metade dos anos 70, quando afirmações sobre a existência 
desse fenômeno social e cultural tão heterogêneo começaram a ganhar força no interior e entre algumas 
disciplinas acadêmicas e áreas culturais, na filosofia, na arquitetura, nos estudos sobre o cinema e em assuntos 
literários. (...) Com o aparecimento de La condition postmoderne, de Jean-François Lyotard, em 1979, (...) esses 
diagnósticos disciplinares recebem uma confirmação interdisciplinar e pareceu não haver mais espaço para se 
discordar de que o pós-modernismo e a pós-modernidade tenham vindo para ficar.” E o caracteriza: “A fórmula 
apresentada por Jean-François Lyotard para a emergência do pós-modernismo, a “suspeita das 
metanarrativas” – os princípios orientadores e mitologias universais que um dia pareceram controlar, delimitar 
e interpretar todas as diferentes formas da atividade discursiva no mundo [religiosa, filosófica, cientifica, 
política ou estética] – conseguiu um amplo acordo. A condição pós-moderna, dizem-nos repetidas vezes, 
manifesta-se na multiplicação de centros de poder e de atividade e na dissolução de toda espécie de narrativa 
totalizante que afirme governar todo o complexo campo da atividade e da representação sociais. O 
enfraquecimento da autoridade cultural do Ocidente e de suas tradições políticas e intelectuais, ao lado da 
abertura do cenário político mundial às diferenças culturais e étnicas, é outro sintoma da modulação da 
hierarquia em heterarquia, ou diferenças organizadas num padrão unificado de dominação e subordinação, 
opostas a diferenças que existem lado a lado, mas que não estão ligadas por nenhum principio de 
compatibilidade ou de ordem.” (Idem, 1993, p. 16)    



43 
 

Gunther Stent em The coming of the golden age, de que as ciências sociais “talvez 

continuem a ser as disciplinas impressionistas e ambíguas que são no presente”.
35

 

Dando continuidade à comparação agora entre Geertz e a crítica literária, Horgan 

começou por avaliar a proposta de “descrição densa” dos fenômenos sociais, ensaio presente 

em A interpretação das culturas (1978), na qual o cientista social – ou o antropólogo, em 

particular – deve proceder à procura dos “significados” veiculados pelos participantes 

implicados nas interações: 

A ideia básica do ensaio [Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da 

cultura,
36

 constante no livro] era que o antropólogo não pode retratar uma cultura 

apenas “registrando fatos”. Ele precisa interpretar os fenômenos, tentando adivinhar 

o que significam. (...) Mas assim como os críticos literários não têm a menor 

esperança de algum dia estabelecer, de uma vez por todas, o significado de Hamlet, 

os antropólogos devem evitar qualquer esperança de descobrir verdades absolutas. 

“A antropologia, ou pelo menos a antropologia interpretativa, é uma ciência cujo 

progresso é marcado menos por uma perfeição de consenso do que por um 

refinamento do debate”, escreveu Geertz. “O que se aperfeiçoa é a precisão com que 

nos atormentamos uns aos outros.” Ele sabia que o ponto principal de sua forma de 

ciência não é levar o discurso a um fim, mas perpetuá-lo de forma cada vez mais 

interessante. (HORGAN, 1998, p. 195, grifo do autor)   

  Ou seja, para as ciências sociais – pelo menos na concepção de Geertz – devido 

à quase impossibilidade de se estabelecer “consensos explicativos” em torno de um fenômeno 

social cria-se a expectativa de validar qualquer narrativa sobre alguma coisa, seja esta 

narrativa de natureza científica, religiosa, política ou do senso-comum, não importa, todas são 

portadoras de “significados verdadeiros” que são concretos e operacionais para aqueles que as 

produzem. Para o cientista social resta “interpretá-las”. Porém, para mim, impõe-se uma 

questão: “interpretar” à luz de qual quadro referencial?  De qual critério de validação: o ético 

(mas a qual ética se refere, a cristã ou a ateia?), o científico (a qual ciência ou a qual teoria se 

filia?) ou do pragmatismo rudimentar do senso-comum?  

Qualquer escolha feita por um destes quadros referenciais interpretativos 

implicaria necessariamente no estabelecimento de algum “consenso” mínimo; demandaria a 

elaboração de uma narrativa estabilizadora de “significados” que orientasse numa sociedade 

as ações dos indivíduos ao longo do tempo e, que, ainda fornecesse um sentido de início, 

meio e fim para suas vidas. Não reconhecer isto é cair na armadilha da indeterminação cujo 

limite é o irracionalismo! Autores pós-modernos chamam esses consensos construídos de 

“regimes de verdade” e contra eles miram suas críticas “desconstrutivas”. 
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STENT, Gunther. The coming of the golden age: a view of the end of progress. Natural History Press, Garden 
City, Nova York, 1969, p. 121. [A vinda da idade de ouro: uma visão do fim do progresso, tradução minha]  
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GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura. In: A interpretação das 
culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.  
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Porém, Geertz, após abrir as portas das ciências sociais para a indeterminação e o 

irracionalismo pós-moderno começou a vacilar e pareceu acenar com possível inflexão quanto 

a sua perspectiva culturalista e pós-moderna. É o que Horgan (1998, p. 196-197) indicou na 

parte final da entrevista: 

Geertz estava determinado a corrigir o que ele sentia ser uma impressão errônea 

comum, a de ser ele um cético universal que não acreditava que a ciência não 

pudesse revelar verdades duradouras. Alguns campos, disse Geertz, sobretudo a 

física, têm evidentemente a capacidade de alcançar a verdade. Ele também enfatizou 

que, ao contrário do que eu poderia ter ouvido, ele não considerava a antropologia 

como uma simples forma de arte, despida de qualquer conteúdo empírico, não 

sendo, portanto, um ramo legítimo da ciência. A antropologia é “empírica, responde 

a evidência, teoriza”, disse Geertz, e os seus profissionais podem às vezes realizar 

uma falsificação não absoluta das ideias. Por isso é uma ciência, uma ciência que 

pode realizar um certo tipo de progresso.  

(...) Por outro lado, “nada em antropologia tem o status dos ramos mais rigorosos 

das ciências ‘duras’, e acho que jamais alcançará este status”, disse Geertz.  

 

A meu ver, são declarações que revelam uma indecisão fatal para a credibilidade 

das ciências sociais. É como se quisesse sair do abismo de indeterminação e irracionalidade 

no qual se meteu e no primeiro esforço esmorecesse, ante os olhares de espanto e reprovação 

de tantos que o seguiram no desastre por terem acreditado nele! É claro que não advogo um 

status para as ciências sociais igual ao da física em relação ao objeto de estudo e à 

metodologia. Mas isto não deslegitima a procura de consensos
37

 teóricos, metodológicos e 

epistemológicos duradouros que lhe devolvam respeitabilidade e consistência explicativa.  

A possível inflexão de Geertz era um indício falso, próprio de quem faz uma 

ciência “irônica”, por isso é mais fácil vaticinar o fracasso da antropologia e escarnecer de 

quem foge da irracionalidade: 

Na antropologia moderna, a norma não é o consenso, mas a discordância. “As coisas 

se tornam cada vez mais complicadas, mas não convergem para um único ponto. 

Elas se espalham e se dispersam de um modo muito complexo. Por isso, não vejo 

tudo se dirigindo para uma grandiosa integração. Vejo a situação como um momento 

mais pluralista e diferenciado.” (HORGAN, 1998, p. 197) 
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Não se desconhece a diversidade de influências que determinam qualquer fenômeno, tanto nas ciências da 
natureza como nas humanidades, mas isto não significa se render às indeterminações. Para se evoluir e 
amadurecer como ciência, tanto em teoria como em procedimentos heurísticos, a biologia e a física, por 
exemplo, buscaram sínteses teóricas e modelos padrão explicativos, ou seja, “consensos” não totalizantes, mas 
que fossem uteis para os avanços científicos. Na física, o Modelo Padrão das Partículas Elementares, que 
orienta os estudos da física quântica, tem como fundamento o “princípio da incerteza” de Werner Heisenberg, 
que diz que no “mundo do infinitamente pequeno” as tais “partículas” [que são assim chamadas por falta de 
termo melhor, pois a rigor não são “partículas materiais”, o que revela as limitações da linguagem diante de 
certos fenômenos] comportam-se como matéria e energia simultaneamente, sendo impossível determinar com 
precisão sua velocidade e posição num espaço qualquer. (GLEISER, 2014; HAWKING, 2005) 
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Outra razão para não levar a sério o alerta que Geertz (2001) fez mais tarde, em 

Nova luz sobre a antropologia – a entrevista com Horgan ocorreu em agosto de 1994 e o livro 

foi lançado em 2000 –, para que os antropólogos atentassem para os progressos da 

neurociência – o que poderia ser enganosamente confundido como mais uma tentativa de 

inflexão – foi o que ele concluiu na entrevista com Horgan: “Geertz achava risíveis as 

previsões de Edward Wilson de que as ciências sociais poderiam finalmente se tornar tão 

rigorosas quanto à física, quando fossem fundamentadas na teoria evolucionista, na genética e 

na neurociência.” (HORGAN, 1998, p. 197-198) 

É mais cômodo e menos comprometedor fazer antropologia como crítica literária 

ou mesmo literatura – o que não constitui demérito para estas atividades intelectuais –, porém, 

para mim, serve apenas para o rebaixamento das ciências sociais, e da antropologia em 

particular, como ciências acadêmicas: 

(...) Geertz
38

 comparou a antropologia não só à crítica literária mas também à 

literatura. A etnografia envolve “contar histórias, delinear imagens, inventar 

simbolismos e desenvolver tropos”, escreveu Geertz, exatamente como faz a 

literatura. Ele chamava a antropologia de “facção” (fato + ficção), isto é, “escrita 

imaginativa sobre pessoas reais em lugares reais e épocas reais”. (HORGAN, 1998, 

p. 195)  

No Brasil, encontra-se a influência marcante de Geertz e da tradição culturalista – 

e agora “pós-moderna” – refletida no debate sobre a possibilidade de aproximação entre 

biologia evolutiva e ciências sociais, reproduzindo-se em trabalhos acadêmicos como o de 

Soares (2009), que na dissertação de mestrado, Sociologia e sociobiologia: autonomia vs. 

(sócio)biologização da sociologia, abordou o tema, mas numa perspectiva diferente da minha. 

Nesse capítulo me aterei apenas à discussão sobre a diferença ontológica e epistemológica 

entre as ciências que o autor aduziu para avaliar as possibilidades de convergência. 

A princípio, sua proposta me pareceu promissora, uma vez que defendia um 

caminho intermediário entre os determinismos dos dois lados, o biológico e o culturalista, 

com a justificativa de que: 

O debate a seguir não se trata do debate natureza X cultura, nature X nurture, 

também não se trata da disputa entre moderados e deterministas. Ambos os lados 

gostam de se ver como “moderados” e seus opositores como deterministas, sejam 

culturais ou biológicos. Acredito que não há nenhum caso “puro” de determinismo 

neste sentido. (...) Afasto-me, portanto de leituras que veem o debate sociobiológico 

como cindido principalmente sobre a questão da presença ou ausência de fatores 

inatos no homem. (...) Não há defensores do determinismo biológico estrito, e a 

sociobiologia não é exceção.  
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GEERTZ, Clifford. Obras e vidas: o antropólogo como autor. 2 ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.  
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(...) Partirei aqui do principio de que o debate se dá em termos mui diversos. Nem 

mesmo a sociobiologia parte do determinismo biológico, nem seus críticos 

defendem o determinismo cultural. (SOARES, 2009, p. 16)  

 

Mas ao delimitar o objeto de estudo, comecei a perceber uma intenção diversa:  

Esta dissertação não se trata de uma crítica à sociobiologia como um todo [Esta 

ressalva não se assemelha com a de Geertz, ao se referir às críticas tecidas por ele 

contra os programas de pesquisa da sociobiologia e de outras disciplinas que 

reproduzi na p. 40?!], não se trata de tentar defender a inaplicabilidade de teorias 

sociobiológicas ao homem, ou de proclamar um abismo intransponível entre homens 

e animais. Ater-me-ei à discussão sobre a necessidade de teorias sociobiológicas nas 

ciências sociais. Discutirei aqui não a cientificidade da sociobiologia, mas sim os 

ganhos teóricos de sua aplicabilidade a certa classe de problemas típicos das ciências 

sociais, o que é bem diferente. (SOARES, 2009, p. 16-17) 

Ele tem razão quanto à inexistência de “reducionistas puros” dos dois lados, 

“biológicos” e “culturalistas”, o que para mim significa elucidar a presença de inflexões 

quanto à aproximação entre biologia evolutiva e ciências sociais – contexto temático do meu 

trabalho – na obra dos autores da tradição culturalista – de fato, ver-se-á no próximo capítulo 

como vários deles não eram totalmente “culturalistas” – pois afinal eles são os principais 

opositores contra a realização da convergência. No entanto, quando apresentou o objetivo 

fundamental de sua dissertação mais uma vez nos fez lembrar de Geertz! 

Soares retomou a discussão sobre a distinção ontológica e epistemológica entre 

biologia evolutiva e ciências sociais. Ele acredita que críticas feitas por sociobiólogos às 

ciências sociais estão erradas, por que decorrem de não terem compreendido bem como ela se 

relaciona com a autonomia das ciências sociais face às demais ciências e à biologia evolutiva, 

em particular. Ao esclarecer a suposta confusão feita pela sociobiologia, constata que não 

haveria ganhos explicativos para as ciências sociais, caso resolvessem integrar estudos 

originários da tradição darwiniana: 

Vemos que muitos autores criticados pela sociobiologia como defensores da 

inexistência de aspectos inatos no homem não defenderam realmente tal posição, e 

muitos desses também defenderam a autonomia das ciências humanas. Como isso é 

possível? Seriam casos de “personalidade dividida”? 

O motivo da má interpretação das ciências humanas pela sociobiologia, defendo 

aqui, se deve a uma não distinção entre duas questões: 1) questão ontológica, a 

pertinência dos aspectos biológicos para os aspectos sociais e culturais, isto é, como 

os aspectos biológicos interferem e tornam possível o comportamento social e a 

cultura, e; 2) questão epistemológica, a pertinência da biologia para as teorias das 

ciências sociais, isto é, como teorias da biologia poderiam ser acopladas às teorias 

das ciências humanas, e quais seriam os avanços decorrentes desta junção. (...) É 

certo que muitos defenderam a autonomia das ciências humanas em termos 

ontológicos, utilizando-se de aspectos presentes em um tipo de ciência e ausentes 

em outros, como a ideia de maior complexidade ou livre arbítrio, mas é um erro 

pensar que o único modo de defender a “autonomia” fosse postulando um abismo 

entre processos naturais e sócio-culturais. (SOARES, 2009, p. 72-73)   
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Quanto à questão ontológica, deixou transparecer que acredita na possibilidade de 

uma fusão ontológica: “Que o biológico dá as bases para o social e para a cultura, poucos 

negam (se é que alguém o negue), nem mesmo os autores citados pela sociobiologia como 

defensores de tal ideia (...).”(SOARES, 2009, p. 73) E segue com a ação persuasiva ao afirmar 

que “muitos defenderam a autonomia das ciências humanas em termos ontológicos”, mas que 

é um “erro pensar que o único modo de defender a “autonomia” fosse postulando um abismo 

entre processos naturais e sócio-culturais”. Ele, portanto, procurou insinuar que tem 

convicção na possibilidade de uma ontologia única para fenômenos biológicos e 

socioculturais. 

Ao abordar a questão epistemológica, apontou a origem das incompreensões 

perpetradas pelos sociobiólogos – que segundo ele, motivou as críticas infundadas aos 

culturalistas – e encontrou sua melhor justificativa para defender a autonomia das ciências 

sociais, isto é, a diferença epistemológica entre biologia evolutiva e ciências sociais: 

O que autores como Durkheim (...) fizeram não foi defender a autonomia ontológica, 

mas sim epistemológica. Não negaram a existência de fatores biológicos – e por 

vezes até os pressupuseram – mas negaram sim sua relevância explanatória para os 

seus problemas específicos. 

Dessa não distinção decorre que, toda vez que alguém afirmou a independência 

epistemológica das ciências humanas em relação à biologia, entendem os 

sociobiólogos que se tratava de defesa de uma independência ontológica.  Uma vez 

constatado então o suposto erro, sociobiólogos em seguida tentam mostrar as 

inúmeras provas de como aspectos biológicos inatos afetam o comportamento 

social, acreditando que isto seja suficiente para mostrar a pertinência de teorias da 

biologia para teorias das ciências sociais. (SOARES, 2009, p. 73, grifos do autor) 

 

Ele imaginou ter dirimido as supostas incompreensões dos sociobiólogos quanto à 

autonomia epistemológica das ciências sociais mas, a meu ver, terminou por criar nova 

dificuldade. Se existe ontologia única para fenômenos biológicos e sócio-culturais, como ele 

mesmo insinuou, isto implica que existe uma base ampla em comum entre eles, e nessa 

condição ela só pode ser estabelecida, a meu ver, pela classificação dos seres como espécie – 

ultimo nível da escala taxonômica
39

 – que iguala universalmente tudo o que é vivo, ou seja: 

todos os seres na sua multidiversidade são espécies. Em consequência, como indivíduos 

pertencentes à espécie sapiens, estamos contidos no nível mais geral de classificação que é o 

reino animal, que por sua vez compartilha o ecossistema terrestre com mais quatro grandes 

                                                           
39

Os níveis (táxons) que formam a escala taxonômica (a taxonomia é o ramo da biologia que estuda a 
nomenclatura e a classificação dos seres vivos) são, por ordem de abrangência decrescente: reino, filo, classe, 
ordem, família, gênero e espécie. Tomando o homem como ilustração, tem-se: reino (animalia), filo (chordata), 
classe (mammalia), ordem (primata), família (hominidae), gênero (homo) e espécie (sapiens). (KOLB e 
WHISHAW, 2002)     
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reinos,
40

 logo, todos são estudados pela biologia por meio de especializações como a 

zoologia, a botânica, a biologia genética, a evolutiva etc., a partir de pressupostos 

epistemológicos comuns, que partem de uma única ontologia dos seres da natureza.  

Como, interrogo, – e dessa questão Soares, parece, não se apercebeu – os seres 

humanos, que são espécie como todas as demais, podem ser estudados por epistemologia com 

pressupostos independentes e diferentes e que, em razão desta suposição, as ciências sociais 

pleiteiem autonomia explicativa face às outras ciências e à biologia evolutiva? Como, de uma 

ontologia geral para todos os seres vivos pode partir epistemologia singular, exclusiva de uma 

espécie? Os humanos formam uma espécie exclusiva? É como se na constituição cerebral e 

orgânica do homem convivessem juntos, mas separados, dois mundos, que fracamente se 

comunicam: o biológico e o social, ambos com ontologias próprias. 

Para mim, a confusão que o autor apontou nos sociobiólogos não se sustenta! Na 

verdade, eles criticam nas ciências sociais a pretensão por autonomia epistemológica porque 

não creem existir epistemologia sem uma ontologia de onde parta e que a oriente; não existe a 

primeira sem a segunda. Ao unirem-se em torno do pressuposto epistemológico férreo de 

Durkheim, de que um fato social só pode ser explicado por outro fato social, sem referências a 

causas biológicas, evidentemente se está postulando clara separação entre ontologias. É 

incompreensível, de fato, as ciências sociais proclamarem a independência epistemológica e, 

ao mesmo tempo – como imagina Soares –, defenderem uma ontologia comum com os 

demais seres vivos. Seria possível demarcar os limites apelando arbitrariamente para o 

pressuposto epistemológico de Durkheim?! A confusão, portanto, não se encontra entre 

sociobiólogos, mas no autor que a sugeriu.  

É surpreendente como a ciência “irônica” manifesta-se de vez em Soares ao 

recriminar os sociobiólogos por defenderem seu ponto de vista elencando “inúmeras provas 

de como aspectos biológicos inatos afetam o comportamento social, acreditando que isto seja 

suficiente para mostrar a pertinência de teorias da biologia para teorias das ciências sociais”. 

Porém – mais uma vez interrogo – este não é um procedimento indutivo clássico de busca de 

validação de uma prova científica? Por que é feito por sociobiólogos, para provarem algo para 

os cientistas sociais, perde legitimidade? 
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Na escala taxonômica os cinco reinos são: monera (bactéria), protista (unicelular), plantae (plantas), fungi 
(fungos) e animália (animais). (Idem, 2002)     
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E continua, agora “ironicamente”, argumentando que a sociobiologia também 

entendeu mal o real objetivo das ciências sociais. Segundo ele, a defesa da autonomia ou 

independência epistemológica justifica-se porque os “problemas” inerentes às ciências são de 

natureza diferente. Portanto, não é que não aconteça à incidência de aspectos biológicos no 

comportamento social, apenas eles não são importantes explicativamente: 

A sociobiologia crê que o objetivo das ciências sociais seria explicar “o 

comportamento humano”, “comportamento social”, “fenômeno social”, etc., e o 

problema seria que as ciências sociais teriam feito isso sem levar em conta “fatores 

importantes”, isto é, deixaram de lado a biologia e por isso não deram certo. 

Se partirmos do ponto de vista de que é impossível representar o real em sua 

totalidade, ou mesmo de resumi-la, e aceitarmos que o conhecimento é sempre 

parcial, envolvendo sempre seleção de fatores que se mostrem relevantes para certos 

problemas, mas não para outros, então, quem pretender inserir teorias biológicas nas 

ciências sociais, deve mostrar então sua relevância explanatória para os problemas 

específicos das ciências sociais, e não meramente a enumeração de fatores 

biológicos e bioquímicos presentes nos fenômenos sociais. Para tal, é necessário, 

primeiramente identificar tais problemas específicos, e depois de identificados, 

apresentar soluções mais satisfatórias que as teorias vigentes. (SOARES, 2009, p. 

74-75)  

 

A ironia da citação acima esconde o pressuposto durkheimiano! Quando ele diz 

que a sociobiologia crê que as ciências sociais têm como objetivo explicar o “comportamento 

humano” ele quer constatar, novamente, mais um suposto erro dos sociobiólogos! Pois se o 

objetivo das ciências sociais fosse realmente esse, elas obrigatoriamente teriam de ter 

capacidade explicativa para todas as dimensões do “comportamento humano”, o que 

necessariamente incluiria os aspectos biológicos. 

Porém, de acordo com o autor, o objetivo das ciências sociais não é realmente 

esse, mas apenas os “aspectos sociais” do “comportamento humano”, o que exige realizar 

uma secção da totalidade “comportamento humano” – um corte epistemológico – de modo a 

se ficar somente com o resultado de interesse da sociologia e da antropologia: os aspectos 

sociais. É, portanto, o coroamento do pressuposto férreo de Durkheim: a explicação dos fatos 

sociais pelos fatos sociais! Mais uma vez, recompõe-se a cisão ontológica e epistemológica. 

 Acontece que essa secção no “comportamento humano”, separando aspectos 

biológicos dos aspectos sociais, que ele candidamente definiu como “seleção de fatores que se 

mostrem relevantes para certos problemas, mas não para outros” simplesmente não é possível 

de se fazer com facilidade – se é que é possível fazer –, nem tão pouco de determinar quais 

são os aspectos mais relevantes para a explicação de um fenômeno social. 
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Seguindo com a epistemologia que o autor cogitou, por mais criterioso que se seja 

na escolha dos aspectos, biológicos ou sociais, para explicação de um fenômeno a 

determinação da relevância de um e de outro provavelmente será arbitrária e obedecerá a 

formação acadêmica e as preferências teóricas do pesquisador. Seria o caso de ilustrar a 

caminhada para a indeterminação explicativa a que Soares conduz – repetindo à de Geertz – e 

é uma das possíveis causas da perda de credibilidade das ciências sociais: Diante de um jovem 

casal apaixonado, quais os aspectos relevantes para explicar a relação? Para um biólogo 

evolutivo, o sexo, que camufla o imperativo da evolução genética; Para o cientista social, o 

amor, que camufla a imposição da instituição social família. Qual dos dois aspectos explica 

melhor? A opção, de acordo com Soares, ficará ao sabor do pesquisador! 

A parcialidade do conhecimento da realidade, para as ciências sociais ou mesmo 

para a física – como visto na nota 37 – não é consequência da escolha por causas explicativas 

de natureza biológica, social, física ou química. O conhecimento é parcial por duas razões 

mais profundas: em primeiro lugar, a incomensurabilidade do “infinitamente grande” (as 

macroescalas do Universo) e a incomensurabilidade do “infinitamente pequeno” (as 

microescalas indefiníveis do mundo das partículas quânticas);
41

 e em segundo lugar, pela 

capacidade limitada das potencialidades cognitivas do cérebro humano – o cérebro evoluiu 

para a sobrevivência e a reprodução, não para compreender mistérios existenciais ou 

indecifráveis como a origem e o sentido da vida e das coisas, a começar pelo Universo 

(STENT, 1969; HORGAN; 1998). O astrofísico brasileiro Marcelo Gleiser (2010, p. 66), 

resumiu essa limitação cognitiva: 
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Há décadas os físicos procuram criar uma explicação “totalizante” que unifique os dois mundos, conhecida 
como a Teoria Final, porém, Gleiser considera esta busca limitada e interminável pelas razões a seguir: “O físico 
inglês Stephen Hawking, ecoando os patriarcas da ciência, equiparou (metaforicamente) tal feito a “conhecer a 
mente de Deus”. Será que estamos mesmo nos aproximando da solução, da Teoria Final? Ou será que estamos 
perdidos, buscando um objetivo inatingível? Não seria adequado nos perguntar por que precisamos tanto 
acreditar nessa Teoria Final? Não deveríamos nos perguntar por que temos tanta convicção de que ela de fato 
existe? O que nos diz a evidência experimental e observacional? Será que a crença numa Teoria Final é uma 
fantasia, a encarnação científica do monoteísmo, a expressão intelectual do desejo de uma vida mais espiritual, 
uma tentativa de resgatar um Deus que a razão exorcizou? (...) Durante milênios, temos vivido numa espécie 
de transe, encantados pelos poderes místicos da unidade de todas as coisas. Ajoelhados em nossos templos, ou 
buscando pela expressão matemática da “mente de Deus”, tentamos desesperadamente transcender os limites 
do meramente humano, procurando por uma perfeição que não encontramos em nossas vidas. Perdidos no 
fervor da busca, fechamos os olhos para nós mesmos e para o mundo a nossa volta, e deixamos de valorizar o 
que temos. Esse foco numa perfeição divina precisa mudar. Precisamos abraçar os ensinamentos de uma nova 
visão científica do mundo, onde o poder criativo da Natureza reside nas suas imperfeições, e não na sua 
perfeição; onde a vida, e mesmo a nossa existência, é frágil e preciosa. Dentro dessa nova visão, nosso 
conhecimento do mundo será sempre limitado. Não existe uma Teoria Final, apenas uma descrição cada vez 
mais precisa da realidade em que vivemos.” (GLEISER, 2010, p. 26-27) 
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Sempre haverá algo que nos escapará, algo além do alcance de nossos instrumentos. 

Nessa escuridão perene que nos cerca, podem ocultar-se grandes revelações, 

potencialmente capazes de reformular nossa visão de mundo. Acreditar que a 

ciência, num determinado momento, terá todas as respostas é dotá-la de um poder 

que não tem.  

Por tudo isso, a enumeração de indícios explicativos de natureza biológica – que 

os sociobiólogos foram acusados de fazer para reforçar a convergência das disciplinas – no 

comportamento social não deve ser considerada com menosprezo, pelo contrário. Se existe 

recorrência de qualquer fator – pode ser um número, um traço genético, um tipo de 

comportamento, etc. – em um fenômeno qualquer, de que qualidade for, ele deve ser 

considerado como detentor de alguma capacidade preditiva ou explicativa, se relevante ou não 

posteriormente o refinamento da pesquisa é quem decidirá. 

Mas a tendência à indeterminação explicativa nas ciências sociais – que se 

agravou com a propagação do projeto de “releituras desconstrutivas” das grandes narrativas 

filosóficas e cientificas ocidentais, executado pelos culturalistas pós-modernos – que começou 

no final dos anos 70, encontrou reação. Ao longo desse período houve tentativas sérias de 

busca de sínteses, com o objetivo de assentar alguns “consensos” teóricos, metodológicos e 

epistemológicos mínimos em torno dos quais pudessem se entender. 

De acordo com Alexsander (1987, p. 1), refletindo no final dos anos 80: 

Contra a dominação do funcionalismo no pós-guerra [2ª Guerra Mundial] 

empreenderam-se duas revoluções. Por um lado, surgiram escolas radicais e 

estimulantes de microteorização, acentuando o caráter contingente da ordem social e 

a centralidade da negociação individual. Por outro lado, desenvolveram-se vigorosas 

escolas de macroteorização, enfatizando o papel de estruturas coercitivas na 

determinação do comportamento individual e coletivo. Esses movimentos 

transformaram o debate geral e permearam os trabalhos empíricos de alcance médio. 

Ao mesmo tempo em que triunfavam, contudo, a autoconfiança e o impulso desses 

enfoques teóricos começavam a declinar. 

Esse enfraquecimento decorria de sua unilateralidade, que tornava impossível sua 

sustentação. (...) Foi, aliás, com vistas a escapar a essas dificuldades que uma 

geração mais jovem de sociólogos formulou um programa de trabalho de natureza 

inteiramente diversa. Persistem entre eles desacordos fundamentais, mas há um 

princípio fundante em relação ao qual todos estão de acordo: a micro e a macroteoria 

são igualmente insatisfatórias; ação e estrutura precisam ser agora, articuladas. 

Onde, até dez anos atrás, havia um clima inteiramente favorável a programas 

teóricos radicais e unilaterais, ouve-se contemporaneamente a exortação a uma 

teorização de tipo completamente diferente. Nos centros da sociologia ocidental – na 

Inglaterra, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos – o que está na ordem do 

dia é mais propriamente uma teoria que busque a síntese do que uma que insista na 

polêmica. 

  

E vai mais longe, contra a indeterminação nas ciências sociais disseminada 

naqueles anos: 
A ênfase na importância do dissenso na ciência social não precisa levar ao 

relativismo radical. Pois a possibilidade de conhecimento racional nas ciências 
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sociais permanece, mesmo se se abandona o ideal da objetividade empiricista. E essa 

perspectiva não nega necessariamente nem a possibilidade de construção de leis 

gerais de processos sociais, nem a busca de predições relativamente acertadas. É 

possível acumular conhecimento sobre o mundo a partir de pontos de vista 

diferentes e em competição. É também possível sustentar leis gerais relativamente 

preditivas a partir de orientações gerais substancialmente diferentes. 
(ALEXSANDER, 1987, p. 3) 

 

O que me surpreendeu, após relatar o contexto vivido pelas ciências sociais no 

qual identificou tentativas de busca de consensos por meio da formulação de teorias gerais, 

foram suas conclusões, que me parecem uma maneira sofisticada de recolocar o pressuposto 

durkheimiano e reeditar a exclusividade ontológica e epistemológica das ciências sociais – 

inclusive a crítica de que as outras ciências costumeiramente se equivocam sobre esta suposta 

singularidade ontológica das ciências sociais – enfatizando agora que se a referência a dados 

empíricos como explicação dos fenômenos sociais é débil, é na lógica e na constituição dos 

discursos que os descrevem que reside sua consistência heurística. Na verdade, uma adesão à 

teoria da ação comunicativa de Habermas,
42

 como logo se verá:  

Minha sugestão, no entanto, é de que, nas condições das ciências sociais, o acordo 

consistente sobre a natureza precisa do conhecimento empírico, e mais ainda o 

acordo sobre as leis gerais explicativas, são altamente improváveis. Porque a 

competição entre perspectivas fundamentais é rotineira, os supostos fundamentais da 

ciência social são rotineiramente visíveis. A discussão generalizada é uma discussão 

sobre as origens e consequências do dissenso fundamental. Uma vez que os supostos 

fundamentais são tão visíveis, a discussão geral se torna parte integrante do debate 

nas ciências sociais, tanto como a própria atividade explicativa. Na ciência social, 

portanto, argumentos sobre validez não podem referir-se apenas a questões 

empíricas.  

Positivistas responderão a este argumento sugerindo que o desacordo generalizado, 

longe de ser a fonte da diferença entre a ciência natural e a social, é antes seu 

resultado. Concluem que se os sociólogos fossem mais fiéis ao rigor e à disciplina 

da ciência natural, a natureza geral e especulativa da discussão nas ciências sociais 

diminuiria e o desacordo poderia eventualmente desaparecer. Essa posição é 

fundamentalmente equivocada. O dissenso amplo é inerente à ciência social, por 

razões cognitivas e valorativas. (ALEXSANDER, 1987, p. 3) 
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A Teoria Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas, pressupõe que: “A partir de pontos de vista procedurais, as 
argumentações aparecem, em seguida, como processos de entendimento mútuo, que são regulados de tal 
maneira que os proponentes e oponentes possam, numa atitude hipotética e liberados da pressão da ação e da 
experiência, examinar as pretensões de validez que se tornaram problemáticas. Neste plano estão 
pressupostos pragmáticos de uma forma especial da interação, a saber, tudo o que é necessário para uma 
busca cooperativa da verdade, organizada como uma competição, assim como, por exemplo, o 
reconhecimento da imputabilidade e da sinceridade de todos os participantes. (...) Considerado a partir de 
aspectos processuais, o discurso argumentativo apresenta-se, finalmente, como um processo comunicacional 
que, em relação com o objetivo de um acordo racionalmente motivado, tem que satisfazer a condições 
inverossímeis. No discurso argumentativo, mostram-se estruturas de uma situação de fala que está 
particularmente imunizada contra a repressão e a desigualdade: ela apresenta-se como uma forma de 
comunicação suficientemente aproximada de condições ideais. (...) Os participantes de uma argumentação não 
podem se esquivar à pressuposição de que a estrutura de sua comunicação, em razão de características a se 
descreverem formalmente, exclui toda a coerção atuando do exterior sobre o processo de entendimento 
mútuo ou procedendo dele próprio, com exceção da coerção do argumento melhor, e que ela assim neutraliza 
todos os motivos, com exceção do motivo da busca cooperativa da verdade.” (HABERMAS, 1989, p. 110 a 112)    
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Apesar de Alexsander ressaltar os esforços envidados nos centros da sociologia 

ocidental à procura de sínteses teóricas, segundo ele, estes estão fadados ao fracasso. Não 

pelos mesmos motivos que a física não consegue chegar a uma Teoria Geral de Unificação, 

como já visto. Mas, porque a “discussão generalizada é uma discussão sobre as origens e 

consequências do dissenso fundamental” e a “discussão geral se torna parte integrante do 

debate nas ciências sociais, tanto como a própria atividade explicativa” e, para finalizar, 

porque “argumentos sobre validez não podem referir-se apenas a questões empíricas”. 

Depois de tudo isso, fico sem saber como um cientista social ainda encontra 

ânimo e coragem para escrever uma linha sequer, analisando e procurando explicar alguma 

coisa, com um mínimo de convicção! As consequências extraídas do “dissenso generalizado” 

conduzem a uma regressão ao infinito, onde tudo é válido e nada é válido, pois que tudo é 

indeterminação baseado no dissenso. 

A proposta de Alexsander (1987, p. 4), que de acordo com o título do seu artigo, 

faz parte de “um novo movimento teórico”, assume a utopia da “ação comunicativa perfeita” 

entre indivíduos implicados nas relações sociais e dialógicas: 

Por todas essas razões, o discurso – e não apenas a explicação [alude à explicação 

empírica] – se torna um traço importante no campo da ciência social. Por discurso, 

refiro-me a modos de argumentação que são mais consistentemente generalizados e 

especulativos que as discussões científicas normais. Estas últimas se ocupam, de 

modo disciplinado, de peças específicas de evidência empírica, de lógicas indutivas 

e dedutivas, de explicação através de leis gerais, e dos métodos através dos quais 

essas leis podem ser verificadas ou falsificadas. O discurso, ao contrário, se volta 

para o raciocínio. Ele se dirige ao processo de raciocinar mais que os resultados da 

experiência imediata, e se torna significativo onde não existe verdade clara e 

evidente. O discurso visa à persuasão pelo argumento mais que à predição. Sua 

capacidade de persuadir se baseia em qualidades como coerência lógica, grau de 

abrangência, riqueza interpretativa, relevância valorativa, força retórica, beleza, e 

textura do argumento. 

Baseio-me aqui na compreensão de Habermas do discurso como parte de um esforço 

que os interlocutores fazem para atingir a comunicação não distorcida. Se Habermas 

subestima as qualidades irracionais da comunicação – e da ação – ele certamente 

descobriu um modo de conceitualizar suas aspirações racionais. Suas tentativas 

sistemáticas de identificar modos de argumento e critérios para chegar à justificação 

persuasiva mostram como se pode combinar compromissos racionais com o 

reconhecimento de argumentos supra-empíricos. 

 

 Sem desmerecer o balanço, realizado por Alexsander, das tentativas feitas na 

Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos por novos movimentos teóricos que venham a 

superar as limitações das microteorizações e das macroteorizações nas ciências sociais – “o 

novo movimento teórico na sociologia pode ser revelado pelo estudo do revisionismo dentro 

das tradições micro e macro” (1987, p. 13) – que ele procurou ilustrar com as inflexões de 

Goffman, Becker e Habermas, não concordo com sua opção pelo projeto habermasiano: 

Desenvolvimentos surpreendentes tiveram lugar, por exemplo, no interacionismo 

simbólico. Embora Goffman tivesse começado sua carreira mais ou menos dentro da 
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tradição radicalmente contingente de Blumer, aparece em seus escritos posteriores 

uma mudança dramática em direção a questões estruturais e culturais. As estratégias 

criativas dos atores ainda são o objeto da predileção de Goffman, mas ele agora 

(Goffman, 1974 [1999]) se refere a elas como instâncias de estruturas culturais e de 

estratificação na vida quotidiana. De modo semelhante, ainda que o impacto original 

de Becker (1963 [2008]) sobre a teoria do desvio se deva à sua ênfase na 

contingência e no comportamento de grupo, seu trabalho mais recente (Becker, 1984 

[2010]) adota uma perspectiva decididamente sistêmica da criatividade e de seus 

efeitos. (ALEXSANDER, 1987, p. 13-14)   

Também Habermas começou sua carreira com um modelo tipicamente 

macroestrutural da dinâmica social (Habermas, 1973 [1987]). Embora existam nesse 

primeiro trabalho claras referências a elementos morais e a diferentes tipos de ação, 

esses elementos são residuais em relação a seu modelo pesadamente político-

econômico da vida institucional. Em sua obra mais recente, porém, Habermas (1984 

[2001]) desenvolve explícita e sistematicamente teorias sobre os processos micro e 

normativos subjacentes, e muitas vezes opostos, às macroestruturas dos sistemas 

sociais. Ele utiliza o desenvolvimento moral e cognitivo individual para ancorar sua 

descrição das fases históricas do "aprendizado social", descrições de atos de 

linguagem para desenvolver argumentos sobre a legitimidade política, e a concepção 

de um mundo-vivido gerado interpessoalmente para justificar sua explicação 

empírica da resistência e da tensão social. (ALEXSANDER, 1987, p. 16) 

 

Por outro lado, quanto à posição de Habermas contra a indeterminação culturalista 

pós-moderna, que se desdobra em irracionalismo, estou de pleno acordo. Bárbara Freitag 

(1988, p. 107) revelou como ele identificou nos fundadores da Escola de Frankfurt as raízes 

da tendência pós-moderna: 

(...) Habermas se volta abertamente contra a Dialética do esclarecimento (1947 

[1986]) de Adorno e Horkheimer. Ele proclama o fim da filosofia da consciência
43

 e 

a necessidade de uma “mudança radical do paradigma” para libertar o debate sobre a 

razão das aporias as quais Horkheimer e Adorno a teriam conduzido. Habermas não 

deixa duvidas de que considera Adorno e Horkheimer precursores da tendência 

“pós-moderna” que viria a ser seguida por Bataille, Foucault e Derrida, cujo 

denominador comum é a crítica radical da modernidade e que leva em seu bojo 

traços evidentemente irracionalistas.  

 

Porém, não consigo compreender como ele – que fez crítica vigorosa ao 

irracionalismo pós-moderno – enveredou por um caminho que se não o levou naquela direção 

o lançou perigosamente sobre a indeterminação da utopia, ou melhor, numa ciência com 

pouca base empírica de onde pudesse partir munido de quadro referencial analítico. A 

consistência explicativa deveria ser procurada então nas performances dialógicas dos 

indivíduos envolvidos nas relações sociais, que podem gerar consensos a partir de uma 

suposta “razão comunicativa”. Segundo Freitag (1988, p. 85): 

A saída, no parecer de Habermas, deve ser buscada não na salvação da razão 

subjetiva e sim numa razão comunicativa, intersubjetiva, aplicada em relações 
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De acordo com Freitag (1988, p. 84-85): “Habermas acredita que, com as propostas desenvolvidas a partir da 
Dialética do esclarecimento até a Teoria estética, Adorno levou à exaustão a filosofia da consciência subjetiva 
[razão subjetiva centrada no indivíduo]. A razão crítica, em sua fidelidade ao negativo, precisa negar a sua 
própria competência para pensar o mundo. Assim sendo, ela chega a um ponto final de sua trajetória, 
deparando-se com um beco sem saída. Segundo Habermas o impasse criado por Adorno não pode ser 
superado pela própria dialética negativa, ou pela nova teoria estética.”  
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dialógicas, nas quais os interlocutores buscam através da argumentação fundada o 

consenso possível. A razão e a crítica emergiriam assim em situações dialógicas 

livres de repressão, deixando de ser subjektzentriert (centradas em um sujeito do 

conhecimento).  

 

Ainda no mestrado de Sociologia, no final dos anos 80, na Universidade Federal 

do Ceará, tínha dificuldades de entender onde Habermas ancorava sua teoria. Quais os 

contextos humanos em que as interações dialógicas são absolutamente livres de imposições 

normativas e repressivas de qualquer natureza (familiar, econômica, política ou religiosa)?! 

Mesmo no “mundo de vida” – instância constitutiva da vida social, segundo Habermas – no 

qual as relações são pautadas prioritariamente pela afetividade e menos por relações de 

interesse (razão instrumental) estas últimas não deixam de existir (que o digam as alianças 

celebradas e os conflitos por recursos de tipo diverso no âmbito das famílias nucleares ou 

extensas). Portanto, esta dimensão da vida humana não parece ser modelo ideal, a meu ver, 

para uma “razão comunicativa perfeita”. 

Imaginei, na época, sem nenhuma verve satírica, que o modelo inspirador de 

Habermas poderia ser a teologia cristã católica sobre a Santíssima Trindade, única interação 

conhecida – provavelmente uma projeção idealizadora da mente humana – entre seres com 

posições hierárquicas distintas, mas que ao mesmo tempo são absolutamente iguais em saber 

e potência, na qual impera a perfeita harmonia e não existe nenhum tipo de injunção 

coercitiva entre elas. Porém, se assim for, passar-se-á ao largo de qualquer referência empírica 

à realidade e se adentrará o campo da pura especulação, de inspiração mítica religiosa. A 

sociologia de Habermas seria tributária de uma filosofia moral laica, cujo objetivo é orientar a 

busca de “consensos verdadeiros” produzidos por procedimentos de uma “razão comunicativa 

perfeita”, cuja origem é de natureza divina. 

Portanto, não é por acaso que as características da estrutura dos discursos 

elencados por Alexsander, que lhe conferem capacidade persuasória, baseiam-se em 

qualidades “como coerência lógica, grau de abrangência, riqueza interpretativa, relevância 

valorativa, força retórica, beleza, e textura do argumento”. Ou seja, qualidades avaliadas e 

valorizadas pela crítica e a literatura moderna ao tecerem seus textos. Não sendo pós-

modernos, Habermas e seu seguidor Alexsander, no entanto, parecem correr sério risco de 

produzirem obras que preencham os requisitos literários modernos, porém marcadamente 

especulativos, com escasso contato com a realidade empírica – afinal:  “O discurso, ao 

contrário, se volta para o raciocínio. Ele se dirige ao processo de raciocinar mais que os 

resultados da experiência imediata, e se torna significativo onde não existe verdade clara e 

evidente” – portanto, quase uma ficção sócio-antropológica, tal como pensa Geertz! 
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No contexto que Alexsander viu proliferar novos movimentos teóricos, Habermas 

diagnosticou antes dele duas tendências que se colocarão em frontal oposição – não obstante 

tenha errado quanto à sua origem comum – o que demonstra arguta lucidez histórica: 

Por um lado, observou-se uma certa reanimação das abordagens biológicas que, 

durante varias décadas, ficaram desacreditadas por motivos políticos (por exemplo, a 

sociobiologia e a investigação genética da inteligência), por outro lado, houve um 

retorno ao relativismo, ao historicismo, ao existencialismo e ao nietzscheanismo de 

todos os matizes [que deflagraram a tendência pós-moderna contra a qual Habermas 

se voltou abertamente] (...). As duas tendências são expressão da mesma síndrome, 

expressa na crença muito difundida de que tudo aquilo que a cultura humana exibe 

em matéria de traços universais reduz-se, antes, à natureza do homem do que à 

infraestrutura racional da linguagem humana, do conhecer e do agir, isto é, da 

própria cultura. (HABERMAS, 1989, p. 39) 

 

Sociobiologia e pós-modernismo não têm origem comum, não “são expressão da 

mesma síndrome”. A sociobiologia inscreve-se na tradição cientifica racionalizante que 

modelou a Modernidade, que teve como um dos pilares a biologia evolutiva de Darwin, cuja 

consequência ontológica fundamental foi destronar o homem do centro do universo humano – 

como outrora o Iluminismo havia feito com Deus – e nivelá-lo com as demais espécies da 

natureza.  

No Brasil, no final dos anos 90, Elisa Reis (1999) fez análise contundente sobre as 

dificuldades vividas pelas ciências sociais, na qual repercutiu algumas das questões abordadas 

por Alexsander, mas sem apostar num projeto teórico salvador. No entanto, assinalou a 

importância de não se abdicar dos objetivos racionalizantes que fundamentaram a 

Modernidade. 

Em primeiro lugar, tal qual Alexsander, ela refletiu sobre as novas tendências nas 

ciências sociais:  

Há bastante discussão sobre as novas tendências, mas faltam esforços sistemáticos 

no sentido de buscar uma visão de conjunto das perspectivas de nossa era. Até 

mesmo porque parte expressiva das novas tendências é a negação das sínteses e a 

descrença nas generalizações. (...) Nesse sentido, observa-se que, no sentido 

cognitivo e no normativo, a fragmentação é vista como resposta ao movimento 

globalizador. (REIS, 1999, p. 1) 

 

Em seguida, Reis (1999, p. 2) procurou diagnosticar os problemas que ameaçam 

com o fantasma da irrelevância o conhecimento produzido pelas ciências sociais, e concluiu 

que elas vêm sendo “atropeladas pelos fatos”: 

Há mesmo alguma ameaça pairando sobre o nosso produto, o conhecimento social? 

(...) As ciências sociais vêm sendo atropeladas pelos fatos. 

(...) Temos problemas de informação distinto:
44

 temos de nos reciclar rapidamente 

para reformular nossas questões de investigação. Além disso, creio que fabricamos 
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Elisa Reis estava se referindo ao problema inerente à área da Tecnologia de Informação que poderia afetar a 
programação de computadores no final do século XX, que recebeu a alcunha de “bug do milênio”, dado que a 
maioria das rotinas computacionais havia sido desenvolvida sem levar em consideração que na passagem de 
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um tipo particular de problema (...): nossa auto-reflexividade parece estar corroendo 

as próprias bases epistemológicas do que fazemos. 

Por exemplo, críticas à ideologia modernizante têm sido feitas com uma certa 

economia de recursos que hoje ameaçam condenar as ciências sociais à futilidade. 

Por outro lado, a defesa do conservadorismo intelectual faz com que continuemos a 

formular velhas questões e ignoremos muitas das novas situações e problemas que a 

sociedade confronta.  

 

Ela chamou a atenção ainda para uma atitude apática dos cientistas sociais que se 

contentam em apenas indicar o contexto crítico no qual sua ciência perde importância, sem, 

no entanto, buscarem reagir desenvolvendo novos programas de pesquisa: 

Não há dúvida de que as questões da ciência social seguem sendo cruciais. Mais 

ainda, há bastante empenho na identificação das novas questões. Contudo, parece 

que grande parte do esforço intelectual empreendido tem-se limitado a chamar a 

atenção para a novidade delas, sem um esforço de teorizar ou de entender as 

implicações sociais de tais novas questões. (...) Há muito empenho em salientar o 

que mudou, e muito menos em investigar como tais mudanças afetam a vida da 

sociedade como um todo. (REIS, 1999, p. 4) 

 

Finalmente, sem citar Habermas, porém em sintonia com ele e Alexsander, 

atribuiu a influência pós-moderna uma das razões para a perda de credibilidade das ciências 

sociais na sociedade, o que ocasiona até dificuldades para o profissional da área legitimar-se 

como cientista: 

O Pós-Modernismo pode ser pensado como uma reação ao Iluminismo. Essa reação 

poderá ter tanto conotações progressistas como reacionárias. Como uma crítica à 

racionalidade, ao individualismo, à ideologia do progresso, ela própria pode assumir 

características emancipadoras ou, ao contrário, se transformar em uma prática 

niilista e conformista. Ou seja, a crítica pós-modernista tanto pode ser vista como o 

antídoto quanto como o próprio bug das ciências sociais. Naturalmente, a opção 

progressista implica a radicalização da modernização. Em outras palavras, estou 

sugerindo que a ciência social não tem salvação fora do projeto racionalizante.  

Enquanto as demais ciências seguem o caminho progressivo e levam à frente o ideal 

modernizante, as ciências sociais parecem mergulhar em uma crise de 

autoconfiança. Os ideais modernizantes tornaram-se alvo de crítica feroz e, sem eles, 

os próprios críticos não sabem como legitimar sua inserção como cientistas. (REIS, 

1999, p. 6) 

 

A meu ver, Reis procurou preservar os aspectos superficiais da crítica pós-

modernista ao projeto Iluminista da Modernidade – que não deixa de ter alguma razão – como 

a instrumentalização racional do comportamento, a promoção do egoísmo individualista e a 

crença cega no progresso; mas, ao mesmo tempo, rejeitou decisivamente o cerne irracionalista 

presente na defesa do relativismo e na renúncia existencialista e solipsista às grandes 

narrativas racionalizadoras que moldaram nosso mundo.  

Porém, dois anos após a conferência que Reis (1999) proferiu na abertura da 

ANPOCS, em 1998, intitulada As Ciências Sociais e o bug do milênio, Héctor Leis (2000), 

                                                                                                                                                                                     
1999/2000 poderiam interpretar o acréscimo de dois zeros nas duas últimas casas como um retrocesso para o 
último ano do século XIX, 1900. [Nota do autor] 
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enfrentou a apatia comodista denunciada por Elisa Reis com o artigo A tristeza de ser 

sociólogo no século XXI, no qual após avaliar os problemas que levaram as ciências sociais a 

perder relevância explicativa e consequentemente a credibilidade propôs – acredito que, no 

Brasil, como um dos pioneiros – a aproximação das ciências sociais com as ciências derivadas 

da biologia evolutiva, criticando o fracasso do reducionismo culturalista e do exclusivismo 

ontológico e epistemológico que remonta a Durkheim. 

Refletindo sobre o poder de atração que as ciências sociais exerciam sobre os 

jovens nos aos 60 e 70 e como, no começo desse século, elas se apresentam como escolha 

profissional para eles, analisou: 

É verdade que os sociólogos sempre padeceram de alguns males como, por exemplo, 

acreditar que a realidade era eminentemente social e que qualquer problema podia 

ser evitado ou dirimido através da ação social. Mas também é verdade que esses 

defeitos ainda não eram graves e se compensavam longamente assumindo-se que 

nenhum tema ou suspeita sobre os fundamentos teóricos ou práticos da sociologia 

eram levianos. 

Comparado com isto, o presente da sociologia é certamente uma tristeza. (...) Para 

quem não sabe (ou não gosta de lembrar), a sociologia hoje quase não é procurada 

pelos jovens que ingressam nas universidades e, quando isto acontece, na maioria 

dos casos é como segunda opção de carreira profissional. Nos anos 60 e 70, pelo 

contrário, a sociologia era procurada como primeira opção por uma proporção maior 

de jovens, em muitos casos os melhores representantes de sua geração. 

Embora as causas desse insucesso sejam basicamente internas à sociologia, isto não 

quer dizer que a realidade não mudou. Nas últimas décadas o mundo pisou no 

acelerador, mudando vertiginosamente para rumos desconcertantes, mas, 

paradoxalmente, a sociologia começou a pisar no freio, ficando presa à paradigmas 

que se tornaram cada vez mais obsoletos. Parece que a sociologia percebeu sua 

obsolescência, porém, em vez de revisar seus pressupostos e paradigmas científicos 

para seguir avançando na compreensão da realidade, ela procurou a saída dando um 

salto para o abismo que estava dentro dela mesma. Ela não fugiu nem para o 

passado, nem para o futuro, fugiu para dentro de si mesma. Por isso, a sociologia 

hoje está muito mais perto de uma disciplina moral do social, que da outrora 

indisciplinada ciência do social. (LEIS, 2000, p. 1-2) 

 

Com efeito, as ciências sociais, sociologia e antropologia, tornaram-se disciplinas 

com forte teor moralizante, em detrimento de sua capacidade de explicação científica. Nesse 

sentido, sacrificou-se ao esquecimento a regra metodológica fundamental de Émile Durkheim 

(1982) – tão mal compreendida e propositadamente distorcida por críticos ideológicos – que 

preconizava “tratar os fatos sociais como coisas”,
45

 em favor da defesa de projetos de 
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De acordo com Jean Duvignaud: “Proposição célebre e que provocou inúmeros contrassensos. Com efeito, 
não se trata, para Durkheim, de identificar os fatos sociais a coisas nem de afirmar a natureza material dos 
fenômenos humanos. Toda a vocação espiritualista do autor protesta contra tal assimilação. Muito pelo 
contrário, propõe-nos, desse modo, o “por entre parênteses todas as pré-noções”, “especulações intelectuais a 
priori”, “preconceitos”, e tratar as manifestações observadas como o faríamos com objetos independentes do 
nosso conhecimento objetivo. Durkheim nunca disse que os fatos sociais eram coisas, propôs explicar o fato 
social como qualquer outra realidade concreta. (...) Ele próprio, no prefácio à segunda edição das Regras, fez 
questão de dissipar esse equivoco: ‘Tratar os fatos de uma certa ordem como coisas não é classificá-los nesta 
ou naquela categoria do real; é assumir perante eles uma certa atitude mental’.” (DUVIGNAUD, 1982, p. 31-32)    
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sociedade modelados pelo desejo de “como as coisas deveriam ser” e não de “como elas 

efetivamente são”: 

(...) Se o fundamental é observar e explicar a realidade tal como ela é (como foi 

escrito com letras maiúsculas pelo grande Maquiavel ao inaugurar os trabalhos 

científicos sobre a realidade social e política nos primórdios da época moderna), o 

fato de utilizar uma bibliografia bem disciplinada poderia sugerir (dentre outras 

coisas) que as principais linhas da sociologia estão mais interessadas em mostrar 

como deveria ser a realidade do que em pesquisar como ela é efetivamente. 

O moralismo na sociologia expressa o desejo de realizar um determinado projeto ou 

modelo de sociedade. O problema não reside na existência de um modelo concebido 

com fins hermenêuticos, mas sim na confusão do mesmo com a boa ordem, com a 

ordem correta do ponto de vista moral. Isto leva a que, quanto mais a realidade se 

aparta desses projetos da "boa ordem", maior seja o abandono da ciência pelos 

sociólogos e maior sua transformação em moralistas. A rigor, não ver a realidade tal 

como ela é deriva tanto de déficits epistemológicos quanto de excessos moralistas, 

ambos agindo de forma interligada. Quando a análise da realidade social ganha em 

cientificidade (caso de Maquiavel, por exemplo), a separação entre ciência e moral 

fica bem clara e não existe subordinação nenhuma dos conteúdos da primeira em 

relação à segunda. Mas, quando acontece o contrário, quando as análises se recusam 

a observar a realidade de modo coerente, a separação entre ciência e moral fica 

confusa e a primeira tende a subordinar-se à segunda para melhor justificar-se. 

(LEIS, 2000, p. 4-5) 

 

Após este diagnóstico, no qual descreveu a transformação das ciências sociais 

numa disciplina moral – tanto a sociologia, com idealizações de projetos sociais utópicos; 

como a antropologia, com a sacralização do relativismo cultural e o respeito incondicional às 

diferenças, o que em nome dessa suposta “ética multicultural” acarreta aporias éticas terríveis 

– Leis (2000, p. 5) começa a delinear a rota que converge com as ciências que estudam a 

natureza humana: 

No presente, parece-me evidente que, entre outras tarefas, o pensamento deve 

insurgir-se contra as concepções ideológico-positivistas-racionalistas que permeiam 

as diversas disciplinas, indo na direção da constituição de saberes científicos 

interdisciplinares sobre a natureza humana e a sociedade. 

A sociologia pensa a sociedade deixando entre parênteses sua concepção da natureza 

em geral e da natureza humana em particular. Com poucas exceções, os sociólogos 

arrepiam os cabelos quando ouvem falar da hipótese da existência de uma natureza 

humana. 

(...) Se na Bíblia a salvação está fora da sociedade, para a sociologia a salvação 

estará dentro, induzindo-nos a pensar que a sociedade é progressivamente boa e que 

a natureza é apenas um obstáculo a ser superado no caminho do progresso e 

aperfeiçoamento social. Assim sendo, os seres humanos teriam tudo a ganhar 

esquecendo sua natureza humana e concentrando-se apenas na sua condição social.  

 

Nessa empreitada, ele confrontou as sociologias “moralizantes” que encontram 

origens nos clássicos como Marx e Durkheim, que são matrizes de várias teorias sociológicas 

que acalentaram e ainda hoje estimulam projetos de sociedades ideais: 

A maioria dos sociólogos sente-se mais confortável ao lado de autores clássicos 

como Marx e Durkheim, ou de contemporâneos como Touraine, Giddens e 

Habermas, para os quais o mundo social é (ou pode chegar a ser em determinado 

momento) muito mais o resultado da ação de atores ou sujeitos conscientes e/ou de 

forças sobre as quais estes exercem algum tipo de controle. Por este caminho, a ação 

social deriva em ação moral e a sociologia em otimismo. (LEIS, 2000, p. 6) 
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Ao acompanhar Leis na continuidade de sua crítica, constata-se que ele atribuiu à 

tendência moralizante na qual se enredou às sociologias citadas a mesma responsabilidade 

causal – ainda que por razões diferentes – já atribuída anteriormente, por outros autores, ao 

culturalismo pós-moderno, pelo descrédito das disciplinas formadoras das ciências sociais: 

Mas, hoje, o isolamento disciplinar da sociologia que a obra de um Habermas ou 

Giddens reflete, constitui, sem dúvida, erro grave e culposo. Suas teorias são um 

retrocesso em relação ao espírito de um Weber ou de um Pareto,
46

 em cujas obras 

não encontramos nada parecido às esperanças oferecidas por uma teoria da ação 

comunicativa ou da modernidade reflexiva, as quais nos levam a acreditar que, por 

maiores que sejam as mudanças e por mais graves que sejam as circunstâncias, os 

seres humanos continuam sempre tendo ao seu alcance ferramentas capazes de 

construir a sociedade certa. Seguindo a interpretação desses autores, pareceria que a 

espécie humana nunca perde sua dignidade, apenas perde seu tempo.  

Aqueles sociólogos que neutralizam ou descaracterizam a importância da natureza 

humana para compreender a vida social e que, em uma operação convergente, 

pressupõem a bondade da ação social, estão afirmando algo mais (ou algo menos) 

que uma hipótese científica. Eles estão transformando estes supostos em 

fundamentos míticos ou religiosos de seus trabalhos, de modo tal que os mesmos 

não podem ser discutidos (na maioria das vezes porque não são sequer explicitados), 

e muito menos refutados (...). (LEIS, 2000, p. 6-7) 
 

Com desassombro, reconheceu as dificuldades a serem superadas para a 

consecução de um projeto interdisciplinar entre as ciências sociais e a biologia evolutiva, 

consequência do atávico comportamento refratário dos cientistas sociais a esta proximidade, o 

que exige radical mudança de atitude: 

No que se refere à biologia, esta revisão está cheia de obstáculos, derivados 

particularmente do promíscuo relacionamento entre ambas no passado. Os principais 

autores clássicos fundadores da sociologia construíram suas teorias reagindo, 

precisamente, contra explicações do social de fundo biológico. (...) Resumindo, os 

clássicos da sociologia desenvolveram um pensamento relativamente marcado pelas 

reações contra interpretações da sociedade apoiadas em fatores biológicos. (LEIS, 

2000, p. 7) 

 

Enfim, um profissional da nossa área, até onde a revisão de literatura feita nesse 

capítulo abrangeu, deu os primeiros passos no país para retomar a colaboração que a 

sociologia dita “organicista” ensaiou no século XIX, quando ciências sociais e biologia 

evolutiva começaram a se desenvolver, e que por razões características da época – como a 

forte mentalidade religiosa sobre a origem do homem; a resistência à teoria da seleção natural 

adaptativa e da ancestralidade comum, de Darwin; e o “darwinismo social” – foi impedida de 

se concretizar. Assim, segundo Leis (2000, p. 10): 

Fora da sociologia (e das chamadas ciências da educação, obviamente) não parece 

ser tão difícil aceitar que os seres humanos não são iguais, nem do ponto de vista 

                                                           
46

Leis (2000, p. 7) fez importante ressalva sobre Max Weber e Vilfredo Pareto: “Embora Weber e Pareto 
tenham participado igualmente do esforço reducionista para fundar a sociologia, eles certamente foram muito 
mais abertos que Marx e Durkheim para pensar a sociedade dentro de modelos multicausais onde os fatores 
biológicos (dentre outros) foram considerados de forma mais equilibrada.”  
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social nem do natural, e que são tanto um resultado diferenciado de seu ambiente e 

educação como de seus fatores hereditários.  

Os pensadores realistas
47

 sabem que a política não deve adaptar-se à racionalidade 

humana, mas à natureza humana; que as instituições sociais existem para os seres 

humanos, não os seres humanos para as instituições sociais. Portanto, se queremos 

instituições que funcionem devemos colocá-las em sintonia com a natureza humana. 

(...) Isto significa um belo quiproquó, já que as ciências sociais, de modo geral, 

continuam atribuindo legitimidade às instituições imaginadas por autores que, de 

acordo com a ciência contemporânea, apresentam concepções quase mitológicas da 

natureza humana. Será que com os conhecimentos produzidos no século XX pela 

psicologia e, especialmente, pela biologia não deveríamos repensar nossas ideias 

tradicionais sobre os indivíduos, a sociedade, o Estado e a democracia, por 

exemplo?  

Leis, portanto, aparentemente como precursor na sociologia brasileira da 

interdisciplinaridade entre ciências sociais e biologia evolutiva me deu a segurança de que não 

estava sozinho ou especulando no vazio, já existiam outros sociólogos ou antropólogos 

percorrendo o mesmo caminho.
48

 Ricardo Waizbort (2005; 2008) é outro nome de destaque 

na divulgação de teorias sociobiológicas na nossa área. Assim, ele me incentivou a prosseguir: 

As novas ideias e pesquisas biológicas (em um espectro que cobre da ecologia dos 

grandes ecossistemas até a bioneurologia do cérebro humano, passando pela 

engenharia genética) convocam-nos a repensar nossas instituições tanto quanto 

convocam a sociologia a dedicar uma boa parte de seus esforços ao trabalho 

interdisciplinar, especialmente com a biologia. Ainda que a sociologia não seja 

imputável pelos trabalhos dos filósofos sociais dos séculos XVII a XIX, ela não 

pode ficar moralizando ou criticando de fora os descobrimentos científicos e as 

possibilidades tecnológicas que recolocaram, no final do século XX, a questão da 

natureza humana no centro do cenário. Afirmei mais acima que a sociologia dá a 

impressão de ter medo do futuro. A recusa a entrar com força total no debate aberto 

pela atual revolução biológica confirmaria esta hipótese, na medida em que suas 

consequências para a evolução da humanidade são dramáticas. Estamos falando, 

nada mais nada menos, de discutir em profundidade e sem preconceitos as 

implicações teóricas e práticas das transformações eugênicas que, em muito pouco 

tempo, estarão sendo produzidas pela engenharia genética (associada, especialmente, 

ao Projeto Genoma Humano, o qual recentemente concluiu o mapeamento genético 

de nossa espécie). (LEIS, 2000, p. 10) 
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De acordo com Pecequilo (2004, p. 116): “A elaboração da teoria realista se dará no século XX a partir dos 
trabalhos de E. H. Carr (Vinte anos de crise) e Hans Morgenthau (A política entre as nações), mas sua base de 
pensamento nascida da Ciência Política possuirá origens antigas. (...) Maquiavel, como Thomas Hobbes depois 
dele, partirá de uma visão bastante clara da vida humana, enfatizando seu aspecto competitivo e conflituoso, 
ambicioso e predatório. Tais concepções destacam claramente o elemento do poder para os homens, que 
visam sua sobrevivência, autonomia e aumento de seus ganhos, verificando de que forma este objetivo 
encontra-se presente na constituição das sociedades domésticas e sua projeção externa.”  
48De acordo com Walter Neves (2008, p. 2): “Antes de iniciar minha preleção gostaria de chamar a atenção 

dos presentes para o fato de que ao menos na Antropologia e na Arqueologia já há uma história crítica sobre a 
aproximação entre evolução darwiniana e ciências sociais de pelo menos 60 anos. Infelizmente, por absoluta 
ignorância da literatura produzida por esse exercício de aproximação, a antropologia brasileira, biofóbica por 
natureza, tem tentado re-inventar a roda (...).O maior indicador dessa ignorância teórica, e da biofobia por trás 
dela, é que o livro Theory of cultural change, de Julian Steward, de 1955 e Pigs for the ancestors, de Roy 
Rappaport, de 1968, obras seminais na Antropologia de inspiração evolucionista e funcionalista, jamais foram 
traduzidos para o português.”  
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Ao alertar que “se queremos instituições que funcionem devemos colocá-las em 

sintonia com a natureza humana”, Leis explicitou a condição de que as instituições sociais só 

serão consistentes e poderão exercer com eficiência e eficácia suas funções – e, por 

conseguinte, ostentarem vitalidade temporal – se estiverem em sintonia, ou melhor, 

“adaptadas” às necessidades dos indivíduos em sociedade. Necessidades estas que são 

universais à espécie humana – e comuns à maioria das demais espécies do reino animal, com 

maior clareza entre as mais próximas, como nossos primos chimpanzés e bonobos – com 

variação de intensidade de acordo com as adaptações culturais feitas pelos grupos humanos 

aos ecossistemas terrestres colonizados no decorrer da filogênese da espécie nos últimos 200 

mil anos. 

“Que as instituições sociais existem para os seres humanos, não os seres humanos 

para as instituições sociais”, permite-me retornar aos conceitos da sociobiologia de 

coevolução gene-cultura, consiliência e eussocialidade.  

Com o primeiro, coevolução, compreende-se o processo de seleção natural 

adaptativa dos genes humanos, que provavelmente evoluíram por meio de variações genéticas 

(mutações) desde a família hominidae, há mais ou menos 5 milhões de anos, quando viveram 

tipos diversos de australopitecíneos, cada qual com um tipo de abordagem adaptativa própria 

aos nichos ambientais que habitavam. 

Há evidências de que foi nesse contexto histórico e geográfico mencionado (entre 

3 e 2 milhões de anos), nas savanas africanas sub-saarianas, que surgiu um animal com 

características “generalistas” de adaptação, como, por exemplo, ser onívaro; lascar e afiar 

pequenas pedras as transformando em lâminas (protótipo dos futuros machados, facas e 

lanças, que vieram em seguida, depois de alguns milhares de anos); e o mais importante, ser 

capaz de perceber (“ler”) indícios temporais (migração de pássaros indicando mudanças 

sazonais) e relações causais (presença de abutres indicando animais moribundos ou mortos, 

por exemplo); e, finalmente, desenvolver estratégias de caça coletiva. Portanto, concomitante 

à seleção natural adaptativa dos genes, começou a germinar – lenta, mas progressivamente – 

um novo tipo de seleção adaptativa, isto é, a capacidade de ter, acumular e transmitir ideias, 

ou seja, a seleção adaptativa conhecida como cultura, que a partir de então, simultaneamente 

com a primeira, culminaria nos humanos e suas instituições sociais.   
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Com o segundo, consiliência, justifica-se, a meu ver, a impossibilidade de 

descartar o recurso às explicações da biologia evolutiva como suporte para as explicações 

sociológicas e antropológicas, uma vez que a coevolução demonstra que as duas seleções 

adaptativas, a genética e a cultural, não são processos que se excluem, pelo contrário, são 

complementares. Ridley (2013) descreveu como a consiliência, ao unificar os dois processos, 

pode superar a célebre polêmica natureza versus criação – que opunha equivocadamente a 

biologia evolutiva e as ciências sociais – propondo uma nova relação entre os termos, agora 

não mais de oposição, mas de complementaridade: natureza via criação. Segundo ele: 

Acredito que o comportamento humano deve ser explicado tanto pela natureza como 

pela criação. (...) A descoberta de como os genes realmente influenciam o 

comportamento humano, e como o comportamento humano influencia os genes, está 

prestes a remodelar completamente o debate. Não é mais uma questão de natureza 

versus criação, mas de natureza via criação. Os genes são projetados para usar as 

deixas da criação. Para apreciar o que tem acontecido, você terá de abandonar 

concepções que lhe são caras e abrir sua mente. Você terá de entrar em um mundo 

em que seus genes não são mestres manipulando as cordinhas de seu 

comportamento, mas marionetes à mercê de seu comportamento; um mundo em que 

instinto não é oposto de aprendizado, em que as influências ambientais são às vezes 

menos reversíveis que as genéticas, e que a natureza é projetada pela criação. (...) 

Meu argumento, em resumo, é este: quanto mais revelamos sobre o genoma, mais os 

genes parecem ser vulneráveis à experiência. (RIDLEY, 2013, p. 12)  

Pode-se voltar agora, depois dessa exposição que mesclou questões de natureza 

teórica, ontológica e epistemológica, ao conceito de cultura ao qual me referi nas páginas 10 e 

26, cujo pressuposto fundamental é a coevolução gene-cultura, portanto a interação entre 

seleção natural adaptativa por variação de genes e a seleção cultural adaptativa; e cuja 

elaboração pertence, a meu ver, à consiliência entre as disciplinas, sendo que sua composição 

e operacionalização são de minha inteira responsabilidade. Imagino que o conceito vai ao 

encontro da proposição de Ridley “natureza via criação”, na medida em que é uma ponte 

sobre o abismo epistemológico entre a biologia evolutiva e as ciências sociais, ancorado numa 

ontologia geral da natureza à qual a espécie humana se subordina.  

Cultura é, portanto, o prolongamento dos instintos humanos, só que em um nível 

de complexidade altamente sofisticado – de acordo com Edgar Morin (1975), correspondendo 

à complexificação evolutiva cerebral – mediado pelas significações criadas pelas formas de 

pensamento e vocalizadas pela linguagem, que tornou possível ao homem, desde que ele se 

constituiu como espécie antropológica homo sapiens, fornecer respostas para as necessidades 

de sobrevivência e reprodução – a seleção adaptativa feita pelas instituições sociais – 

possibilitando a adaptação e permanência aos mais variados tipos de habitats (ecossistemas) 
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do planeta, pelo menos há 200 mil anos. Portanto, os mais variados tipos de comportamento, 

que conferem diversidade às diferentes sociedades que existiram e se multiplicaram ao longo 

desse percurso histórico, são o resultado de estratégias evolutivas próprias, desenvolvidas pela 

experiência social dos distintos grupos humanos, em diferentes regiões, à procura de 

perpetuação, processo a que Humberto Maturana e Francisco Varela (2007) chamaram 

acoplamento estrutural, isto é, a transformação autopoiética da espécie com conservação da 

adaptação. 

A definição do conceito de cultura fez referência a Edgar Morin, a quem, na nossa 

área, deve sustentação teórica, e mais do que isso, esta base de apoio tornou-se surpreendente! 

Antes dos autores que começaram a crítica das grandes narrativas da Modernidade, dando 

ensejo ao pós-modernismo, que trouxe um clima de relativismo irresponsável e irracionalismo 

para as ciências sociais; antes dos autores – mesmo que com motivos e perspectivas diferentes 

– preocupados com a perda de credibilidade das ciências sociais, a partir do final dos anos 70; 

Morin clamou, em 1973, por uma nova compreensão socioantropológica do homem.  

O livro, traduzido no Brasil como O enigma do homem, em 1975, tem como 

subtítulo Para uma nova antropologia. Por si, tanto o título como o subtítulo deveriam 

chamar a atenção dos profissionais de ciências sociais. Porém, nenhuma referência a Morin e 

sua obra foi feita por Geertz, Alexsander, Reis ou Leis (ainda que este tenha escrito em 2000, 

27 anos após a publicação original de O enigma, e seja um pioneiro defensor da convergência 

no Brasil). Mas o que me deixou ainda mais intrigado foi descobrir que a tradução brasileira 

modificou radicalmente o título da obra – não sei quais as razões e como isso foi acordado 

com o autor. A tradução brasileira amenizou – no ambiente refratário dos cientistas sociais 

avessos às incursões da biologia evolutiva no comportamento humano – o impacto do título 

original em francês: Le paradigme perdu: la nature humaine (O paradigma perdido: a 

natureza humana). 

O livro, O enigma do homem, contém as justificativas teóricas para o que ele 

chamou de “junção epistemológica”, ou o que Wilson (2013) denominaria mais tarde de 

“consiliência” entre biologia evolutiva e ciências sociais, mediada pela sociobiologia. Importa 

agora mostrar como, do nosso lado, das ciências sociais, esse genial autor – que consolidou 

seu projeto teórico o desdobrando em seis volumes de O método – fundamentou a 

convergência entre as ciências, pois sua obra é o fio condutor desta tese de doutorado. 
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Logo na Introdução, Morin apontou a disjunção ontológica e epistemológica 

predominante nas ciências sociais e humanidades em geral, e confessa o desejo que então 

satisfizera ao escrever o livro: 

Como se sabe, a teoria reinante do homem fundamenta-se não só na separação, mas 

também na oposição entre as noções de homem e de animal, de cultura e de 

natureza, com tudo o que não está conforme a este paradigma sendo condenado 

como “biologismo”, “naturalismo”, “evolucionismo”. (MORIN, 1975, p. 11) 

No meu regresso da Califórnia, sonhava com um Centro [referência ao Centre 

International d’Études Bio-Antropologiques et d’Antropologies Fondamentale – 

CIEBAF] apto a consagrar-se a estes problemas e onde seria possível não só efetuar 

intercâmbios interdisciplinares entre ciências biológicas e ciências humanas, mas 

também destacar e desenvolver um pensamento verdadeiramente transdisciplinar. 

(MORIN, 1975, p. 14) 

Em seguida, na Primeira Parte do livro, intitulada “A Junção Epistemológica”, 

começou a desenvolver o projeto teórico, primeiramente ironizando a crença que as ciências 

sociais e a biologia à época nutriam da exclusividade das sociedades humanas: 

Conforme se sabe, a sociedade humana acreditava-se sem precedentes no mundo 

vivo e as únicas sociedades reconhecidas, as das formigas, térmites [cupins] e 

abelhas, pareciam ser não só exceções extraordinárias, como também exemplos 

monstruosos da anti-sociedade, por serem fundadas unicamente na obediência a um 

“instinto cego”. O biologismo, por seu lado, não contava nem com os conceitos, 

nem com a vontade para sair fora do seu paradigma organístico, concebendo as 

sociedades organizadas de insetos como casos de espécie e não como 

desenvolvimentos específicos da sociologia animal. (MORIN, 1975, p. 33) 

Para, em seguida, desfazer o isolacionismo entre as ciências sociais e a biologia 

evolutiva, antecipando no campo das ciências sociais o que fará Wilson no campo da biologia, 

dois anos após, 1975, ao lançar Sociobiology: 

De modo muito curioso e revelador, a sociologia animal emerge na periferia da 

etologia. É lendo diversos dados salientados pela etologia que podemos, atualmente, 

constituir uma noção de sociedade. Tal sociedade organiza e defende, 

evidentemente, sua base territorial, estruturando-se de forma hierárquica, mas essa 

hierarquia é resultante de competições e conflitos que se solucionam 

provisoriamente por relações interindividuais de submissão/dominação; estas, 

encadeadas umas nas outras, constituem, precisamente, a hierarquia. Ao mesmo 

tempo, a sociedade implica solidariedades para com os inimigos contra perigos 

exteriores, suscitando, também, atividades de cooperação que são, em muitos casos, 

sutilmente organizadas e diferenciadas.  

Tudo isto significa que a sociedade, concebida como organização complexa de 

indivíduos diversos, fundada, ao mesmo tempo, sobre a competição e a 

solidariedade, comportando um sistema de comunicação rico, é um fenômeno 

extremamente comum na natureza. (MORIN, 1975, p. 33-34) 

O conceito de eussocialidade, por exemplo, desenvolvido por Wilson (2013), é 

um bom exemplo de relações sociais humanas que foram ensaiadas originariamente nas 
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sociedades dos “insetos sociais” – o que também justifica a consiliência –, tal como Morin 

antecipou na citação acima de O enigma. Segundo Wilson:  

A chave para as origens da condição humana não será encontrada exclusivamente 

em nossa espécie, porque a história não começou nem terminou com a humanidade. 

A chave será encontrada na evolução da vida social dos animais como um todo. 

Quando você examina o panorama completo do comportamento social no reino 

animal, e não apenas a parte representada pelos seres humanos, um padrão nítido se 

destaca.  

Os sistemas mais complexos são aqueles dotados de eussocialidade – literalmente, 

“condição social verdadeira”. Os membros de um grupo animal eussocial, como 

uma colônia de formigas, pertencem a varias gerações. Dividem o trabalho no que 

ao menos externamente parece ser um modo altruísta. Alguns assumem atividades 

que reduzem a duração de suas vidas ou o número de sua prole pessoal, ou ambos. 

Seu sacrifício permite que outros, que desempenham papéis reprodutivos, vivam 

mais tempo e produzam proporcionalmente mais prole. (WILSON, 2013, p. 137-

138)  

A sequência [para a conquista da eussocialidade] teve dois passos. Primeiro, em 

todas as espécies de animais que alcançaram a eussocialidade – todos eles, sem 

nenhuma exceção conhecida – a cooperação altruísta protege um ninho persistente e 

defensável de inimigos, sejam predadores, parasitas ou competidores. Segundo, esse 

passo tendo sido dado, o cenário estava armado para a origem da eussocialidade, em 

que os membros de grupos pertencem a mais de uma geração e dividem o trabalho, 

sacrificando ao menos alguns de seus interesses pessoais em prol dos interesses do 

grupo. (WILSON, 2013, p. 173-174)  

Encontrei, portanto, em Morin o balizamento teórico da tese, a orientação para a 

abertura das ciências sociais para a biologia evolutiva; ao tempo em que em Wilson, encontrei 

a contrapartida do lado da biologia evolutiva. As palavras de Morin (1975, p. 54-55), em 

1973, foram premonitórias e continuam atuais, a consistência provavelmente deve-se a 

capacidade de resistir à verificabilidade: 

Conforme veremos, é altamente provável que não só os instrumentos, mas também a 

caça, a linguagem e a cultura, tenham aparecido no decorrer da hominização, antes 

da espécie propriamente humana de sapiens ter nascido. Isto é o mesmo que dizer 

que a hominização é um processo complexo de desenvolvimento imerso na historia 

natural e do qual emerge a cultura. 

É aí que podemos ver, agora, um animal humano, uma sociedade natural, uma 

elaboração cultural ligada a uma evolução biológica. É aí que os conceitos de vida, 

de animal, de homem, de cultura perdem sua suficiência e sua rigidez. 

Esta dupla ruptura (do biologismo e do antropologismo), dupla abertura (do conceito 

de vida e do conceito de homem), é, a nossos olhos, de uma importância primordial.  

Assim, a questão da origem do homem e da cultura não diz respeito apenas a uma 

ignorância que deve ser reduzida, uma curiosidade que deve ser satisfeita. Trata-se 

de uma questão de alcance teórico imenso, múltiplo e geral. Trata-se do nó górdio 

que assegura a junção epistemológica entre natureza/cultura, animal/homem. Trata-

se do próprio lugar onde devemos procurar o fundamento da antropologia. 

Após a exposição na qual abordei questões teóricas, que também tangenciaram 

reflexões sobre ontologia e epistemologia, que dizem respeito à fundamentação da tese, 

passarei aos conceitos operatórios que nortearam o trabalho empírico. 
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Como procuro comprovar a relação entre socialização vivida pelo 

adolescente/jovem com o processo de reestruturação cerebral conhecido como “fim da 

exuberância sináptica” faz-se necessário definir um e outro.  

Sobre socialização a definição resumida de Berger (1981, p. 204) me parece 

satisfatória: “(...) socialização é a imposição de padrões sociais à conduta individual”. Berger 

seguiu a tradição sociológica de Émile Durkheim. Como analisarei sua abordagem do 

conceito de socialização no ensino médio e ele – explicitamente em Educação e sociologia 

(2011) – a considerou como sinônimo de educação acho conveniente reproduzi-la: 

Em suma, o indivíduo e os seus interesses não são o único ou o principal objetivo da 

educação, a qual é antes de tudo o meio pelo qual a sociedade renova eternamente as 

condições de sua própria existência. A sociedade só pode viver se existir uma 

homogeneidade suficiente entre os seus membros. A educação perpetua e reforça 

esta homogeneidade ao fixar de antemão na alma da criança as semelhanças 

essenciais que a vida coletiva supõe. Porém, ao mesmo tempo, qualquer cooperação 

seria impossível sem uma certa diversidade. A educação garante a continuidade 

desta necessária diversidade diversificando-se e especializando-se a si mesma. 

Portanto, ela consiste, em um ou outro destes aspectos em uma socialização 

metódica das novas gerações. Em cada um de nós, pode-se dizer, existem dois seres 

que, embora se mostrem inseparáveis – a não ser por abstração –, não deixam de ser 

distintos. Um é composto de todos os estados mentais que dizem respeito apenas a 

nós mesmos e aos acontecimentos da nossa vida pessoal. O outro é um sistema de 

ideias, sentimentos e hábitos que exprimem em nós não a nossa personalidade, mas 

sim o grupo ou os grupos diferentes dos quais fazemos parte, tais como as crenças 

religiosas, as crenças e práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais e as 

opiniões coletivas de todo tipo. Este conjunto forma o ser social. (DURKHEIM, 

2011, p. 108-109) 

Por sua vez, para compreender “fim da exuberância sináptica” é melhor 

inicialmente definir “exuberância”. De uma maneira simples é o “(...) excesso de sinapses
49

 

no cérebro, também conhecido como exuberância sináptica, é sinal de imaturidade.” 

(HOUZEL, 2005, p. 65) 

De acordo com Houzel (2005, p. 65):  

(...) o desenvolvimento normal envolve uma primeira etapa de exuberância 

sináptica, atingida no ser humano durante os primeiros anos de vida. Nesse período, 

formam-se tantas novas sinapses no cérebro do bebê que, aos 12 meses, ele chega a 

possuir o dobro de sinapses do cérebro adulto – e para o mesmo número de 

neurônios.  

                                                           
49

“Sinapses – cada uma das conexões entre os neurônios, os pontos onde eles trocam informações – são as 
menores unidades funcionais do sistema nervoso. Estima-se que cada neurônio no cérebro humano se 
comunica em media com uns 10 mil outros neurônios, sendo que o número de neurônios contactados por cada 
neurônio individual pode variar de um a 100 mil ou mais.” (HOUZEL, 2005, p. 65) 
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Por contraste, Houzel (2005, p. 67) assim descreveu o fim dessa característica 

inicial do cérebro humano, que marca o término da infância e o inicio da 

adolescência/juventude: 

(...) o número de sinapses no córtex humano continua aumentando durante toda a 

infância, atinge seu máximo no inicio da adolescência, e só então começa a ser 

reduzido, à medida que as sinapses excessivas são eliminadas. 

O excesso de sinapses costuma ser considerado matéria-prima para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas: ele oferece um mundo de 

possibilidades nas diferentes combinações estabelecidas entre neurônios. A 

eliminação das sinapses excedentes é feita de acordo com a experiência: as sinapses 

mais usadas são selecionadas e mantidas, enquanto as pouco usadas enfraquecem e 

são eliminadas (...). É a eliminação ordenada, no entanto, que permite a formação de 

circuitos bem ajustados e eficientes.    

Um dos estímulos para a pesquisa foi a desconfiança de que havia relação entre 

socialização do adolescente/jovem – classicamente chamada de socialização secundária – e a 

mudança da quantidade e qualidade das sinapses do cérebro humano. Isso me levou a 

concentrar a investigação numa área peculiar do cérebro, no qual o “fim da exuberância” 

exerce um impacto que ajuda a explicar muito do comportamento do adolescente/jovem e 

também do adulto pelo resto da vida: o sistema de recompensa. Também conhecido como 

sistema acumbente: 

O sistema de recompensa é o conjunto de estruturas no cérebro responsáveis por 

premiar com prazer ou bem-estar aqueles comportamentos que acabaram de se 

mostrar úteis ou interessantes. Com o auxilio da memória de prazeres passados e 

baseado na imaginação de prazeres futuros, o mesmo sistema mais tarde avalia a 

satisfação que pode ser obtida com qualquer tipo de atividade. É a ativação do 

sistema de recompensa que fornece ao cérebro o prazer de um beijo, um bom livro, a 

música do ídolo da vez, ou uma barra de chocolate. Quanto maior é a ativação do 

sistema, maior é o prazer obtido depois de feito, maior será o prazer antecipado só 

de pensar no que se considera fazer – e, portanto, maior será também a 

probabilidade de fazer aquilo de novo. A ativação do sistema de recompensa é o que 

nos faz querer mais de tudo o que foi ou pode ser bom. 

Talvez a vantagem [evolutiva] original de ter um tal sistema de recompensa fosse 

garantir a repetição de comportamentos essenciais à sobrevivência e à reprodução, 

como a busca e ingestão de alimentos e longas cruzadas atrás de um parceiro sexual. 

(HOUZEL, 2005, p. 96) 

Cabia-me, agora, verificar como efetivamente se manifesta a relação entre os dois 

processos na fase iniciada com a adolescência/juventude. Mantive os dois termos unidos para 

dar ideia de transitoriedade, uma vez que ambos, socialização visando o mundo adulto e as 

transformações neuro-orgânicas que ocorrem no corpo visando o mesmo objetivo, podem se 

expressar de modos diferentes, ou por razões genéticas ou por causas sociais. Assim, por 

exemplo, a menarca na menina pode acontecer mais cedo ou mais tarde dependendo de 

fatores ambientais, como a abundância ou não de alimentos; ou genéticos, a predisposição 
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para engordar. Por outro lado, meninos podem ter sua vida sexual retardada por muitos anos 

dependendo do grau de repressão ou conservadorismo de sua religião quanto à sexualidade, 

podendo ocorrer o contrário em sociedades mais permissivas; não obstante o sexo pulse desde 

os primeiros anos da adolescência.  

Antes de prosseguir é importante definir adolescência para a biologia evolutiva e a 

neurociência: 

Longe de ser prerrogativa humana – mais uma coisa que nos destacaria dos outros 

animais –, adolescência é uma fase compulsória da vida dos mamíferos, e quem sabe 

de outros animais também. Sua realidade para tantas espécies animais sugere que o 

período da adolescência tem alguma importância fundamental para a sobrevivência. 

De fato: a adolescência cria uma classe de indivíduos que se associam e enfrentam 

os mesmos desafios, ambientais, mentais e sociais, cuja superação acaba por torná-

los aptos a sobreviver longe dos pais ou responsáveis. O gosto por riscos, o 

distanciamento da família, a formação de novas amizades e o desenvolvimento 

cognitivo e emocional que caracterizam o adolescente hoje são vistos pela 

neurociência como etapas necessárias à conquista da independência adulta, e tudo 

orquestrado por um só maestro: o cérebro. (HOUZEL, 2005, p. 62)    

 Como detectar os indícios descritos por Houzel para comprovar a relação com a 

socialização? Fui buscar nos colégios o público-alvo, concentrado no final do ensino 

fundamental (9º ano) e no começo do ensino médio (1ª série), período no qual meninos e 

meninas já entraram seguramente na adolescência, dado a idade escolar prevista pelo 

Ministério da Educação para esses anos letivos. 

Escolhido o público-alvo e onde encontrá-lo restava a tarefa de aproximação. Não 

optei por entrevistas individuais tipo história de vida ou rememoração seletiva de alguns fatos 

em razão das características dos possíveis entrevistados. Se a memória trai adultos quanto à 

retrospectiva de suas vidas; ou interesses inconfessáveis – conscientes ou não – funcionam 

como seletores de lembranças a respeito de algum acontecimento que se esteja pesquisando, 

imaginem no cérebro imaturo e em violenta transformação de adolescentes. Segundo Kardiner 

e Preble (1964, p. 153), Boas: “Mostrava-se cético em relação ao valor das “histórias de 

vida”, asseverando que se baseavam em recordações falhas e sofriam a influência das 

preocupações presentes.”  

Achei melhor elaborar uma única questão em forma de situação propositiva, 

constituída de fatos comuns à vida de adolescentes/jovens, para em seguida perguntar sobre a 

identificação com a situação proposta e com possíveis consequências relacionadas que 

também lhes eram apresentadas como alternativas.   
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Em seguida, surgiu o desafio da operacionalização. Como defensor da 

necessidade da objetividade preconizada por Durkheim e consciente que na mais objetiva das 

ciências, a física, o observador influencia – junto com os métodos e as técnicas – na 

observação (GLEISER, 2014), optei por evitar o contato direto com os alunos quando da 

aplicação da questão. Achei conveniente que após os seus próprios professores explicarem 

para eles do que se tratava, num momento da aula em que avaliassem como mais adequado a 

aplicassem. 

O procedimento de pesquisa foi diferente quando procurei avaliar os professores 

que cursavam Ciências Sociais, no âmbito do PARFOR (Plataforma Freire). Meu interesse era 

investigar como eles estavam trabalhando os conteúdos de socialização na sala de aula – já 

que todos são professores e estavam ministrando sociologia nos colégios, mesmo que 

licenciados ou bacharelados em outros cursos, com predomínio de pedagogia – o que poderia 

me fornecer um retrato do uso dos conteúdos didáticos dos livros adotados no ensino médio.  

Nesse caso, não havia problema decorrente de mudança de comportamento ante a 

presença de um observador ou pesquisador estranho ao cotidiano da sala de aula, pois os 

pesquisados foram meus alunos em disciplinas diferentes do curso, ocasião aproveitada para 

solicitar que preparassem uma explanação do tema socialização, tal qual fariam para seus 

alunos nos colégios.  

Para finalizar esse capítulo, precavendo-me de críticas quanto à procura de 

objetividade que orientou minhas escolhas, gostaria de reproduzir – não na totalidade, mas 

preservando a essência – uma alegoria que Gleiser (2014, p. 217-219) fez, em A ilha do 

conhecimento, para ilustrar a diferença entre a interpretação clássica e a interpretação quântica 

de uma medida: 

Era uma vez um intrépido antropólogo cultural [que Gleiser batizou de Werner] que 

passou anos em busca de uma tribo da Amazônia. (...) Após muitas pistas falsas (...) 

Werner se deparou com uma clareira, escondida entre árvores majestosas. Forçando 

os olhos, ele discerniu uma pequena vila com cerca de vinte ocas (...). Um grupo de 

crianças nuas corria de lado a lado, quicando algum tipo de semente arredondada 

bem grande. “Até aqui jogam futebol”, pensou. Sabendo que os nativos o avistariam 

em minutos, Werner estudou rapidamente a área, buscando um esconderijo. Subiu 

em uma árvore localizada estrategicamente (...). Werner pegou seu binóculo e 

começou suas observações. (...) Ele sorriu quando se deu conta de que era o primeiro 

homem branco a observar a tribo em seu estado original. (...) Werner certificou-se 

que todos haviam entrado em suas ocas antes de dormir. (...) Quando estava para 

cerrar no sono, alguém o sacudiu pelos ombros. Tinha sido descoberto! Três 

guerreiros baixaram-no da árvore e o levaram até o ancião. (...) Estavam estudando o 

estranho do mesmo modo que haviam sido estudados por ele. (...) Para sua surpresa, 



71 
 

a anciã ofereceu-lhe uma bebida quente (...). Não tendo outra opção, Werner 

obedeceu. Em minutos, caiu no sono mais profundo da sua vida. (...) Quando 

acordou, o Sol brilhava alto no céu. Os nativos haviam construído uma oca ao lado 

da dos anciões, onde insistiam que Werner deveria morar. O antropólogo mal podia 

acreditar no que via. “Então não morri! Assim poderei continuar meus estudos”, 

pensou. E foi o que fez. Mas ficou logo claro que a dinâmica da tribo havia mudado. 

Werner tornou-se o foco das atividades. As crianças não lhe davam trégua (...), 

querendo que brincasse com elas o dia inteiro. As mulheres mais jovens olhavam-no 

com desejo, curiosas de como seria ter relações com um homem tão pálido. Já os 

guerreiros não pareciam tão entusiasmados quanto o resto, temendo que Werner os 

atacasse a qualquer momento. “Não são mais os mesmos e nunca serão”, Werner 

compreendeu, com tristeza. “Minha presença alterou irreversivelmente o seu 

comportamento. Destruí sua visão de mundo, forçando-os a alterar sua realidade”.  

“Werner” é uma homenagem carinhosa de Gleiser ao físico alemão Werner 

Heisenberg – com essa alegoria na qual procurou explicitar os limites da objetividade, 

presentes já no ato de observar – que em 1926 apresentou o célebre “princípio da incerteza” – 

já referido na nota 37 –, que diz que “(...) não é possível estar exatamente seguro da posição e 

da velocidade de uma partícula ao mesmo tempo; quanto mais precisamente for conhecida 

uma delas, menos precisamente a outra poderá ser conhecida”. (HAWKING, 2005, p. 156) 
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5 A DIFÍCIL CAMINHADA RUMO À CONVERGÊNCIA: revisão de literatura 

O objetivo deste capítulo é responder a 1ª das quatro questões de pesquisa 

formuladas na p. 37, com a intenção de orientar a execução da tese, referindo-se às 

possibilidades de interface entre as ciências sociais e a biologia evolutiva. Trata-se de uma 

exposição longa, de natureza teórica, cujo desenvolvimento lógico achei por bem fazê-lo em 

sete subcapítulos. 

5.1 De onde partiu a biologia evolutiva: evolução e progresso 

 Por que ainda existe tanta polêmica em torno da teoria da evolução de Charles 

Darwin? Por que as ciências sociais opõem tanta resistência em integrar os estudos das teses 

darwinianas em um programa interdisciplinar que contemple a biologia evolutiva? De alguma 

maneira, algumas respostas já foram consideradas nos capítulos anteriores.  

 Mesmo assim, ainda que a religião tenha peso marginal nas discussões em geral 

sobre o conhecimento, principalmente nas sociedades ocidentais, a evolução causa incômodo 

a respeito do que o homem pensa sobre si mesmo. Não é fácil para bilhões de pessoas, após 

aprenderem que foram criadas divinamente – coforme as religiões professadas nas sociedades 

–, apostasiarem ou redefinirem crenças introjetadas desde a infância e em seguida passarem a 

crer que sua existência como espécie evoluiu de um ancestral comum com os símios. O ser 

humano, mesmo aquele que não pertence a uma sociedade com forte tradição religiosa e, 

portanto, siga na vida orientação de natureza secular, encontra dificuldade em se equiparar 

com outras espécies. Provavelmente, a extraordinária capacidade de evolução por seleção 

cultural adaptativa, que o habilita a viver nos variados ecossistemas terrestres, impeça uma 

visão de conjunto na qual a espécie sapiens seja mais uma dentre as demais.  

 Não há, de minha parte, ingenuidade ou romantismo de que possa ser diferente, de 

que esta maneira de olhar as demais espécies possa se modificar e não é essa a intenção da 

tese. As hierarquias organizacionais são parte da natureza, no âmbito das espécies e entre as 

espécies. As enormes possibilidades cognitivas as quais a evolução do cérebro dotou a espécie 
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sapiens inevitavelmente lhes legou também a estimulante consciência de superioridade, 

ficando a um passo da procura por legitimação divina.  

 De fato, a capacidade de dominar e modificar ecossistemas e subjugar espécies 

animais e vegetais suscitou outra questão incômoda, decorrente da evolução: a possibilidade 

de se diferenciar grupos humanos (sociedades) como consequência de suas potencialidades 

adaptativas. Para as ciências sociais constituiu-se o tema do crescimento e desenvolvimento, 

isto é, a “questão progresso”, umbilicalmente vinculada à “questão social”, em torno da qual 

as grandes teorias sociológicas clássicas se consolidaram ao tomá-la como objeto de estudo. 

 No entanto, a utilização política da evolução e do progresso para justificar a 

dominação de outros povos – como procedeu o “darwinismo social” –, principalmente os não 

europeus, ao longo do século XIX e até meados do XX, satanizou o tema para as ciências 

sociais posteriores. 

 Jean Piaget, no livro Biologia e conhecimento, de 1967, abordou a relação entre 

evolução e progresso, que tanta dificuldade trouxe para os cientistas sociais, numa perspectiva 

inovadora: 

Uma outra novidade, não desprezível, das correntes contemporâneas [da biologia 

evolutiva], (...) é o reaparecimento da noção de progresso no estudo científico da 

evolução. As primeiras gerações de evolucionistas foram naturalmente levadas a 

considerar a sucessão de etapas filogenéticas como características de um 

“progresso” orientado no sentido da espécie humana, mas sem distinguir 

suficientemente os elementos objetivos (...), que permitiam falar de vecção ou 

direção, e os valores subjetivos ou antropomórficos, que conferem a esta vecção um 

significado inteiramente relativo às avaliações humanas. (...) A reação logo se 

manifestou, ligada ao mutacionismo [darwinismo], tomando a forma de concepções 

que atribuem a evolução unicamente ao acaso, com seleção dos mais aptos mas sem 

nada que possa considerar o mamífero superior como melhor adaptado ao seu meio 

do que um celenterado marinho ou um verme parasita com relação aos respectivos 

meios. O problema (...) consiste ao contrário em constituir graus de organização que 

permitam estabelecer uma hierarquia objetiva, independente de qualquer juízo de 

valor. Huxley e outros falam a este propósito de “progresso”, enquanto Haldane 

continua a julgar esta noção inadmissível e subjetiva. Trata-se de uma pura questão 

de definição, mas a propósito de um problema real, e por isso preferimos, em tudo 

quanto diremos a seguir, evitar, com Haldane, a palavra equívoca “progresso”. Não 

falaremos por conseguinte senão de “vecção”, porque se caracterizarmos, de acordo 

com Huxley, o progresso biológico como sendo ao mesmo tempo “inevitável e 

previsível”, estas são precisamente as duas propriedades daquilo que se vem 

chamando (...) uma “vecção” no domínio da evolução da razão. (PIAGET, 2003, p. 

144) 

    Piaget, portanto, reconheceu que ao se abordar evolução deve-se esclarecer que 

não se trata de um processo teleguiado, com etapas estabelecidas, com um tempo 

determinado, a serem percorridas por todas as espécies, na direção de um nível cada vez mais 
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complexo de racionalidade, como – neste particular – aconteceu com a evolução da razão 

humana e que pode ser denotada pela ideia de progresso, que é exclusividade das sociedades 

humanas. Por isso, sua opção por usar apenas “vecção”. Por outro lado, ao afirmar que a 

diferença entre a ideia de evolução adaptativa das espécies aos respectivos meios e a ideia de 

constituição de “graus de organização que permitam estabelecer uma hierarquia objetiva, 

independente de qualquer juízo de valor” é uma diferença apenas de definição acredito que 

ele tenha pretendido retratar a tensão e a dificuldade ao se abordar evolução e progresso, 

principalmente quando realizada pelas ciências sociais.  

 O problema é que persistiu, de modo inescapável, a diferenciação a partir de 

“graus de organização”, principalmente quando eles engendram a possibilidade de uma 

hierarquia objetiva, o que permite pensar numa escala “progressiva de complexidade 

organizacional”.  Por isso, a meu ver, Piaget considerou a diferença entre as duas ideias de 

evolução apenas como “diferença de definição”.  

 Consciente desta dificuldade ele procurou superá-la concebendo a ideia de 

evolução para todas as espécies como maior complexificação organizacional dos processos 

adaptativos, o que para o caso da espécie sapiens – e apenas para esta espécie – implica em 

níveis cada vez mais sofisticados e complexos de racionalidade. Assim, parece-me, a noção 

de progresso se dilui nos processos evolutivos de adaptação cultural, crescentemente mais 

organizados e complexos: 

Dito isto, o problema consiste portanto em encontrar critérios objetivos de uma 

hierarquia dos tipos de organização, ou, noutras palavras, de uma vecção evolutiva. 

Simpson propôs o aumento da massa, o que é evidentemente insuficiente, se 

pensarmos no número das espécies que desapareceram por causa do acréscimo 

desmedido de tamanho. Huxley invoca os grupos “dominantes” em tal época 

paleontológica e vê na sucessão dessas dominâncias um critério de progresso. Mas 

se definirmos a adaptação pela sobrevivência dos mais aptos, não poderemos 

invocar a dominância numérica como critério de melhor adaptação (...). É preciso 

levar mais longe a análise dos critérios internos da adaptação. Huxley melhora 

consideravelmente esta análise investigando em duas direções, a do controle 

crescente do meio pelo organismo e a da independência gradual do segundo com 

relação ao primeiro. (...) Mas o melhor critério é sem duvida o da “abertura” 

crescente, inspirada em Rensch, no sentido do acréscimo de possibilidades 

adquiridas pelo organismo no curso da evolução. Deste ponto de vista as análises do 

“progresso” biológico terminam naturalmente, sem recorrer a qualquer juízo de 

valor, por considerar o conhecimento como um resultado necessário, no sentido de 

multiplicar o campo dessas possibilidades. (PIAGET, 2003, p. 145) 

 Um exemplo da história brasileira ajuda a ilustrar o critério de “abertura para a 

complexidade” como o melhor a orientar a “vecção evolutiva”, segundo a teoria de Piaget. 

Imaginem os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos (índios) que habitavam o 
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Brasil nos idos do Descobrimento, no século XVI. Ao se tomar como parâmetro comparativo 

a capacidade militar letal dos dois povos, a conquista portuguesa foi determinada pela ampla 

superioridade dos meios de dissuasão e ataque em contraste com a capacidade militar dos 

povos indígenas. Para se alcançar os mesmos objetivos (dissuadir ou atacar) os portugueses 

dispunham de naus, galeões, canhões, arcabuzes, mosquetes, espadas, adagas, alabardas, 

lanças, machados com lâmina de aço e corcéis de guerra; os índios dispunham de arco e 

flecha, zarabatanas e machados de pedra. As possibilidades diversas de se chegar a um 

mesmo objetivo determinam o grau de complexificação organizacional de um grupo humano. 

 Piaget trouxe para a análise da evolução a teoria geral dos sistemas complexos, 

desenvolvida por outro biólogo, Ludwig von Bertalanffy.
50

 De acordo com Motta (1987, p. 

74): 

Nesse particular, salienta-se a obra do biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy que 

concebeu o modelo do sistema aberto, entendido como complexo de elementos em 

interação e em intercâmbio contínuo com o ambiente. Em seu livro General system 

theory (Teoria geral dos sistemas), esse autor apresenta a teoria e tece considerações 

a respeito de suas potencialidades na física, na biologia e nas ciências sociais.  

 Com efeito, para Piaget (2003, p. 395-396): 

Um organismo, conforme diz Bertalanffy, é um “sistema aberto”, no sentido 

precisamente de não conservar sua forma senão através de um fluxo continuo de 

trocas com o meio. Ora, um sistema aberto é um sistema incessantemente ameaçado. 

Não é à toa que os aspectos fundamentais da sobrevivência, nutrição e reprodução se 

prolongam em comportamentos que têm como resultado estender o meio útil. Esta 

extensão deve então ser traduzida na linguagem que exprime seu funcionamento 

efetivo: é essencialmente a procura do fechamento do sistema, e isto justamente 

porque é demasiado “aberto”. (...) o risco peculiar ao sistema aberto é que seu meio 

imediato e fronteiro não fornece os elementos necessários à manutenção. Fechar o 

sistema consistiria ao contrário em circunscrever um campo tal que a probabilidade 

das trocas seja suficiente para a conservação. 

Vê-se imediatamente que o fechamento do sistema constitui, por este ângulo, um 

limite constantemente buscado mas jamais atingido. Não é porque as necessidades 

iniciais de nutrição, proteção e reprodução sejam infinitas, longe disso, mas é que, 

uma vez inventados os diversos comportamentos que servem para a procura dos 

meios de satisfazer estas necessidades, graças a uma pequena extensão do meio 

inicial, as regulações cognoscitivas desses comportamentos conduzem, mais cedo ou 

mais tarde, à extensão limitada do sistema
51

 (...).  
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Em Teoria geral dos sistemas, Bertalanffy (1973) lançou os pressupostos e orientações básicas de sua teoria 
geral dos sistemas: a) há uma tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais; b) tal 
integração parece orientar-se para uma teoria dos sistemas; c) essa teoria pode ser um meio importante de 
objetivar os campos não-físicos do conhecimento científico, especialmente nas ciências sociais; d) 
desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas 
ciências, essa teoria aproxima-nos do objetivo da unidade da ciência; e) isso pode levar a uma integração muito 
necessária na educação cientifica.      
51

Segundo Piaget (2003, p. 396-397), duas razões contribuem para que o sistema nunca se feche: “A primeira 
refere-se à probabilidade de encontrar os elementos desejados (alimento e sexo) ou temidos (proteção). 
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 Comecei a desenvolver esse capitulo com Jean Piaget em primeiro lugar por sua 

inovação, ao dar à evolução as cores da teoria dos sistemas abertos, introduzindo a ideia de 

complexificação organizacional. Piaget parece ter sido – ao lado de Ludwig von Bertalanffy – 

o precursor dos trabalhos posteriores de Maturana e Varela com a complexificação 

organizacional autopoética, porém estes ainda no campo da biologia evolutiva; e, mais 

importante para mim, também de Edgar Morin e a teoria da complexidade evolutiva do 

cérebro, só que este no campo das ciências sociais. Em segundo lugar, porque Piaget procurou 

analisar a evolução particular da espécie humana acompanhando a expansão evolutiva do 

cérebro concomitante com o desenvolvimento das funções cognitivas da aprendizagem, o que 

embasa o desenvolvimento da tese, de origem darwiniana, da evolução das sociedades 

humanas como seleção cultural adaptativa e, por consequência, o conceito de cultura que eu 

apresentei.  

 A definição conclusiva a que ele chegou sobre a evolução resume magistralmente 

sua teoria e ostenta extraordinária consistência argumentativa e heurística: 

A evolução dos seres organizados aparece como uma serie ininterrupta de 

assimilações do meio à formas cada vez mais complexas, mas a própria diversidade 

dessas formas mostra que nenhuma bastou para colocar esta assimilação em 

equilíbrio com a acomodação definitiva. Se cada grupo ou espécie é equilibrado, a 

sucessão deles prova que há um recomeço perpétuo. É por conseguinte 

primeiramente nas relações entre a assimilação e a acomodação que as funções 

cognoscitivas introduzem alguma novidade. (PIAGET, 2003, p. 400) 

 O impacto desta definição levou Piaget a uma teoria sociológica da espécie 

sapiens que o conduziu a Durkheim – sem a fissura epistemológica aberta por este entre a 

sociologia e a biologia evolutiva. Nela, tal qual em Durkheim, o indivíduo fica submetido ao 

                                                                                                                                                                                     
Enquanto o ser vivo não possui órgãos sensoriais diferenciados, os acontecimentos exteriores não lhes dizem 
respeito a não ser por ocasião dos contatos imediatos, sendo inexistentes logo que a distância aumenta. Só 
existem pois necessidades momentâneas, que se extinguem uma vez satisfeitas, para só reaparecer mais tarde, 
segundo um ciclo periódico mais ou menos curto ou extenso. Logo porém que aparece uma regulação 
perceptiva e que órgãos olfativos ou visuais assinalam o alimento ou o perigo a uma certa distância, as 
necessidades modificam-se em razão desta extensão. Mesmo se o apetite é momentaneamente satisfeito, a 
ausência de alimento visível ou sentida pelo olfato torna-se inquietante, no sentido de poder significar a 
modificação das probabilidades de ocorrência e cria uma necessidade nova sob a forma de necessidade de 
procura, mesmo se não há urgência de  consumo imediato. Igualmente, a percepção de inimigos, mesmo 
situados à distância conveniente, engendra nova necessidade de vigilância. Em outros termos, o aparecimento 
do controle perceptivo acarreta a melhoria dele, a título de consequência funcional e esta melhoria acarreta a 
extensão do meio, sem que o fechamento do “sistema aberto” seja então jamais possível neste terreno 
elementar. (...) A segunda razão da extensão do meio com a finalidade de conduzir ao fechamento do “sistema 
aberto”, mas fazendo recuar constantemente as extremidades desse fechamento, é o progresso das regulações 
cognoscitivas em seu próprio mecanismo interno.”  
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sistema geral “sociedade”. Portanto, Piaget (2003, p. 416) lançou uma ponte para unir 

biologia evolutiva e ciências sociais: 

Neste sentido a sociedade é a unidade suprema, e o indivíduo só chega às suas 

invenções ou construções intelectuais na medida em que é sede de interações 

coletivas, cujo nível e valor dependem naturalmente da sociedade em conjunto. O 

grande homem que parece lançar novas correntes é apenas um ponto de intersecção 

ou de síntese de ideias elaboradas por cooperação continua. Mesmo quando se opõe 

à opinião reinante, corresponde às necessidades subjacentes, que não têm origem 

nele. 

Mas a sociedade, por mais exteriores e educativos que sejam seus modos de 

transmissão e de interação, ao contrário das transmissões ou combinações 

hereditárias, não é menos um produto da vida e as “representações coletivas”, como 

se exprimia Durkheim, não supõem menos a existência de sistemas nervosos nos 

membros do grupo. É por isso que a questão importante não consiste em pesar os 

méritos do indivíduo e do grupo (problema análogo ao das relações de filiação entre 

o ovo e a galinha). A questão importante é distinguir a lógica, na reflexão solitária 

assim como na cooperação, e os erros ou insanidades, na opinião coletiva assim 

como na consciência individual.  

 Em 1967, ano de Biologia e conhecimento, a conclusão de Piaget para o livro foi 

de uma surpreendente clarividência profética, tanto para a futura colaboração interdisciplinar 

entre as ciências – a começar por ele –, que foi se construindo nas décadas seguintes; como 

para o lugar de destaque no estudo evolutivo do cérebro e das funções cognitivas – 

principalmente quando se recordam os limitados recursos tecnológicos para o estudo do 

cérebro à época – o que a neurociência vem realizando, processo que se acelerou nos anos 90 

(a “década do cérebro”) em diante: 

Em resumo, acreditamos ter verificado as duas hipóteses resumidas na ideia 

diretriz,
52

 a saber: que as funções cognoscitivas prolongam as regulações orgânicas 

constituindo um órgão diferenciado de regulação das trocas com o exterior. O órgão 

em questão só é diferenciado em parte ao nível dos conhecimentos inatos, mas vai 

sendo cada vez mais diferenciado com as estruturas logico-matemáticas e com os 

intercâmbios sociais, também inerentes a toda experiência.  

O livro que o leitor acaba de ler tem todas as espécies de defeitos, mas um é 

predominante: nada é provado, e tudo quanto dizemos só é sugerido na qualidade de 

interpretações que se apoiam em fatos, mas vão além deles continuamente. Fizemos 

questão, contudo, de escrever este ensaio porque o gênero de colaboração entre 

biologistas, psicólogos e epistemologistas que as provas levariam a supor mal existe 

ainda, sendo altamente desejável. Só por um trabalho interdisciplinar se tornará 

possível a epistemologia científica. Esta cooperação é ainda demasiado rara para 
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Esta é a ideia diretriz ou hipótese geral do livro a qual Piaget (2003, p. 38-39) se refere: “A vida é 
essencialmente auto-regulação. A explicação dos mecanismos evolutivos, encerrada por muito tempo na 
alternativa sem saída entre o lamarckismo e o neodarwinismo clássico, parece encontrar seu caminho na 
direção de um tertium, que é cibernético e se orienta efetivamente no sentido da teoria da auto-regulação. (...) 
Dito isto, a primeira significação da hipótese é que os conhecimentos não constituem uma cópia do meio mas 
um sistema de interações reais, que refletem a organização auto-reguladora da vida tanto quanto as próprias 
coisas. (...) Os conhecimentos não partem, com efeito, nem do sujeito (conhecimento somático ou 
introspecção) nem do objeto (porque a própria percepção contém uma parte considerável de organização), 
mas das interações entre sujeito e objeto, e de interações inicialmente provocadas pelas atividades 
espontâneas do organismo tanto quanto pelos estímulos externos.”  
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responder aos problemas que surgem. Foi com a esperança de favorecê-la que 

tentamos lançar as ideias contidas neste volume. (PIAGET, 2003, p. 417) 

 Indício contundente das predições de Piaget quanto às possibilidades de 

colaboração interdisciplinar, inclusive em relação às dificuldades, entre as ciências em foco 

encontra-se no sociólogo alemão Norbert Elias. Além de enfrentar – sem o temor pueril das 

ciências sociais, ainda aterrorizadas pelo fantasma do “darwinismo social” e das duas Guerras 

Mundiais no século XX – a espinhosa “questão do progresso”, claramente ele procurou 

integrar na própria teoria sociológica, que denominou de “sociologia processual”, a dimensão 

biológica do organismo humano e a evolução cultural adaptativa. Provavelmente, a formação 

e a experiência médica possam ter influenciado nessa direção. 

 Com efeito, no último ensaio de sua vida, “Mudança na balança nós-eu”, de 1987, 

que consta do livro A sociedade dos indivíduos (1994), publicado naquele ano, Elias começou 

por delimitar diferenças entre os enfoques das ciências como a física e a biologia e as ciências 

sociais, mostrando que as duas primeiras almejam – de acordo com a natureza do objeto de 

estudo – leis e estruturas universais, ao passo que as últimas – dada a peculiaridade do 

fenômeno humano – deveriam identificar a ordem de mudança nas estruturas de cada 

sociedade: 

A abordagem sociológica-processual fundamenta-se no reconhecimento de que, no 

plano dos grupos humanos, das relações entre as pessoas, não se pode proceder com 

a ajuda de conceitos, ou de um processo de conceituação, do mesmo tipo dos 

empregados no nível dos átomos ou moléculas e de suas relações recíprocas. Neste 

último campo, os conceitos são formados com base nas leis clássicas, partindo do 

pressuposto de que as mesmas regularidades observadas no presente podem ser 

observadas em todos os lugares e épocas, passadas, presentes e futuras, exatamente 

da mesma forma. A forma clássica das leis e dos conceitos a elas análogos reflete a 

uniformidade da matéria inanimada que compõe o universo físico. O mesmo é 

válido quanto ao nível de integração do universo representado pelas estruturas 

biológicas dos seres humanos. (...) A circulação sanguínea e a estrutura cerebral, o 

nascimento e a morte são compartilhados por todas as pessoas. Mas isso já não pode 

ser dito da estrutura e da dinâmica dos grupos formados por seres humanos, nem 

tampouco, portanto, da linguagem. (...) Para nos orientarmos nesse plano de 

integração do universo, é de pouca serventia sair em busca de leis, ou de conceitos 

que funcionem como leis, aplicáveis ao mundo humano de uma mesma forma e em 

todas as épocas e lugares. A tarefa que esse nível de integração impõe aos seres 

humanos em busca de orientação consiste em descobrir a ordem da mudança no 

correr do tempo, a ordem dos eventos sucessivos, e em buscar conceitos com os 

quais as pessoas possam comunicar-se acerca dos aspectos individuais dessa ordem. 

(...) A estrutura das sociedades humanas no século IX a.C. diferia de maneiras 

específicas da das sociedades dominantes 10 mil anos depois, assim como a 

estrutura das sociedades europeias do século XIX diferia da dessas mesmas 

sociedades no século XX. Mas, em ambos os casos, a estrutura posterior teve a 

primeira como precondição; não emergiu necessariamente da primeira, mas esta foi 

uma precondição necessária para emergir a segunda. E o mesmo se aplica à relação 

entre indivíduo e sociedade nos dois casos. (ELIAS, 1994, p. 144) 
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 Elias, por caminhos diferentes, aproximou-se dos evolucionistas darwinianos, que 

observam o processo de evolução adaptativa nas várias espécies, porém sem um sentido pré-

estabelecido e único; é semelhante ao que acontece com a “vecção” evolutiva de Piaget, como 

complexificação organizacional adaptativa – o que implica níveis mais sofisticados de 

racionalidade e conhecimento – para a espécie sapiens. É assim que compreendo a tarefa 

proposta de detectar para cada sociedade a “ordem da mudança no correr do tempo, a ordem 

dos eventos sucessivos”, Elias procurava regularidades que pudessem ser comparadas ao 

longo do tempo de uma sociedade e entre sociedades. Ainda mais que Elias não desconhecia a 

existência das estruturas nas sociedades – obviamente isto não é por acaso ou simples 

coincidência, dado o que acabei de mostrar –, elas se fazem presentes, são imanentes, apenas 

dispostas hierárquica e organizacionalmente de maneira original, de acordo com cada grupo 

humano, é o que significa, por exemplo: “A estrutura das sociedades humanas no século IX 

a.C. diferia de maneiras específicas da das sociedades dominantes 10 mil anos depois”. A 

partir daqui, sua abordagem sociológica começou a adquirir contornos que, a meu ver, o 

guiaram para conclusões sobre a integração entre as ciências semelhantes às de Piaget. 

 Veja-se como Elias (1994, p. 145) enfrentou a questão do “progresso” e 

“desenvolvimento”, ou de outro modo, “adaptação” e “evolução”: 

Entretanto estou perfeitamente cônscio de que, ao se pedir que se respeite o 

elemento de sucessão no desenvolvimento dos grupos humanos, suscitam-se 

especiais dificuldades de comunicação. O conceito de desenvolvimento social traz, 

atualmente, um estigma derivado da imagem desse desenvolvimento que 

predominou nos séculos XVIII e XIX. Quem quer que retome esse conceito no final 

do século XX e antecipando o século XXI, ou seja, numa curva mais elevada da 

espiral, corre o risco de granjear o desprezo da geração que cresceu durante o grande 

e traumático colapso do antigo conceito de desenvolvimento – o conceito que 

prometia o progresso constante da humanidade, elevando-se em linha reta para um 

estado mais feliz. Contaminados pelo estigma da desilusão, conceitos como 

“progresso” e “desenvolvimento” pareceram tornar-se impossíveis de usar na 

pesquisa. A decepção coletiva com o fato de se haver frustrado tão visivelmente a 

confiança nos ideais antes associados às ideias de “progresso” e “desenvolvimento 

social” produziu certa cegueira em relação ao fato de elas não se referirem realmente 

a ideais obsoletos e decepcionantes, mas a simples fatos comprováveis.
53

  

 Os sociólogos, segundo Elias, não adotaram postura distinta, apresentando o 

mesmo tipo de reação, o que acarretou prejuízos para as ciências sociais. De fato, como já 

visto, uma das principais bandeiras de luta dos pós-modernos, a partir dos anos 70, foi 
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Elias (1994, p. 145) ilustra esse tipo de reação: “Por exemplo, é difícil negar que o conhecimento humano dos 
processos naturais tenha progredido ao longo dos séculos, inclusive no atual [refere-se ao séc. XX]. Mas, tão 
logo se diz isso, é comum observar-se uma reação defensiva automática. “Pode ser”, vem a resposta, “mas será 
que as pessoas estão mais felizes por causa desse progresso?” O aspecto factual não tem importância, 
comparado à decepção que a ideia de progresso evoca.”  
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exatamente a rejeição das ideias de “progresso” e “desenvolvimento”, identificadas com a 

Modernidade ocidental:  

Também os sociólogos se juntaram ao coro da decepção. Em vez de se empenharem 

em desenvolver uma teoria do desenvolvimento social baseada em fatos, não 

distorcida por ideais e esperanças frustrados, a maioria deles, salvo algumas 

exceções pouco entusiastas, simplesmente expulsou o desenvolvimento das 

sociedades humanas de suas teorias sociais. Eles recaíram em teorias estáticas, 

fundadas no pressuposto tácito de que somente seria possível construir teorias 

universais da sociedade humana com base em observações de nossa própria 

sociedade, aqui e agora. Em outras palavras, em vez das teorias processuais 

apropriadas ao assunto, colocaram no centro de seu trabalho teorias e conceitos 

revestidos de leis. Ao fazê-lo, privaram-se de um instrumento conceitual sumamente 

indispensável ao estudo das sociedades humanas, não apenas no passado, mas 

também no presente. (ELIAS, 1994, p. 145) 

 Para reagir a essa situação, Elias alinhou inicialmente a teoria sociológica 

processual, pelo menos no que diz respeito à objetividade face aos fenômenos sociais, com a 

tradição durkheimiana – porém, sem tecer comentário esclarecedor para esse movimento 

teórico – e em seguida, para minha surpresa, passou a dialogar intensamente com a biologia, 

abordando temas que à época (anos 80) estavam sendo desenvolvidos e aprofundados pela 

sociobiologia
54

 e, logo em seguida, pela psicologia evolutiva e a neurociência, o que torna o 

texto inovador naquele contexto vivido pelas ciências sociais. Em relação à necessidade de 

uma postura objetiva da sociologia processual: 

Uma abordagem sociológico-processual que introduza os problemas humanos no 

campo de estudo exige, como estamos vendo, que passemos a um novo nível de 

desprendimento – um desprendimento tanto do objeto de pesquisa quanto do 

pesquisador. O envolvimento pessoal, por intermédio da consciência moral, faz com 

que os investigadores em quem os hábitos de sua própria nação se transformaram 

numa segunda natureza tendem a utilizar a forma e o desenvolvimento dessa nação 

como modelo e padrão ao examinarem as formas estatais de todos os outros países.  

O método comparativo – e qualquer estudo dos processos desenvolutivos exige esse 

procedimento – exibe com mais clareza, não somente as estruturas do que podem ser 

os estágios mais primitivos, do ponto de vista do observador, mas também as 

estruturas sociais do estágio do próprio observador. (ELIAS, 1994, p. 148) 

 Quanto à importância de as ciências sociais buscarem se aproximar de outras 

ciências ele imaginava que ainda era um processo em construção, mas não se furtou a dar 

pistas que pudessem ser seguidas: 

No atual estágio de desenvolvimento da teoria sociológica dos processos, a maneira 

como interagem e se entrelaçam os diferentes aspectos do desenvolvimento da 

personalidade de uma pessoa ainda não foi claramente entendida. Os aspectos 

biológicos, psicológicos e sociológicos desse desenvolvimento são objeto de 
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Cabe ressaltar que Norbert Elias não fez menção especifica nem a biologia evolutiva em geral e nem a 
nenhuma das ciências derivadas como a sociobiologia ou a psicologia evolutiva; nem tampouco à neurociência, 
o que pode causar admiração em razão de sua graduação em medicina. [Nota do autor] 
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disciplinas diferentes, que trabalham independentemente. Assim, os especialistas 

costumam apresentá-los como existindo em separado. A verdadeira tarefa da 

pesquisa, contudo, consiste em compreender e explicar como esses aspectos se 

entrelaçam no processo e em representar simbolicamente seu entrelaçamento num 

modelo teórico com a ajuda de conceitos comunicáveis. (ELIAS, 1994, p. 153) 

 Com isso em mente, as análises sobre o processo de amadurecimento do 

indivíduo, tendo como base o conceito de identidade-eu
55

 em relação à identidade-nós, 

simultaneamente ao desenvolvimento da memória e do cérebro antecipou um excelente 

programa de pesquisa, ainda que em construção, que integra ciências sociais e biologia 

evolutiva. Correndo o risco de longas citações, achei por bem fazê-las, em razão da 

complexidade do tema e para resguardar as consequências promissoras que podem ser 

extraídas do trabalho de Elias. Portanto: 

No caso do ser humano, a continuidade da sequência processual como elemento da 

identidade-eu está entrelaçada, em maior grau do que em qualquer outra criatura 

viva, com outro elemento da identidade-eu: a continuidade da memória. Essa 

faculdade é capaz de preservar os conhecimentos adquiridos e, portanto, as 

experiências pessoais de fases anteriores como meio de controle ativo dos 

sentimentos e do comportamento em fases posteriores numa medida que não tem 

equivalentes nos organismos não-humanos. A imensa capacidade de preservação 

seletiva das experiências, em todas as idades, é um dos fatores que desempenham 

papel decisivo na individualização das pessoas.  

Mas não é suficiente falar da continuidade do desenvolvimento alicerçado na 

memória como condição para a identidade-eu da pessoa. O desenvolvimento não 

ocorre na abstração. Toda memória tem um substrato. A identidade-eu não é 

possibilitada apenas pela memória de si e pelo autoconhecimento que o indivíduo 

traz gravados no cérebro; sua base é o organismo inteiro, do qual o cérebro é parte – 

embora, certamente, parte central.
56

 Esse organismo é o substrato de um processo de 
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Segundo Elias (1994, p. 147): “Se considerarmos a relação entre a identidade-eu e a identidade-nós, 
poderemos dizer que em todos os países, tanto mais quanto menos desenvolvidos, as duas estão presentes, 
mas nos primeiros é mais forte a ênfase na identidade-eu, enquanto nos últimos ela recai sobre a identidade-
nós pré-nacional, seja ela a família, a aldeia nativa ou a tribo.”  
56

De acordo com a neurociência: ”O cérebro e a medula espinal, que em mamíferos (como nós) estão 
protegidos por ossos, formam juntos o sistema nervoso central (SNC). O sistema nervoso central esta 
conectado com o resto do corpo por meio de fibras nervosas. Para perceber o que acontece no mundo ao 
nosso redor e em nosso próprio corpo, essas fibras nervosas estão amplamente conectadas a receptores 
sensoriais na superfície do corpo, a órgãos internos e a músculos. Todas essas fibras nervosas que se irradiam 
do cérebro e da medula espinal, assim como todos os neurônios fora do cérebro e da medula espinal, são 
denominadas sistema nervoso periférico (SNP). Os sistemas nervosos central e periférico formam juntos todo o 
sistema nervoso. Redes de vias sensoriais formadas por feixes de fibras nervosas, e vias motoras, também 
formadas por feixes de fibras nervosas do sistemas nervoso periférico, estão conectadas ao sistemas nervoso 
central. Nervos sensoriais são aqueles relacionados a sentidos específicos, como audição, visão e tato. Com as 
informações dos receptores sensoriais o cérebro constrói imagens atuais do mundo, memórias de eventos 
passados e expectativas para o futuro. (...) Os nervos motores conectam o cérebro e a medula espinal aos 
músculos do corpo. (...) As vias motoras também são usadas no funcionamento dos órgãos do corpo, como os 
batimentos do coração, as contrações do estômago e o movimento do diafragma, que infla e desinfla os 
pulmões. Essas vias fazem parte de outra subdivisão, denominada sistema nervoso autônomo, que consiste em 
todos os neurônios que recebem ou enviam mensagens para os vários órgãos do corpo, incluindo o coração, o 
sistema digestorio, os órgãos sexuais, os órgãos excretores, os vasos sanguíneos e as glândulas. O sistema 
nervoso autônomo permite, por exemplo, que você sinta fome antes e satisfação após uma refeição. Também 
permite que você faça a digestão e processe os alimentos pelo trato digestivo. O sistema nervoso autônomo, 
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desenvolvimento por que passa o indivíduo. Na verdade, é a esse organismo que a 

pessoas se refere, na conversa, ao dizer “eu” ou “nós” para se denotar ou se incluir, 

enquanto usa outros pronomes pessoais, na segunda ou terceira pessoas, para se 

referir a outros organismos humanos. A identidade-eu das pessoas depende, em 

imensa medida, de elas estarem cientes de si como organismos ou, em outras 

palavras, como unidades biológicas altamente organizadas. (ELIAS, 1994, p. 154) 

 Elias, da mesma maneira que Dawkins, Wilson e Ridley – todos egressos da 

biologia evolutiva e sociobiólogos – alertou contra o erro de explicações reducionistas do 

comportamento humano à dimensão biológica, deixando subentender a singularidade da 

evolução por seleção cultural adaptativa, apesar de não utilizar esta expressão: 

Em nossa espécie biológica, as qualidades estruturais que os seres humanos 

compartilham com os animais e que comprovam de forma indubitável o fato de 

descendermos de organismos não-humanos estão indissociavelmente entremeadas 

com qualidades estruturais que representam uma inovação evolutiva. Esses aspectos 

são singular e especificamente humanos e se acham ausentes do equipamento 

biológico de todos os outros organismos da Terra, ao que saibamos até agora. O fato 

de os seres humanos não poderem reduzir-se à matéria nem aos animais, embora 

consistam em matéria e tenham evoluído dos animais, de representarem, numa 

palavra, um avanço para estruturas orgânicas novas e singulares no contínuo 

processo evolutivo, é posto de lado por esses esforços reducionistas. Os problemas 

levantados por esse e quaisquer outros avanços do processo cego e não-planejado da 

evolução no rumo de estruturas biológicas inéditas permanecem sem exame na terra 

de ninguém situada entre as disciplinas. (ELIAS, 1994, p. 157) 

 Ora, parece-me que “qualidades estruturais que representam uma inovação 

evolutiva” que, por sua vez, constituem aspectos que são “singular e especificamente 

humanos”, indicam clara relação com a ideia de evolução por seleção cultural adaptativa. 

Ainda mais, indicam que esta relação implica complexificação organizacional dos processos 

adaptativos – isto é, níveis mais sofisticados e complexos de racionalidade –, é o que se 

depreende de “avanço para estruturas orgânicas novas e singulares no continuo processo 

evolutivo”.   

 Também chamou atenção a observação de Elias quanto ao espaço aberto, 

limítrofe, entre as ciências que ele denominou “terra de ninguém”,
57

 habitado pelos problemas 

científicos – entrelaçamento dos domínios de varias disciplinas – erguidos pelos “avanços do 

processo cego e não-planejado da evolução no rumo de estruturas biológicas inéditas”. Tal 

qual Piaget na conclusão de Biologia e conhecimento, em 1967, ele tinha consciência, vinte 

anos depois, das dificuldades ainda enfrentadas para a interdisciplinaridade entre biologia 

                                                                                                                                                                                     
em resumo, regula todas as funções corporais, assim como as respostas emocionais associadas a ações 
voluntarias.” (KOLB e WHISHAW, 2002, p. 4-5) 
57

Expressão de origem militar provavelmente oriunda da 1ª Guerra Mundial, que marcadamente desenvolveu-
se nas trincheiras. Significa o espaço territorial não ocupado, por incapacidade ou incerteza, entre forças 
beligerantes. [Nota do autor]  
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evolutiva e ciências sociais, por isso ele acrescentou que os problemas surgidos ainda 

permaneciam “sem exame na terra de ninguém situada entre as disciplinas”.
58

 

5.2 Evolução e seleção natural: breve retrospectiva (de Darwin à “Síntese dos anos 30 e 

40”) 

 A princípio pode parecer contraditório fazer neste subcapítulo a reconstituição 

histórica do conceito de evolução e seleção natural, uma vez que no anterior optei por 

apresentar dois autores que já trabalhavam os conceitos numa fase adiantada dos estudos 

darwinianos, final dos anos 60 e durante a década de 80. Porém, ali meu objetivo foi dar 

ênfase à celeuma muitas vezes criada quando se procura aplicar a teoria da evolução e da 

seleção natural de Charles Darwin à espécie humana. Portanto, ao apresentar dois autores 

consagrados, Jean Piaget e Norbert Elias, respectivamente um biólogo e um sociólogo, a 

intenção foi apontar a pertinência desse debate, principalmente quando se desdobra na relação 

entre “progresso” e “desenvolvimento” das sociedades humanas. 

 Com a sustentação teórica de Ernst Mayr (2009), em O que é a evolução, de 2001, 

a partir de agora mostrarei o percurso histórico dos conceitos que resumem as duas teorias 

darwinianas de interesse na tese: evolução e seleção natural. 

 Portanto, para Mayr, com a aceitação científica que a teoria de Darwin foi 

adquirindo já no final do século XIX e que, paulatinamente, foi se consolidando no decorrer 

do século XX, a teoria da evolução das espécies deixou de ser uma teoria para se tornar um 

fato incontestável. Ao lhe colocarem a questão: A evolução é um fato? Respondeu: 

                                                           
58

Um exemplo dessa dificuldade Elias forneceu ao comentar os traços singulares da espécie humana (como a 
capacidade de se comunicar por símbolos sonoros e a de interpretar as emoções estampadas nos rostos) que, 
segundo ele, são resultantes da sua organização biológica, e não são compreendidos ora por cientistas que 
trabalham com a evolução ora por cientistas sociais. Assim: “Os expoentes da paleontologia e das outras 
ciências voltadas para a evolução biológica dos seres humanos nem sempre dão a essas duas peculiaridades da 
espécie humana hoje viva a atenção que elas merecem. (...) Mas, para muitos outros estudiosos das ciências 
humanas, especialmente os sociólogos, é praticamente indispensável atentar para o fato de que os seres 
humanos diferem dos outros organismos por esses dois aspectos enraizados em sua organização biológica. (...) 
Tem-se prestado relativamente pouca atenção ao fato – decerto não desconhecido – de que os seres humanos, 
exatamente como seus antepassados animais, são seres sociais. Sua organização biológica, portanto, está 
harmonizada com sua vida em conjunto. A divisão das disciplinas acadêmicas, a orientação preponderante da 
biologia e da ciência médica para o organismo visto em isolamento e para as estruturas orgânicas especificas 
das espécies têm levado a uma lastimável confusão linguística e intelectual. (...) É assim que a maioria dos 
biólogos o visualiza, da mesma forma que os paleontólogos em suas descobertas de esqueletos. Desse modo, a 
especialização acadêmica contribui para construir um arcabouço conceitual inadequado, para postular a 
natureza e a sociedade como opostos.” (ELIAS, 1994, p. 158-159)   
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A resposta é “sim”. A evolução não é apenas uma ideia, uma teoria ou um conceito, 

mas o nome de um processo que ocorre na natureza. Sua existência é demonstrada 

por inúmeras evidências que ninguém foi capaz de refutar (...). Hoje em dia, não faz 

mais sentido falar em teoria da evolução; a evolução não é mais uma teoria, mas um 

fato.  

Em A origem das espécies e em outras publicações posteriores, Darwin propôs 

várias teorias, das quais cinco podem ser consideradas mais importantes. Duas delas, 

a da evolução como um fato e a teoria da origem comum, foram quase de imediato 

aceitas pelos biólogos. Essa foi a primeira revolução darwiniana. As outras três 

teorias, relativas ao gradualismo, à especiação e à seleção natural, só foram aceitas 

muito mais tarde, durante a época da síntese evolucionista na década de 1940. Foi a 

segunda revolução darwiniana. (MAYR, 2009, p. 313-314) 

 Porém, para atingir a condição de “fato” que Mayr concedeu para a teoria da 

evolução ela teve de superar uma série de resistências às suas proposições. Em perspectiva 

histórica, a ideia de evolução começou a se estabelecer ainda no século XVIII. Com efeito: 

A primeira ideia generalizada de que o mundo não é estático, como propõe a história 

da criação, mas está evoluindo, data do século XVIII. (...) Assim como mudanças 

graduais no desenvolvimento de um organismo levam do óvulo fecundado ao 

individuo adulto, imaginou-se que o mundo orgânico como um todo se moveria dos 

organismos mais simples para outros cada vez mais complexos, culminando no 

homem. O primeiro a expor tal ideia em detalhes foi o naturalista francês Lamarck. 

A palavra evolução, que havia originalmente sido aplicada por Charles Bonnet para 

se referir ao desenvolvimento do óvulo, foi transferida para o desenvolvimento da 

vida. A evolução passou a significar a mudança do simples para o complexo, do 

inferior para o superior. Evolução, de fato, era mudança, mas que parecia ser 

direcional, uma alteração rumo a uma perfeição maior, como se dizia na época, e 

não uma mudança cíclica como as estações do ano ou irregular como as épocas 

glaciais ou o clima. (MAYR, 2009, p. 28) 

 Mas, foi com Darwin, no século XIX, que ela adquiriu a formulação científica que 

lhe deu consistência teórica e heurística até hoje, o que é considerado a “primeira revolução 

darwiniana”: 

As teorias pré-darwinistas da evolução tiveram pouco impacto. Embora algumas 

ideias evolucionistas fossem comuns entre geólogos, biólogos e mesmo entre 

escritores e filósofos, a história bíblica da criação, narrada no livro do Gênese, 

capítulo 1 e 2, era aceita de forma quase unânime não apenas pelos leigos, mas por 

cientistas e filósofos. Isso mudou da noite para o dia, por assim dizer, em 1859, com 

a publicação de A origem das espécies, de Charles Darwin. Apesar de algumas das 

teorias explicativas da evolução propostas por Darwin terem continuado a encontrar 

muita resistência por quase oitenta anos, a conclusão de que o mundo tinha evoluído 

foi amplamente aceita num espaço de poucos anos após 1859. 

(...) a partir de Darwin, cada vez mais fatos compatíveis apenas com o conceito de 

evolução foram descobertos. Por fim, foi reconhecido por quase todos que a 

existência da evolução era apoiada por uma quantidade tão significativa de 

evidências, que ela não mais podia ser chamada de teoria. Já que era tão bem 

sustentada por fatos quanto o heliocentrismo, a evolução também teve que ser 

considerada um fato, como o heliocentrismo. (MAYR, 2009, p. 33)  

 No entanto, no caso da seleção natural, e particularmente a seleção sexual, 

diferentemente da evolução – que logo foi aceita após a publicação de A origem das espécies 
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– o consenso em torno de sua validade científica só ocorreu com a “segunda revolução 

darwiniana”, conhecida também como a “Síntese dos anos 30 e 40”.
59

 Se a evolução é o 

processo pelo qual se desenvolve a filogênese das espécies vivas, dentre as quais a espécie 

sapiens, a seleção natural é a chave para a compreensão deste processo. De modo distinto da 

evolução, que parece evidente em si – apesar do bastião criacionista – por isto pleiteia a 

condição de “fato”, a compreensão de como se processa a evolução mediante a seleção natural 

gerou controvérsias. 

 Meu interesse, para a tese, é buscar como, da seleção natural, que ocorre no plano 

biológico da seleção multiníveis – isto é, genes, indivíduos e população
60

 – engendrou-se a 

evolução por seleção cultural adaptativa. Ou de outra maneira: como, da relação entre 

organismo e ambiente, isto é, entre as características genéticas de um indivíduo e as 

exigências do ambiente onde ele se encontra e que propicia a síntese adaptativa do fenótipo e 

da população – Piaget analisaria esse processo de homeostase como a relação entre 

assimilação e acomodação do organismo e do ambiente, constituindo um sistema complexo 

aberto à procura permanente de equilíbrio –, emergiu um processo de adaptação especifico da 

espécie humana, orientado pelas ideias, que lhe permitiu viver nos mais diversos ambientes 

terrestres, modificando-os e modelando segundo suas necessidades e capacidades culturais.     

 Portanto, para a teoria da seleção natural, segundo Mayr (2009, p. 111-113): 
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De acordo com Mayr (2009, p. 102): “Ideologias contrárias, como o essencialismo e o finalismo, impediram 
que a explicação de Darwin para o como e o porquê da evolução fosse aceita de imediato.” Para o 
“essencialismo”, os fenômenos do mundo são manifestações de tipos constantes subjacentes, as mudanças 
então só podem ocorrer com o surgimento de novos tipos. Divide-se em três. Transmutacionismo (também 
chamados saltacionistas, acreditam que o mundo esta cheio de descontinuidades, postulando que uma 
mutação resulta no surgimento repentino de um novo tipo de indivíduo, que junto com sua prole e 
descendentes representam um nova espécie). E o transformacionismo, que é uma flexibilização do 
essencialismo, defendendo que o tipo agora podia se transformar “gradualmente” com a passagem do tempo, 
apesar de um tipo poder mudar, continuava a ser o mesmo objeto, para estes novos essencialistas a evolução 
de uma espécie ocorre como o desenvolvimento de um zigoto, um óvulo fecundado. Os transformacionistas, 
por sua vez, separam-se pela origem das transformações: 1. Por causas ambientais - a evolução é causada pela 
mudança gradual do organismo devido ao “uso ou desuso” de um órgão ou a influência direta do ambiente 
sobre o material genético, sendo as mudanças passadas às gerações seguintes pela “herança dos caracteres 
adquiridos”; 2. Causadas pela busca da perfeição, a ortogênese - baseada na doutrina da teleologia cósmica 
(finalismo), segundo a qual os seres vivos tendem a se aperfeiçoar, a ideia é que os tipos (essências) são 
constantemente aperfeiçoados por uma tendência intrínseca e a evolução acontece não pela criação de novos 
tipos, mas pela transformação de tipos já existentes. (MAYR, 2009) 
60

Segundo Mayr (2009, p. 102-103): “Quase tudo que existe no universo inanimado também está evoluindo, 
isto é, está mudando em uma sequência visivelmente direcional. O que evolui, porém, no mundo dos seres 
vivos? (...) Será que os indivíduos evoluem? Com certeza não, no sentido genético da palavra. É verdade que 
nosso fenótipo muda ao longo da vida, mas o genótipo permanece essencialmente o mesmo do nascimento 
até a morte. Sendo assim, qual é o nível mais baixo de organização a evoluir nos seres vivos? É a população. Na 
verdade, a população é o substrato mais importante para a evolução. A evolução pode ser definida como a 
mudança da distribuição genética dos indivíduos que toda população sofre de geração para geração.”  
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Foi Darwin que introduziu esta nova forma de pensar na ciência. Seu insight básico 

era que o mundo vivo consiste não em essências invariáveis (classes platônicas), 

mas em populações altamente heterogêneas. É a mudança das populações de 

organismos que constitui a evolução.  

De acordo com ela, um enorme número de variações genéticas é produzido em cada 

geração, mas apenas alguns poucos indivíduos sobrevivem para produzir a geração 

seguinte. A teoria postula que os indivíduos com maior probabilidade de sobreviver 

e se reproduzir são os mais bem adaptados, graças ao fato de possuírem uma certa 

combinação de atributos. Como os atributos são determinados em grande parte pelos 

genes, os genótipos desses indivíduos são favorecidos no processo de seleção. 

Em consequência da sobrevivência preferencial de indivíduos (fenótipos) com os 

genótipos mais aptos para lidar com as mudanças ocorridas no ambiente, haverá 

uma modificação contínua da composição genética de qualquer população. Essa 

sobrevivência desigual dos indivíduos se deve em parte a competição entre novos 

genótipos recombinantes existentes na população e em parte a processos aleatórios 

que afetam a frequência dos genes. A mudança da população que resulta desse 

processo é chamada de evolução. Como todas as mudanças ocorrem em populações 

de indivíduos únicos em termos genéticos, a evolução é necessariamente um 

processo gradual e contínuo. 

 O que ficou conhecido como a “Síntese dos anos 30 e 40”, ou como a “segunda 

revolução darwiniana”, foi o reconhecimento de que nenhuma das explicações da evolução 

baseada no essencialismo era válida, abrindo caminho para o consenso em torno das teorias 

do gradualismo, da especiação e da seleção natural, expostas em A origem das espécies, em 

1859. O darwinismo que negou definitivamente a herança dos caracteres adquiridos foi 

chamado de neodarwinismo, mas segundo Mayr (2009) poderia continuar apenas como 

darwinismo, pois na maioria dos aspectos importantes está em conformidade com as ideias 

originais de Darwin. Em resumo, a “Síntese dos anos 30 e 40” é: 

A aquisição de um consenso entre escolas evolucionistas até então divergentes, 

como os geneticistas experimentais, os naturalistas e os paleontólogos, ocorrida 

particularmente no período de 1937 a 1947. A unificação de vários campos da 

biologia evolutiva, tais como os que estudam a anagênese [evolução progressiva, 

“para cima”] e os que estudam a cladogênese [ramificação no processo evolutivo de 

uma espécie]. (MAYR, 2009, p. 331) 

 Algumas considerações a mais sobre a teoria da seleção natural são necessárias, 

em razão do seu potencial explosivo, tendente à polêmica, à medida que me aproximo da 

seleção cultural adaptativa. Acredito que isto decorre do uso, pelo próprio Darwin, de 

expressões como “luta pela sobrevivência” ou “sobrevivência dos mais aptos”, que deixam 

expostas, de maneira crua, a condição de espécie biológica dos seres humanos, que como as 

demais, está subordinada aos imperativos da sobrevivência e da evolução, os quais se tornam 

explícitos mediante as necessidades de nutrição, proteção e reprodução, as quais para serem 

satisfeitas estimulam o desenvolvimento de intensas relações sociais que, dependendo das 

circunstâncias a envolver os membros do grupo social, podem ser competitivas ou 

cooperativas.  
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 Para aumentar o teor explosivo da seleção natural, “sobrevivência dos mais aptos” 

era expressão de autoria de Herbert Spencer, posteriormente identificado como precursor do 

“darwinismo social”. Segundo Kardiner e Preble (1964, p. 34-39): 

Em 1852, sete anos antes da publicação de A origem das espécies de Darwin, 

[Spencer] publicou um trabalho intitulado A hipótese do desenvolvimento que, como 

escreveu mais tarde, “deu a tônica de quanto havia de seguir-se”. Era uma defesa 

brilhante da teoria da evolução orgânica e quase chegou a identificar a luta pela 

existência como a chave da evolução.  

Embora a ideia geral de evolução o houvesse impressionado desde 1840, assumiu 

um dramático realce para ele em 1857, quando procedia a uma nova leitura dos seus 

ensaios antes de publicá-los em volume. No meio de todos aqueles escritos 

vislumbrava-se a hipótese da evolução baseada na lei fisiológica de Baer relativa à 

passagem do material orgânico do estado homogêneo para o heterogêneo; isto é, da 

estrutura uniforme como a da célula embrionária inicial, que executa todas as 

funções vitais, ao organismo rematado com a sua grande variedade de estruturas e 

funções. Ocorreu a Spencer que lá estava uma lei universal aplicável a todas as 

ordens de fenômenos: “Seja no desenvolvimento da Terra, seja no desenvolvimento 

da vida sobre a sua superfície, seja no desenvolvimento da sociedade, do governo, 

dos manufatores, do comercio, da linguagem, da literatura, da ciência, da arte, 

subsiste integralmente esta mesma evolução do simples para o complexo através de 

sucessivas diferenciações. Desde as primeiras modificações cósmicas que se podem 

traçar ate os derradeiros frutos da civilização, verificaremos que na transformação 

do homogêneo no heterogêneo reside essencialmente o progresso.”  

 Portanto, deve-se dirimir qualquer dúvida quanto ao uso de “luta pela 

sobrevivência”, “sobrevivência dos mais aptos” ou frases equivalentes, que venham ocasionar 

imprecisões ou interpretações de natureza ideológica, seja política ou confessional, ao 

abordar-se a teoria da seleção natural. Mais uma vez, recorro a Mayr (2009, p. 147-148) para 

assentar-se um consenso em torno do significado de seleção natural, tomando como ponto de 

partida a obra de Darwin: 

O que Darwin chamou de seleção natural é, na verdade, um processo de eliminação. 

Os genitores da geração seguinte serão os indivíduos que sobreviverem por sorte ou 

por possuírem características que os tornam bem adaptados às condições ambientais 

vigentes; todos os outros membros daquela mesma prole são eliminados pelo 

processo de seleção natural. 

Ao afirmar que a seleção natural não era mais do que “a sobrevivência dos mais 

aptos”, Herbert Spencer estava absolutamente certo. A seleção natural é um processo 

de eliminação, o próprio Darwin usou a interpretação de Spencer em obras 

posteriores. (...) A sobrevivência não é uma propriedade de um organismo, mas 

apenas uma indicação de que o organismo possui certos atributos favoráveis à 

sobrevivência. Ser apto significa possuir certas propriedades que aumentam a 

probabilidade de que o individuo sobreviva.  

 Nesse sentido, a interpretação para “luta pela sobrevivência” jamais poderá ser 

feita de maneira literal, na verdade ela é uma alegoria, uma metáfora, que procura veicular as 

possibilidades de existência de um indivíduo de qualquer espécie, que somadas, garantem a 

reprodução e a permanência da espécie em geral. Mayr, perguntado sobre a validade da 
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utilização literal da expressão, respondeu peremptoriamente, estendendo o alcance da resposta 

ao uso de frases tais como “força” e “pressão” seletivas: 

É claro que não! Como o próprio Darwin enfatizou, a expressão é apenas uma 

metáfora. Dizemos que as plantas da borda de um deserto lutam pela existência no 

sentido de que poucas sobrevivem à falta de água, enquanto a maioria sucumbe às 

condições climáticas. As lutas de verdade, porém, são muito raras; ocorrem apenas 

em algumas espécies de animais polígamos em que os machos lutam entre si, em 

embates territoriais; nas lutas por espaço entre organismos marinhos bentônicos
61

 e 

em situações semelhantes. 

Nas discussões sobre evolução, é frequente alguém dizer que a “pressão seletiva” foi 

responsável pela perpetuação ou eliminação de certas características. Os 

evolucionistas retiraram essa expressão da terminologia das ciências físicas. O que 

isso quer dizer, naturalmente, é que as mudanças observadas foram causadas pelo 

sucesso ou fracasso de certos fenótipos. Neste caso, o uso de expressões como 

“força” e “pressão” é estritamente metafórico; na verdade, não existe nenhuma força 

ou pressão, no sentido em que essas palavras são usadas na física e ciências afins. 

(MAYR, 2009, p. 321) 

 Jean Piaget, sob o ponto de vista da teoria dos sistemas abertos, opôs críticas ao 

que chamou “mutacionismo” darwinista e à compreensão da evolução e seleção natural. 

Como visto na página 73, Piaget considerou que os darwinistas têm “concepções que 

atribuem a evolução unicamente ao acaso, com seleção dos mais aptos mas sem nada que 

possa considerar o mamífero superior como melhor adaptado ao seu meio”, e isto seria 

insuficiente para explicar o fenômeno evolução com sua inerente complexidade 

organizacional e adaptativa, que no caso da espécie humana implica em “vecção” para níveis 

de racionalidade cada vez mais elaborados. Para Piaget (2003, p. 314-316): 

Explicar exclusivamente pela seleção, no sentido do mutacionismo, por que o 

cérebro humano foi capaz de construir estruturas lógico-matemáticas tão 

admiravelmente adaptadas à realidade física é portanto impensável, porque os 

fatores de utilidade e de sobrevivência não teriam conduzido senão a instrumentos 

intelectuais grosseiramente aproximativos, largamente suficientes para a vida da 

espécie e dos indivíduos mas não para essa precisão, nem sobretudo para essa 

necessidade intrínseca que exigem uma explicação muito mais profunda da 

adaptação do que a triagem a posteriori no âmbito de variações aleatórias. 

Em resumo, a interpretação mutacionista, recusando-se a reconhecer a organização 

na qualidade de fator causal [da evolução] e reservando a causalidade 

exclusivamente para o acaso e a seleção, não vê que de fato fala unicamente de 

acasos utilizados por uma organização e de seleções recíprocas [variação genética/ 

ambiente] ou dirigidas, o que conduz a explicar a organização por meio de acasos já 

em parte organizados e por seleções dirigidas, tendo como consequência um círculo 

vicioso perpétuo. O resultado é que, quando os adversários da doutrina perguntam 

como fazer sair um ser vivo de uma série de sorteios ou de combinações aleatórias a 

partir de matérias inorganizadas, ou como explicar um órgão ou um instinto 

adaptados, partindo de mutações fortuitas que em geral desorganizam o ser vivo em 

lugar de enriquecê-lo, o mutacionista só vê no acaso e na seleção fatores positivos 

(...), sem saber absolutamente, de um contexto de organização.  
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Bentônico: “Diz-se de animal ou vegetal que vive no fundo de mar, lago ou lagoa.” (FERREIRA, 2000, p. 95)  
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 Utilizando a lógica e os conceitos da teoria dos sistemas abertos, Piaget concluiu 

suas críticas à evolução darwiniana sem, contudo – esta ressalva é necessária – abdicar da 

evolução. As críticas tecidas por ele são discordâncias com Darwin e seus seguidores, não 

com a evolução como uma realidade: 

A realidade vital fundamental não é constituída nem por estruturas intemporais, 

subtraídas à história ou dominando-a [crítica aos criacionistas e aos evolucionistas 

essencialistas], como seriam as formas equilibradas de organização com condições 

permanentes, nem pela sucessão histórica de acasos ou de crises [crítica ao 

mutacionismo darwinista], como seria uma série de desequilíbrios sem 

reequilibrações, mas antes por processos contínuos de auto-regulações, que 

implicam ao mesmo tempo desequilíbrios e um constante dinamismo de 

equilibração. Ora, é suficiente dizer que em todos os níveis, quer se trate de 

patamares históricos ou de graus na hierarquia de uma organização, intervêm 

simultaneamente fatores exógenos, fontes de desequilíbrios, mas também 

desencadeadoras de “respostas”, e fatores endógenos, fontes dessas respostas e 

agentes de equilibração.  

Seria pois compreender muito mal o espírito deste ensaio [Biologia e conhecimento] 

procurar nele a crença na primazia sistemática de um ou de outro grupo desses 

fatores, porque a ideia central dele é constantemente a de interação. (PIAGET, 2003, 

p. 391-392)   

 Mais uma vez, Ernst Mayr refutará as posturas teóricas que se contrapuseram à 

teoria da evolução por seleção natural de Darwin. Segundo ele, tais críticas não levaram em 

consideração que o processo de seleção natural se realiza em duas etapas, que interagem e se 

complementam, e que por isso se equivocaram. Portanto: 

Quase todos os oponentes da teoria da seleção natural ignoram que se trata de um 

processo com duas etapas. Assim, alguns dizem que é um processo aleatório e 

acidental, enquanto outros a consideram determinista. A verdade é que a seleção 

natural é uma mistura de ambas. Isso se torna óbvio quando examinamos os dois 

passos do processo.  

Na primeira etapa, que consiste em todos os processos que levam à produção de um 

novo zigoto [óvulo fecundado] (...), são produzidas novas variações genéticas
62

 

[mutações]. Esse processo é estritamente aleatório, exceto pelo fato de que existem 

limites para o grau de variação que determinado gene pode sofrer. 

Na segunda etapa, a de seleção (eliminação), a “excelência” do novo indivíduo é 

constantemente testada, do estagio larval (embriológico) à vida adulta e à 

reprodução. Os indivíduos mais bem preparados para enfrentar os desafios do 

ambiente e competir com outros membros da sua população têm maior 

probabilidade de sobreviver até a idade fértil e de se reproduzir com sucesso. (...) 

São os “mais aptos” a sobreviver. (...) Esse segundo passo é uma mistura de acaso e 

determinismo. É evidente que os indivíduos que possuem características que os 

tornam bem adaptados ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver. 

Entretanto, existem também muitos fatores causais de eliminação, de modo que, 

mesmo neste estagio não existe determinismo puro. Catástrofes naturais, como 

inundações, furacões, erupções vulcânicas e tempestades de neve podem eliminar 

indivíduos que de outra forma estariam perfeitamente aptos a se reproduzir. 

(MAYR, 2009, p. 149-150) 
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Mutação: “Qualquer alteração herdável do material genético, mais comumente um erro de replicação 
durante a divisão celular, resultando na substituição de um alelo [uma das formas alternativas de um gene] por 
outro diferente.” (MAYR, 2009, p. 329)  
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 Não fazendo referência explicita à abordagem dos sistemas abertos, seja a 

Bertalanffy ou a Piaget, Mayr, a meu ver, procurou responder as críticas de que os 

evolucionistas darwinianos (chamados mutacionistas) não consideravam o ambiente como 

fator integrante e fundamental do processo evolutivo, concentrando-se apenas na 

aleatoriedade das mutações genéticas. O cerne do seu argumento encontra-se na segunda 

etapa do processo de seleção. Para ele, está claro que é o ambiente que seleciona, 

“determina”, as variações genéticas que se manifestam e são capazes de adaptação às suas 

características e injunções – como no caso da competição entre os seres vivos, um tipo de 

relação social – além das catástrofes naturais. São esses fatores – que Piaget denominou 

exógenos – que interagem com as características genéticas dos indivíduos que compõem uma 

população orientando e favorecendo a seleção daquelas mais “aptas” para vicejarem, 

juntamente com seus portadores, no contexto de um determinado ambiente. Mayr, assim, 

resguardou a complexidade do processo evolutivo ao demonstrar a dinâmica interacional 

(equilíbrio – desequilíbrio – reequilíbrio) entre organização biológica e meio-ambiente. 

Portanto: 

A diferença fundamental entre a primeira e a segunda etapas da seleção natural já 

deve estar clara. Na primeira, da produção da variação genética, é tudo uma questão 

do acaso, que desempenha um papel muito menor na segunda etapa, a da 

sobrevivência e reprodução, na qual a “sobrevivência dos mais aptos” se baseia em 

grande parte nas características geneticamente determinadas [selecionadas pelo 

ambiente]. Afirmar que a seleção natural é um processo aleatório revela um total 

desconhecimento do assunto. (MAYR, 2009, p. 150) 

 De acordo com Mayr, já na obra de Darwin encontram-se justificativas para 

compreender a evolução como seleção natural adaptativa por variação de genes, a partir da 

interação entre organismo biológico e ambiente. As controvérsias em torno da teoria ao longo 

das décadas foram refluindo à medida que se alcançavam consensos, como a “Síntese dos 

anos 30 e 40”: 

No que diz respeito à evolução, Darwin pôs fim à controvérsia: graças à natureza 

mista do processo de seleção natural, a evolução é resultado tanto do acaso como da 

necessidade. Com certeza existe um alto grau de aleatoriedade (“acaso”) na 

evolução, em particular na produção de variações genéticas, mas a segunda etapa da 

evolução natural, a de eliminação, é indubitavelmente um processo anticasual. 

Em outras palavras, a evolução não é determinista. O processo evolutivo consiste em 

um grande número de interações. Diferentes genótipos [indivíduos] dentro da 

mesma população podem responder de forma variada à mesma mudança no 

ambiente. Tais alterações, por sua vez, são imprevisíveis, ainda mais quando 

causadas pela chegada de um novo predador ou competidor. A sobrevivência a uma 

catástrofe natural pode ser altamente afetada pelo acaso. (MAYR, 2009, p. 151) 
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 Nos anos 80, novo consenso se construiu no campo da biologia evolutiva em 

torno da questão: Qual era o alvo da seleção natural? Como já visto, a população é o substrato 

por onde se desenvolve a seleção, no entanto, a unidade evolutiva deve ser considerada o 

indivíduo, e não o gene, como alguns biólogos evolutivos defendiam até então. Ao mencionar 

o “Consenso dos anos 80”, entrarei em um novo nível de análise, que se orientará para a 

seleção cultural adaptativa, pois começarei a enfocar o comportamento humano: 

Para Darwin, naturalmente, como para quase todos os naturalistas modernos, o que 

esta sendo escolhido são os indivíduos, pois são eles que sobrevivem e se 

reproduzem. 

Alguns estudiosos do comportamento animal e alguns ecologistas acreditavam que a 

seleção natural agia no sentido de “aperfeiçoar” a espécie. Até 1970, alguns 

geneticistas ainda pensavam que as unidades de seleção eram não só os genes, mas 

também as populações. Foi só a partir de 1980 que se chegou a um consenso: em 

todos os casos, o principal alvo da seleção natural é o indivíduo. (MAYR, 2009, p. 

157) 

 Um outro modo de dizer que o alvo da seleção natural é o indivíduo, seria dizer 

que o alvo é o fenótipo. E para mim, dentro dos componentes do fenótipo, se destaca um em 

particular: o comportamento. Portanto: 

O que estamos querendo dizer quando afirmamos que o alvo da seleção é o 

individuo? O que faz a seleção natural favorecer alguns indivíduos e desfavorecer 

outros? Não são os genes nem o genótipo, já que a seleção não pode agir 

diretamente sobre eles, mas o fenótipo. O termo “fenótipo” é usado para designar o 

conjunto de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

comportamentais por meio das quais podemos distinguir um individuo de outros da 

mesma espécie. O fenótipo tem origem durante o desenvolvimento do zigoto, desde 

a fecundação do óvulo até a idade adulta, e é resultado da interação do genótipo com 

o ambiente. 

O fenótipo inclui não só a estrutura e fisiologia do organismo, mas todos os produtos 

dos genes ligados ao comportamento. (MAYR, 2009, p. 159-160) 

 As características comportamentais que compõem o fenótipo do indivíduo na 

definição de Mayr, cuja origem encontra-se na “interação do genótipo com o ambiente”, serão 

retrabalhadas por Richard Dawkins com o nome de “fenótipo estendido”. Segundo Mayr: 

“Dawkins se referiu às características comportamentais de um organismo como o fenótipo 

estendido. Essas características podem ser tão ou mais importantes que as características 

estruturais e fisiológicas do ponto de vista da seleção natural.” (MAYR, 2009, p. 160)  

 A teoria do “fenótipo estendido” de Richard Dawkins, exposta em O gene egoísta, 

prepara, a meu ver, em termos epistemológicos, o caminho teórico para que ele fundamente o 

surgimento de um novo tipo de seleção evolutiva, baseado na cultura. 
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5.3 Evolução por seleção cultural adaptativa 

 Porém, no que consiste a teoria do “fenótipo estendido”? Segundo Dawkins 

(2007, p. 398): 

Os efeitos fenotípicos de um gene são vistos normalmente como todos os efeitos que 

ele provoca no corpo em que se encontra. Essa é a definição convencional. Mas 

veremos agora que deveríamos entender como efeitos fenotípicos de um gene todos 

os efeitos que o gene provoca no mundo. Pode ser que os efeitos de um gene acabem 

por mostrar-se, de fato, confinados à sucessão de corpos em que se encontra. (...) A 

esse respeito, relembremos que os efeitos fenotípicos de um gene são as ferramentas 

através das quais ele catapulta a si mesmo até a geração seguinte. Só vou acrescentar 

que tais ferramentas podem ter um alcance que ultrapassa os muros do corpo 

individual. O que poderá significar, na prática, falar do gene como um causador de 

um efeito fenotípico estendido para além dos muros do corpo em que se encontra? 

Os exemplos que me ocorrem são artefatos como os diques dos castores, os ninhos 

dos pássaros e as casinhas dos tricópteros.
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 Mas antes de apresentar o que, segundo Dawkins, constituiu um novo tipo de 

seleção evolutiva, no caso a cultural adaptativa, encontra-se na própria tradição darwiniana – 

da qual Dawkins é um dos principais divulgadores – autores que identificaram a presença na 

obra de Darwin de indícios que apontavam para a singularidade desse tipo de seleção como 

característica determinante para a filogênese da espécie humana. Kardiner e Preble 

representam estes autores, além de também terem sido, nos anos 60 – como se verá mais 

adiante – precursores da psicologia evolutiva, que só se consolidou e disseminou nos anos 90 

com John Tooby e Leda Cosmides. 

 Se em A origem das espécies Darwin fundamentou a teoria geral da evolução para 

os seres vivos, foi no livro A descendência do homem, de 1871, que ele aplicou a teoria à 

espécie humana: 

Depois de estabelecer que o homem é produto do processo evolucional, passa 

Darwin a mostrar como a seleção natural teria, provavelmente, influído no seu 

desenvolvimento físico, intelectual, moral e social. Que o homem evolveu sob o 

império da seleção natural é uma conclusão necessária da hipótese de que ele, como 

todos os animais, tende a multiplicar-se em ritmo superior ao dos meios de 

subsistência e está, portanto, sujeito à luta pela vida. 

Demonstra Darwin claramente que, embora as forças intelectuais e sociais do 

homem lhe sejam de grande relevância no desenvolvimento, seria um erro passar 

por alto ou minimizar a importância, para o seu sucesso, de uma estrutura somática 

modificada. (KARDINER e PREBLE, 1964, p. 24) 
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Insetos de pequeno a médio tamanho, mais ou menos semelhantes às mariposas. As larvas fabricam 
“casinhas” ou “ninhos, chamados de grumixás, feitos com pedaços de galhos, folhas e grãos de areia, unidos 
por fio de seda, e por isso são conhecidas pelo nome de joão-pedreiro. [Nota do autor] 
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 Portanto, segundo os autores citados, Darwin já havia estabelecido a influência da 

seleção natural sobre o “desenvolvimento (...) intelectual, moral e social” dos humanos, 

traduzindo-se essa influência por “forças intelectuais e sociais” relevantes. A meu ver, Darwin 

procurou extrair da natureza, a partir da seleção natural, a emergência e o desenvolvimento de 

um novo tipo de seleção evolutiva, que veio a ser o cultural. Parece-me que assim é que se 

deve compreender “forças intelectuais e sociais” que, ao lado da seleção natural biológica 

(“estrutura somática modificada”) co-evoluiram até atingirem a espécie sapiens. Numa 

relação na qual à medida que os instintos perdiam a capacidade de gerar conhecimento 

(assimilação e acomodação cognoscitiva ao meio) necessário à sobrevivência da espécie 

(nutrição, proteção e reprodução) mais as capacidades intelectuais, isto é, mentais, tornavam-

se determinantes para o sucesso adaptativo dos humanos, culminando com a “conquista social 

da Terra”, frase que se converteu no título que Edward Wilson deu ao livro de 2012. Assim, 

de acordo com Kardiner e Preble (1964, p. 25): 

Na conclusão do capítulo sobre o desenvolvimento somático do homem Darwin 

responde a critica segundo a qual a fraqueza física do homem, confrontada com a de 

outros animais, tê-lo-ia impossibilitado de sobreviver numa luta como a que 

pressupunha a hipótese da evolução através da seleção natural. Examina o 

argumento (...) e replica que a fraqueza biológica do homem talvez fosse o seu 

melhor predicado, pois, exigindo relações altamente cooperativas entre os 

indivíduos, ensejou a formação da sociedade humana – a mola principal do sucesso 

adaptativo do homem.  

 O mais importante, e surpreendente, em A descendência do homem são as 

possibilidades semeadas para o desenvolvimento posterior de uma teoria evolutiva da mente, 

adotando como ponto de partida a seleção natural, que efetivamente, pouco mais de um século 

depois, a psicologia evolutiva e a neurociência fizeram. Kardiner e Preble identificaram isso 

(1964, p. 25): 

Voltando-se para as “forças mentais” do homem, sob cuja epígrafe discute assim o 

estético
64

 e o emocional como o intelectual, argumenta Darwin, mediante 

comparações minuciosas, que as diferenças, nessas áreas, entre o homem e os 

animais inferiores são de grau e não de espécie. (...) Todos os animais superiores
65

 

ostentam traços usualmente atribuídos apenas ao homem, tais como a razão, a 

imaginação, a curiosidade, a abstração, a emoção, a imitação e a fala. Entretanto, a 
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Sobre o compartilhamento da percepção estética com animais: “Cria também Darwin que os animais 
superiores compartem com o homem de um senso e de uma apreciação do “belo”. Supunha, contudo, que o 
senso do belo nos animais se limitasse ao fascínio do sexo oposto. A esmerada exibição de cores, 
especialmente nos pássaros, em proveito do outro sexo, era um exemplo corriqueiro.” (KARDINER e PREBLE, 
1964, p. 25)  
65

Animais inferiores são animais mais simples, de uma única célula (protozoários), não têm verdadeiro sistema 
circulatório (como esponjas e celenterados). Animais superiores são os que compreendem um grande número 
de células (metazoários) e desenvolveram órgãos, aparelhos e sistemas altamente especializados (circulatório, 
excretor, digestivo, nervoso, muscular, etc.). [Nota do autor) 
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principal diferença entre o homem e os outros animais superiores, nesse sentido, é 

que o homem realiza mais depressa as associações mentais.  

 Exemplo dessas possibilidades foi o aparecimento do “senso moral” a partir dos 

“instintos sociais”, que se manifestam em algumas espécies animais e permitem a existência 

de grupos numerosos de indivíduos, de diferentes gerações, convivendo em um mesmo 

espaço. Wilson (2013) chamou essa condição de eussocialidade e, provavelmente, tal como o 

“senso moral”, ela engendrou também sentimentos como o afeto (amizade) e o amor familiar. 

De acordo com Kardiner e Preble (1964, p. 26): 

Darwin passa ao “senso moral” no homem, que, embora presente nos animais 

superiores, serve como a principal distinção entre estes e o homem. O senso moral 

nasce dos “instintos sociais”, comuns a muitos animais e que representam, 

provavelmente, uma extensão das afeições paternais e filiais, necessárias à 

sobrevivência dos animais que têm um longo período de dependência. Pode 

observar-se a operação dos instintos sociais em certas espécies, que designam 

sentinelas para avisar a comunidade do perigo, e em que os indivíduos agem de 

acordo uns com os outros na defesa da comunidade ou no ataque aos inimigos ou à 

presa.  

Acreditava Darwin que assim que qualquer animal dotado dos instintos sociais 

alcançasse o nível intelectual do homem, não poderia menos de lograr um senso 

moral, ou “consciência”, que assumiria uma forma ditada pelos problemas de 

adaptação apresentados pelo meio, sem refletir, necessariamente, o senso moral do 

homem.  

 Abdicando momentaneamente do reforço intelectual de Kardiner e Preble e sua 

apresentação de A descendêndia do homem, fui ao texto original de Charles Darwin, para 

comprovar definitivamente a suposição de que ele já havia antevisto a seleção cultural 

adaptativa e, consequentemente, pelo menos vislumbrado contornos de uma teoria 

evolucionária do cérebro e da mente: 

Cabe ressaltar que a diferença mental entre o homem e os animais superiores, por 

maior que seja, é certamente de grau, e não de tipo. Acabamos de ver que os sensos 

e intuições, e que as várias emoções e faculdades, tais como o amor, a memória, a 

atenção, a curiosidade, a imitação, o raciocínio, etc., das quais o homem se 

vangloria, podem ser encontradas em condição incipiente, ou às vezes até mesmo 

desenvolvidas, nos animais superiores. (DARWIN, 2004, p. 74) 

 Comentando A descendência do homem Ridley – seguindo na mesma direção de 

Kardiner e Preble, assim como de Dawkins – no inicio do século XXI, em 2003, expressou de 

forma original a seleção cultural adaptativa através da frase “natureza por meio da criação 

(cultura), que é, inclusive, o título em inglês do seu livro Nature via nurture, que foi traduzido 

para o português como O que nos faz humanos (2013). Novamente me refiro a uma tradução 

de título de uma obra estrangeira com alguma ressalva – como fiz com o livro de Edgar Morin 

citado anteriormente, O enigma humano –, alertando para a possível perda de significado que 
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ela pode acarretar, principalmente numa área tão sensível como à interdisciplinaridade entre 

biologia evolutiva e ciências sociais. Segundo Ridley (2013, p. 28-29): 

Para onde quer que se olhe, há similaridades entre nosso comportamento e o dos 

animais que não podem ser simplesmente varridos para debaixo do tapete 

cartesiano.
66

 Todavia, é claro, seria perverso afirmar que as pessoas não são 

diferentes dos chimpanzés. A verdade é que somos diferentes. Somos mais capazes 

de autoconsciência, de calcular e alterar o ambiente circundante do que qualquer 

outro animal. É óbvio, em certo sentido, que isso nos distingue. Construímos 

cidades, viajamos ao espaço, adoramos deuses e escrevemos poesia. Cada uma 

dessas coisas deve algo a nossos instintos animais – abrigo, aventura e amor –, mas 

isso na verdade não as define bem. É quando vamos além do instinto que parecemos 

mais idiossincraticamente humanos. Talvez, como sugeriu Darwin, a diferença seja 

de grau, e não de tipo; é quantitativa, não qualitativa.      

Então o que somos nós, similares aos macacos ou diferentes dos macacos? As duas 

coisas. O argumento sobre o excepcionalismo humano está atolado em uma 

confusão simples. As pessoas ainda insistem que seus oponentes devem assumir um 

lado: ou somos animais instintivos, ou somos seres conscientes, mas não podemos 

ser os dois. Porém, tanto a similaridade como a diferença podem ser verdadeiras ao 

mesmo tempo. Você não tem de abandonar o que existe de iniciativa humana 

quando aceita o parentesco de nossa mente com a dos macacos. Nem a similaridade 

nem a diferença vence; elas coexistem.  

 Mais uma vez, parece-me que Darwin, com pouco mais de um século de 

antecedência, de fato antecipou o que Wilson (2013) denominou coevolução gene-cultura, que 

terminou por desdobrar-se no que se conhece por seleção cultural adaptativa. Segundo Darwin 

(2004, p. 112-113): 

Com o desenvolvimento da experiência e da razão, o homem passa a prever as mais 

remotas consequências de suas ações. Assim, as virtudes que produzem satisfação 

pessoal, tais como a temperança, a castidade, etc., as quais, nos tempos passados, 

como já vimos, eram inteiramente desdenhadas, passam a ser estimuladas, chegando 

eventualmente a se tornar sagradas. Não preciso repetir o que já foi dito num 

capítulo precedente acerca desse assunto altamente complexo, lembrando apenas 

que nosso senso moral ou consciência teve sua origem remota nos instintos sociais; 

mais tarde, passou a ser guiado em grande parte pela aprovação do próximo, e 

regido pela razão e pelo interesse pessoal, até que, em tempos mais recentes, foi 

condicionado por profundos sentimentos religiosos, e confirmado pela instrução e 

pelo hábito.  

 Para concluir o exame das teses de Darwin em A descendência do homem, que 

Kardiner e Preble fizeram magistralmente e me serviu de guia para a leitura do livro de 

Darwin, assinalo a ênfase concedida ao novo tipo de seleção evolutiva que estava surgindo 

como instrumento heurístico decisivo para a interpretação da evolução humana. Imagino que 

Piaget nada teria a retocar quanto à passagem a seguir: 
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Referência à crença de René Descartes de que a mente humana era um quadro (tábula) em branco sobre o 
qual a cultura humana escreveria suas instituições sociais com respectivos comportamentos; provavelmente  
Émile Durkheim diria que institucionalizaria as formas padronizadas de pensar, sentir e agir. [Nota do autor]     
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Acreditava Darwin que, tanto que o homem tivesse alcançado um nível intelectual e 

social que lhe permitisse melhorar a sua posição no meio em que vivia – pelo uso de 

instrumentos, armas, roupas, abrigo, fogo, e assim por diante – a seleção natural 

deixaria de operar na modificação da estrutura somática. “O homem”, diz ele, “é 

capaz, através das faculdades mentais, de conservar-se, com o corpo não 

modificado, em harmonia com o mutável universo.” Mas a seleção natural continua 

a operar sobre o seu comportamento intelectual, moral e social. Já não é a excelência 

da estrutura somática senão a excelência do intelecto e da cooperação social que tem 

valor para a sobrevivência. (KARDINER e PREBLE, 1964, p. 28) 

 A lembrança de Piaget decorre de ele ter avaliado o “mutacionismo darwinista” 

como empedernido defensor do reducionismo explicativo restrito à seleção dos mais aptos e 

ao acaso das variações genéticas, o que tornava irrelevante a influência do ambiente para a 

evolução. Porém, o que dizer de “O homem é capaz, através das faculdades mentais, de 

conservar-se, com o corpo não modificado, em harmonia com o mutável universo”? Para 

mim, a semelhança com o processo dinâmico de assimilação e acomodação cognoscitiva do 

mundo, consequência da interação organismo e ambiente, no âmbito do sistema aberto 

sociedade humana é evidente. Não se pode interpretar de outra maneira a possibilidade de 

harmonia (homeostase) – propiciada pelas faculdades mentais humanas – entre o homem e a 

mutável natureza senão como o esboço de um sistema aberto complexo, cuja existência e 

evolução progressiva se devem a relação entre equilíbrio – desequilíbrio – reequilíbrio.  

 Veja-se, para ilustrar o que acabo de demonstrar, mais uma vez Darwin, com um 

exemplo clássico do processo de seleção cultural adaptativa, que Dawkins até poderia chamar 

de uma “extensão do fenótipo”: 

Ora, se algum membro da tribo dotado de maior sagacidade tivesse inventado uma 

nova armadilha, uma nova arma, ou outro meio qualquer de ataque e defesa, o 

simples interesse, sem ajuda de grande poder de raciocínio, levaria os outros 

membros do grupo a imitá-lo, e todos iriam lucrar com isso. A prática habitual de 

cada nova técnica deve igualmente, ao menos em ligeiro grau, reforçar o intelecto. 

Se a nova invenção for importante, a tribo aumentará em número, espalhar-se-á e 

haverá de suplantar as outras. Numa tribo que desse modo se tornou mais numerosa, 

sempre haveria maior chance do surgimento de outros indivíduos mais capazes e 

dotados de maior capacidade inventiva. Se tais indivíduos gerarem filhos que 

herdem sua superioridade mental, a chance do nascimento de outros por certo mais 

engenhosos seria ainda maior, especialmente em se tratando de uma tribo pequena. 

(DARWIN, p. 110, 2004) 

 Após essa digressão, que considero necessária, na qual procurei identificar os 

subsídios na obra de Charles Darwin – e que acredito ter encontrado com a ajuda dos 

herdeiros da tradição darwiniana, como Kardiner, Preble, Dawkins e Ridley – que podem dar 

sustentação à seleção cultural adaptativa, retorno a Dawkins e a sua proposta teórica. Antes, 

porém, gostaria de assinalar a interpretação final de Mayr sobre a evolução do cérebro e da 
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consciência presentes em A descendência do homem, que constituirá, para mim, o elo entre a 

seleção cultural adaptativa e os estudos sobre evolução e desenvolvimento da mente 

realizados pela sociobiologia e a psicologia evolutiva. Interrogado sobre como evoluiu a 

consciência humana, Mayr (2009, p. 322) foi lacônico: 

Esta é uma pergunta que os psicólogos adoram fazer. A resposta é simples: a partir 

da consciência dos animais! Não existe nenhuma justificativa para a crença 

generalizada de que a consciência é uma característica exclusiva dos seres humanos. 

Os estudiosos do comportamento animal já reuniram muitas evidências de que os 

animais possuem consciência. Quase todos os donos de cães já tiveram a 

oportunidade de observar o “sentimento de culpa” que um cachorro exibe quando, 

na ausência do dono, faz alguma coisa que não devia. É difícil dizer o quão 

“superior” deve ser um animal para possuir consciência; ela pode estar envolvida até 

mesmo na reação de evitação de alguns invertebrados e protozoários. O que é certo, 

porém, é que a consciência humana não emergiu de maneira repentina na espécie 

humana. É fruto de uma longa história evolutiva.  

 Para Richard Dawkins (2007) não resta dúvida sobre a origem e a relação entre 

evolução genética e evolução cultural. Tomando liberdade interpretativa em relação ao autor 

de O gene egoísta, diria que a evolução cultural, ou melhor, a seleção cultural adaptativa é o 

“fenótipo estendido” a partir da seleção natural; é a natureza se expressando mediante a 

cultura, segundo Ridley (2013). 

 O desenvolvimento das sociedades humanas, tanto no sentido proposto por Piaget 

como no de Elias, na direção de sociedades complexas, corresponde simultaneamente à 

complexificação dos níveis de racionalização cognitiva do mundo, implicando cada vez mais 

no aumento da autonomia da seleção cultural adaptativa ante a seleção natural. 

 Se na natureza a força motriz da seleção são as mutações (variações genéticas) na 

seleção cultural adaptativa o que impulsiona são, segundo Jenkins (1978), as “mutações 

culturais”, cujos exemplos podem ser a linguagem, a moda no vestuário, a dieta alimentar, 

cerimônias e costumes, a arte, a arquitetura, a engenharia, a tecnologia, cada qual tomando as 

características e desempenhando funções de acordo com as sociedades e respectivos contextos 

históricos nos quais elas apareceram e ajudaram a construir. 

 Como visto anteriormente, “é a nossa própria espécie que mostra verdadeiramente 

o que a evolução cultural é capaz de fazer”: 

No entanto, tal como na evolução genética, a mudança pode ser progressiva. Há um 

sentido em que a ciência moderna é realmente superior à ciência antiga. A nossa 

compreensão do universo não se limita a mudar com o passar dos séculos: ela 

melhora. Reconhecidamente, a explosão atual de progresso data apenas do 
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Renascimento, que foi precedido por um período sombrio de estagnação em que a 

cultura científica europeia esteve cogelada no nível atingido pelos gregos. Contudo, 

também a evolução genética pode ocorrer como uma série de breves surtos, 

separados por intervalos de longos períodos estáveis. (DAWKINS, 2007, p. 327) 

 De acordo com Dawkins, a analogia entre evolução genética e evolução cultural é 

estudada e aceita por biólogos evolutivos e cientistas de outras áreas adeptos do darwinismo, 

porém, apesar da afinidade quanto à coevolução gene-cultura, ele observou tendência, com a 

qual não concorda, para identificar “vantagens biológicas” em ideias e atributos próprios da 

civilização humana, o que o conduziu por outro caminho: 

Pretendo ir ainda mais longe, em direções que também estão sendo exploradas, por 

exemplo, pelo geneticista L. L. Cavalli-Sforza, o antropólogo F. T. Cloak e o 

etólogo J. M. Cullen.
67

 

Como um darwinista entusiasta, não fiquei muito satisfeito com as explicações do 

comportamento humano sugeridas por meus colegas, os quais compartilham desse 

meu entusiasmo [coevolução gene-cultura]. Eles tentaram encontrar “vantagens 

biológicas” em diversos atributos da civilização humana. Por exemplo, a religião 

tribal tem sido interpretada como um mecanismo para consolidar a identidade do 

grupo, que é muito valiosa para uma espécie que caça em grupo e cujos indivíduos 

dependem da cooperação para apanhar presas grandes e velozes. Não raro, o 

pressuposto evolutivo em cujos termos essas teorias são concebidas é implicitamente 

do tipo seleção de grupo, mas é possível reformular as teorias em termos de seleção 

genética ortodoxa. (...) A seleção de parentesco e a seleção a favor do altruísmo 

recíproco podem ter atuado sobre os genes humanos para produzir muitos dos 

nossos atributos e tendências psicológicas básicas. Tais ideias são plausíveis até 

certo ponto, no entanto, penso que elas não chegam a fazer frente ao enorme desafio 

de explicar a cultura e sua evolução bem como as acentuadas diferenças existentes 

entre as diversas culturas humanas ao redor do planeta (...). Penso que devemos 

começar de novo desde o principio, retornando aos princípios elementares. 

(DAWKINS, 2007, p. 328) 

 A riqueza da proposição teórica de Dawkins – e o que também lhe protege de 

qualquer acusação de reducionismo explicativo biológico das sociedades humanas – 

transparece de forma nítida na avaliação negativa das tentativas de descobrir somente 

“vantagens biológicas” por detrás da complexidade da evolução cultural, por isso é importante 

ressaltar seu credo anti-reducionista presente na frase: “Tais ideias são plausíveis até certo 

ponto, no entanto, penso que elas não chegam a fazer frente ao enorme desafio de explicar a 

cultura e sua evolução bem como as acentuadas diferenças existentes entre as diversas 

culturas humanas ao redor do planeta.” 

 Kardiner e Preble (1964, p. 29-30) revelam a mesma admiração de Dawkins 

diante do desafio de explicar a cultura e sua evolução, com as inúmeras possibilidades de 
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formações sociais que ela permite, lembrando que o próprio Darwin reconhecia tal 

dificuldade: 

Darwin considerava a ação da seleção natural no desenvolvimento de sociedades 

civilizadas como processo complicadíssimo e, até certo ponto, impenetrável. Insistia 

que o progresso na sociedade humana não é uma regra invariável: algumas 

sociedades surgem, alcançam uma fase altamente civilizada e espalham-se, com 

sucesso, por uma área cada vez maior; outras permanecem fixas num estado 

rudimentar de desenvolvimento; ao passo que outras ainda sofrem um processo de 

deterioração a partir de um estágio relativamente adiantado e, em muitos casos, 

perecem de todo.  

 Mas Dawkins – como ele mesmo disse – imaginou superar esses obstáculos para a 

compreensão da evolução das sociedades a partir da seleção cultural adaptativa. Assim, se na 

seleção natural o elemento da mutação é o gene, que se replica e se transmite pela reprodução; 

cabia-lhe então, como defensor da originalidade da seleção cultural adaptativa numa 

dimensão diferente da seleção genética – apesar de análoga –, a tarefa de identificar qual era o 

elemento da mutação cultural e descrever como ele se replica e se transmite. Por isso, foi 

chocante e contraditório para o mundo acadêmico – particularmente para os evolucionistas 

darwinianos que não davam crédito à cultura como detentora de uma dinâmica evolutiva 

própria, apesar de análoga à seleção natural por variação genética – quando o grande 

divulgador da teoria da evolução de Darwin escreveu [como cito literalmente na página 31] 

que “devemos começar por abandonar a ideia do gene como a única base das nossas ideias a 

respeito da evolução”; e, indo mais além, sobre o darwinismo “penso que se trata de uma 

teoria demasiado ampla para ficar confinada ao contexto limitado do gene”.   

 Ou seja, Dawkins estava afirmando que no âmbito da teoria darwiniana, em razão 

de sua capacidade heurística, cabia um outro tipo de seleção evolutiva e que não era apenas a 

natural genética com seu respectivo replicador. No caso, ele se referia ao aparecimento da 

seleção cultural adaptativa, também com seu replicador próprio. 

 De acordo com Dawkins, provavelmente a teoria da evolução de Darwin se 

aplique a tudo o que é considerado vida e exista no Universo. Os genes constituem apenas um 

replicador de um tipo específico de seleção – talvez a mais disseminada e por isso 

tendencialmente mais importante. No entanto, outros replicadores devem existir, como o 

replicador das mutações culturais, devendo-se, pois, descobri-lo. Com efeito, sobre a possível 

universalidade da lei da evolução: 
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Trata-se da lei segundo a qual toda a vida evolui pela sobrevivência diferencial das 

entidades replicadoras. O gene, a molécula de DNA, é por acaso a entidade 

replicadora mais comum no nosso planeta. Pode ser que existam outras. Se 

existirem, desde que algumas condições sejam satisfeitas, elas tenderão, quase 

inevitavelmente, a tornar-se a base de um processo evolutivo.  

Será que temos de viajar até mundos distantes para encontrar outros tipos de 

replicador e, em consequência, outros tipos de evolução? Penso que um novo tipo de 

replicador surgiu recentemente neste mesmo planeta. Está bem diante de nós. Está 

ainda na sua infância, flutuando ao sabor da corrente no seu caldo primordial, porém 

já esta alcançando uma mudança evolutiva a uma velocidade de deixar o velho gene, 

ofegante, muito para trás. (DAWKINS, 2007, p. 329-330) 

 Segundo Dawkins – mais uma vez fazendo analogia com a evolução natural, ao 

utilizar a imagem da sopa de elementos químicos de onde aproximadamente há 3,8 bilhões de 

anos emergiu a vida no nosso planeta – o caldo de onde surgiu o novo replicador é o “caldo da 

cultura humana”. Agora, sua tarefa era descrevê-lo e nomeá-lo: 

O novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o novo 

replicador, um nome que transmita a ideia de uma unidade de transmissão cultural, 

ou uma unidade de imitação. “Mimeme” provém de uma raiz grega adequada, mas 

eu procuro uma palavra mais curta que soe mais ou menos como “gene”. Espero que 

meus amigos classicistas me perdoem se abreviar mimene para meme.
68

 Se isso 

servir de consolo, podemos pensar, alternativamente, que a palavra “meme” guarda 

relação com “memória”, ou com a palavra francesa même. (DAWKINS, 2007, p. 

330) 

 Dessa maneira, a seleção cultural adaptativa ganhava sua unidade de replicação, 

os memes, que de acordo com Dawkins poderia formar ao lado dos genes, como membro da 

classe dos replicadores, que provavelmente comporta-se de acordo com a lei geral da 

evolução de Darwin. Mas, olhando mais de perto, o que isto significa e o que eles são ou com 

o quê se parecem? 

 Ao se adotar a descrição de Dawkins dos memes e imaginar que, tal qual os genes 

em relação ao genótipo, eles também se “conservam”, como uma unidade estruturante da 
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É digno de nota a honestidade intelectual de Richard Dawkins quanto aos limites de suas pretensões, 
principalmente em relação às explicações sobre a cultura humana (domínio original de pesquisa das ciências 
sociais), que muitos dos seus críticos lhe negam. Segundo ele: “Ao que parece, a palavra “meme” está se 
mostrando, ela própria, um bom meme. É bastante usada hoje em dia e entrou, em 1988, na lista oficial de 
palavras a serem consideradas para as edições futuras do Oxford English Dictionary. Isso aumenta ainda mais a 
minha preocupação em reafirmar que minhas pretensões de discutir a cultura humana eram quase 
inexistentes, de tão modestas. (...) Os primeiros dez capítulos de O gene egoísta concentraram-se em um só 
tipo de replicador, o gene. Ao discutir os memes, no capítulo final, eu estava tentando defender o argumento 
dos replicadores em geral e mostrar que os genes não eram os únicos membros dessa importante classe. Não 
tenho certeza se o meio da cultura humana reúne de fato as condições necessárias para manter em 
funcionamento uma forma de darwinismo. Mas, em todo caso, trata-se de uma questão secundária para mim. 
Considerarei que o capitulo 11 alcançou seu objetivo se o leitor fechar este livro com a sensação de que as 
moléculas de DNA não são as únicas entidades que podem constituir a base da evolução darwiniana. O meu 
propósito era reduzir o gene à sua própria medida, e não esculpir uma teoria grandiosa sobre a cultura 
humana.” (DAWKINS, 2007, p. 506)  
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sociedade, ao mesmo tempo em que se transformam e se reorganizam, com o objetivo de 

adaptar permanentemente à sociedade aos processos inexoráveis de mudança, originadas no 

seu interior ou no contexto ao ser redor – tal como um sistema organizacional aberto para a 

vida, de Bertalanffy; ou como um sistema cognoscitivo aberto para o conhecimento, de Piaget 

–, reproduzindo metaforicamente assim a interação entre genótipo e ambiente, perceber-se-á 

que as mutações culturais e suas unidades de replicação, os memes, podem ser substituídos 

pelas “ideias” e o resultado das mutações culturais a que os memes, ou as “ideias”, conduzem 

– o “fenótipo estendido”, como diria Dawkins – culminam na formação das instituições 

sociais que concedem “rosto”, identidade histórica, ao longo do tempo para cada sociedade da 

história humana. 

 De acordo com Dawkins (2007, p. 330): 

Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas no vestuário, as 

maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Tal como os genes se propagam no 

pool gênico
69

 saltando de corpo para corpo através dos espermatozoides ou dos 

óvulos, os memes também se propagam no pool de memes saltando de cérebro para 

cérebro através de um processo que, num sentido amplo, pode ser chamado de 

imitação [Conforme o exemplo da Darwin, que reproduzi na página 96]. Se um 

cientista ouve ou lê sobre uma boa ideia, transmite-a aos seus colegas e alunos. Ele a 

menciona nos seus artigos e nas suas palestras, Se a ideia pegar, pode-se dizer que 

ela propaga a si mesma, espalhando-se de cérebro para cérebro.  

 Prosseguindo com a analogia de Dawkins, pode-se concluir que se os genes 

constroem as estruturas biológicas dos organismos vivos e respondem por sua adaptação aos 

ecossistemas terrestres, respondendo aos imperativos de sobrevivência impostos pela nutrição, 

a proteção e a reprodução; as ideias (memes), por sua vez, evoluindo com o cérebro 

(coevolução gene-cultura), possibilitaram a uma espécie, a nossa, ir além do conhecimento 

propiciado pela organização instintiva para responder às mesmas necessidades, engendrando 

um novo tipo de conhecimento com nível de eficiência e sofisticação (a abstração lógico-

matemática de Piaget) jamais visto em nenhuma outra espécie, o que resultou na estrutura das 

instituições sociais, que garante a sobrevivência e a permanência das sociedades, adaptando-

as à passagem do tempo. É impressionante o cabedal de sociedades que já existiram nesse 

planeta, representando os mais variados tipos de organizações sociais, que têm como subtrato 

comum atenderem aos imperativos da natureza original. 
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Segundo Dawkins (2007, p. 75): “O pool gênico vem a ser o conjunto completo de alelos [formas alternativas 
de um gene] que podem ser encontrados no material genético de indivíduos de uma determinada espécie ou 
população.”  
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 A meu ver, a vitalidade das sociedades, ou melhor, a capacidade de oferecer as 

melhores oportunidades de sobrevivência e reprodução para a maior parte dos seus membros 

individuais é resultado direto das ideias que estruturam as instituições sociais. Em termos 

pragmáticos, é a aplicação da teoria de Acemoglu e Robinson (2012) para explicar o sucesso 

ou o fracasso das sociedades, que se vincula à qualidade das instituições, que podem ser 

“inclusivas” (distribuem os benefícios dos processos de crescimento e desenvolvimento para a 

maioria dos indivíduos, gerando prosperidade) e “extrativas” (incapazes de gerar 

prosperidade, consequência da ineficiência das instituições, o que acarreta concentração de 

renda e pobreza). 

 Citando literalmente N. K. Humphrey (1986), Dawkins (2007, p. 330-331) 

mostrou como ele sugeriu a materialidade
70

 dos memes, antecipando elaborações da 

psicologia evolutiva e da neurociência: 

Os memes devem ser considerados estruturas vivas, não apenas metafórica, como 

também tecnicamente. Quando planta um meme fértil na minha mente, você 

literalmente parasita o meu cérebro, transformando-o num veículo de propagação do 

meme, da mesma maneira que um vírus pode parasitar o mecanismo genético de 

uma célula hospedeira. E isso não é apenas modo de dizer – o meme para “a crença 

na vida depois da morte”, por exemplo, é de fato efetuado fisicamente, milhões de 

vezes seguidas, como uma estrutura nos sistemas nervosos de seres humanos 

individuais espalhados por todo o mundo.  

 Tomando como exemplo a ideia de Deus, um “meme-ideia”,
71

 Dawkins (2007, p. 

331) especulou sobre como ele surgiu e se disseminou, mostrando ainda quais as tentações 

para interpretá-lo exclusivamente sob a perspectiva de uma “vantagem biológica” para o 

favorecimento da sobrevivência: 

Considere a ideia de Deus. Não sabemos como ela surgiu no pool de memes. 

Provavelmente, originou-se muitas vezes por “mutações” independentes. De todo 

modo, é uma ideia realmente muito antiga. Como se replica? Pela palavra falada e 
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Segundo Dawkins (2007, p 506-507): “O DNA é um pedaço de hardware auto-replicador. Cada pedaço tem 
uma estrutura particular, que difere da estrutura dos pedaços de DNA rivais. Se os memes nos nossos cérebros 
são análogos aos genes, eles devem ser estruturas cerebrais auto-replicadoras, padrões reais da rede neuronal 
que se reconstituem sucessivamente a cada cérebro. Sempre me senti muito pouco à vontade para falar desse 
assunto em voz alta, porque sabemos muito menos sobre os cérebros do que sobre os genes e temos de ser, 
necessariamente, bastante vagos a respeito de como seria, na realidade, uma estrutura cerebral como essa. 
Por isso, fiquei aliviado ao receber recentemente um artigo muito interessante da autoria de Juan Delius 
(1989), da Universidade de Konstanz, na Alemanha. Ao contrario de mim, Delius não precisa se sentir 
constrangido, uma vez que é um destacado estudioso do cérebro, enquanto eu não o sou de modo algum. 
Fiquei encantado ao verificar que ele foi ousado o suficiente para abordar frontalmente esse ponto ao publicar 
uma figura detalhada de como deve ser o hardware neuronal de um meme.”  
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“Um “meme-ideia” pode ser definido como uma entidade capaz de ser transmitida de um cérebro a outro. O 
meme da teoria de Darwin é, portanto, a base essencial da ideia compartilhada por todos os cérebros que 
compreendem a teoria.” (DAWKINS, 2007, p. 335-336)  



103 
 

escrita, auxiliada pela boa música e pela grande arte. Por que ela tem um grau de 

sobrevivência tão elevado? O leitor deve lembrar-se de que “grau de sobrevivência”, 

aqui, não se refere a um gene num pool de genes, mas sim a um meme no pool de 

memes. Na verdade, a pergunta significa “O que há na ideia de um deus que lhe 

confere estabilidade e penetração no ambiente cultural?”. O valor de sobrevivência 

do meme Deus no pool de memes resulta do seu grande apelo psicológico. Ele 

fornece uma explicação superficialmente plausível para questões profundas e 

perturbadoras a respeito da existência. Sugere que injustiças deste mundo podem ser 

compensadas num próximo. Os “braços eternos” oferecem uma proteção contra as 

nossas próprias deficiências e, tal como um placebo receitado pelo médico, não são 

menos eficientes por serem imaginários. Essas são algumas das razões pelas quais a 

ideia de Deus é tão prontamente copiada por gerações sucessivas de cérebros 

individuais. Deus existe, nem que seja somente na forma de um meme com elevado 

grau de sobrevivência, ou poder de contagio, no ambiente fornecido pela cultura 

humana.  

 A justificativa que Dawkins invocou para não acreditar que a seleção cultural 

promovida pelos memes, que culmina nas instituições sociais – que são a realização concreta 

ou abstrata das ideias, apesar da roupagem cultural diversificada que assumem em cada 

sociedade – obedecesse somente aos imperativos naturais de sobrevivência era a de que os 

memes, como os genes, são apenas auto-replicadores, unidades portadoras de informação, não 

obedecendo em si a um telos imanente. Tanto genes como memes em si mesmos são “cegos” 

quanto às suas consequências. A sobrevivência de um indivíduo e de uma espécie bem como 

a de uma pessoa e de uma sociedade depende da interação e recombinação de genes no 

primeiro caso e de memes no segundo, ambos relacionados e condicionados pelo ambiente 

que os circundam.  

 Humberto Maturana e Francisco Varela, biólogos evolutivos, desenvolveram a 

tese de que os seres vivos se caracterizam por produzirem de modo contínuo a si próprios, 

definindo o que eles chamaram de organização autopoiética – o que significa que os 

componentes moleculares de uma unidade autopoiética deverão estar dinamicamente 

relacionados numa rede contínua de interações. A nosso ver, o raciocínio também é válido 

para os memes. Veja-se a semelhança: 

Com frequência, ouvimos que os genes contêm a “informação” que especifica um 

ser vivo. Trata-se de um erro (...). É a totalidade da rede de interações que constitui e 

especifica as características de uma determinada célula, e não um de seus 

componentes. É claro que modificações nesses componentes – chamados genes – 

têm consequências dramáticas para a estrutura de uma célula. O erro está em 

confundir participação essencial com responsabilidade única. (MATURANA e 

VARELA, 2007, p. 81) 

 Por outro caminho, o da filosofia e das ciências sociais, Cornelius Castoriadis 

(1985, p. 105) chegou à conclusões semelhantes às de Dawkins sobre os memes, ou melhor, 

“significações imaginárias”, como auto-replicadores ou como auto-criação de si mesmos: 
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O surgimento da significação – da instituição, da sociedade – é criação e auto-

criação; é a manifestação do ser como por-ser. As questões da origem, do 

fundamento, da causa, do fim são colocadas na e pela sociedade; mas a sociedade, e 

a significação, não têm origem, fundamento, causa e fim outros que não ela própria. 

Ela é sua própria origem – é isto que quer dizer auto-criação; ela não tem sua 

verdadeira e essencial origem em alguma coisa que seria exterior a ela mesma, e não 

possui outro fim além de sua própria existência como sociedade que coloca estes 

fins aí (...).  

 A meu ver, a insistência de Dawkins em recusar a explicação dos “memes-ideias” 

apenas sob a perspectiva das “vantagens biológicas” o aproxima da interpretação de 

Bertalanffy e Piaget – e por que não, Durkheim – de que não se pode compreender o 

indivíduo em si, mas na confluência de uma extensa rede de interações sociais que o 

permitem existir no sistema aberto sociedade. Referindo-se aos colegas que são recalcitrantes 

na abordagem dos “memes-ideias” exclusivamente como agentes funcionais da sobrevivência 

biológica, escreveu: 

Não basta dizer que a ideia de Deus tem “grande apelo psicológico”; eles querem 

saber por que ela tem grande apelo psicológico. Apelo psicológico significa apelo 

para os cérebros, e os cérebros são moldados pela seleção natural de genes no pool 

gênico. Querem encontrar uma razão pela qual ter um cérebro assim aumenta a 

sobrevivência dos genes. 

Eu compreendo a atitude deles, e não duvido que existam vantagens genéticas no 

fato de termos cérebros do tipo que temos. No entanto, acho que esses colegas, se 

estudassem cuidadosamente as bases das suas próprias hipóteses, veriam que, assim 

como eu, também pressupõem muito daquilo que deveriam provar. 

Fundamentalmente, o motivo por que para nós é uma boa política tentarmos explicar 

os fenômenos biológicos em termos de vantagem genética é que os genes fazem 

réplicas de si mesmos. (...) Durante mais de 3 bilhões de anos, o DNA foi o único 

replicador digno de menção no mundo. Mas isso não quer dizer que ele mantenha 

eternamente os direitos de monopólio. (DAWKINS, 2007, p. 331-332) 

 Ao aprofundar esse aspecto da teoria, e de modo mais uma vez surpreendente, 

Dawkins ressaltou a complexa singularidade da seleção cultural adaptativa e do seu 

replicador, ironicamente diria que ele quase ultrapassou a linha divisória epistemológica entre 

biologia evolutiva e ciências sociais, traçada por Émile Durkheim, para se converter num 

antropólogo culturalista radical, quando meu objetivo é exatamente se não apagar pelo menos 

esmaecer a nitidez desse limite: 

Sempre que surgirem condições para que um novo tipo de replicador possa produzir 

cópias de si mesmo, o novo replicador tenderá a tomar as rédeas da situação e a 

iniciar um novo tipo de evolução. Uma vez começada essa nova evolução, ela não 

terá, em nenhum sentido, de se submeter à antiga. Quando a evolução antiga, por 

seleção de genes, produziu os cérebros, ela forneceu o “caldo” em que se originaram 

os primeiros memes. No momento em que os memes auto-replicadores surgiram, a 

sua própria evolução, de um tipo mais veloz, teve inicio. Nós, biólogos, assimilamos 

tão profundamente a ideia da evolução genética que tendemos a esquecer que ela é 

apenas um dos vários tipos de evolução possíveis. (DAWKINS, 2007, p. 332) 
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 Com isso, sem se afastar da teoria geral da evolução de Charles Darwin, pelo 

contrário, Richard Dawkins ampliou sua capacidade heurística de gerar pesquisa e 

conhecimentos, concedendo autonomia para a seleção cultural adaptativa em relação à seleção 

natural, dando-lhe status de objeto de pesquisa cujos parâmetros são as mutações culturais e 

os “memes-ideias”. A meu ver, esse é o significado explícito de “Uma vez começada essa 

nova evolução, ela não terá, em nenhum sentido, de se submeter à antiga. Quando a evolução 

antiga, por seleção de genes, produziu os cérebros, ela forneceu o “caldo” em que se 

originaram os primeiros memes”. 

 A seleção de genes forneceu o substrato físico no qual se processa a seleção 

cultural e se originam os memes: o cérebro. Compondo com a medula espinal o sistema 

nervoso central ele forma um sistema aberto complexo orientado para o conhecimento, que se 

alimenta de informações internas do organismo e externas do ambiente, direcionadas todas 

para o processamento e decodificação no cérebro. O objetivo é manter o indivíduo em 

equilíbrio com um mundo em mutação, para isso ele cria ideias que ao se realizarem como 

instituições sociais constituem sociedades, que nem sempre terão vida longa, condicionadas 

que são pela qualidade dos “memes-ideias”. Por causa disso – tal qual genes que não 

conseguem sucesso reprodutivo no pool genético – podem fracassar, porque construídas sobre 

ideias disfuncionais. Assim, existem algumas características que definem os bons memes, que 

também são análogas às que definem os genes que têm sucesso em se replicar e ser 

transmitidos. 

A imitação, num sentido amplo, é o processo pelo qual os memes podem se replicar. 

Mas, assim como nem todos os genes que podem se replicar têm sucesso em fazê-lo, 

também alguns memes são mais bem-sucedidos no pool de memes do que outros. 

Isso é semelhante ao que ocorre na seleção natural. Mencionei exemplos particulares 

de qualidades que determinam um grau elevado de sobrevivência entre os memes. 

Contudo, de maneira geral elas devem ser as mesmas qualidades já descritas para os 

replicadores: longevidade, fecundidade e fidelidade da cópia. (DAWKINS, 2007, p. 

332-333) 

 A longevidade é a propriedade do “meme-ideia” de permanecer existindo e se 

propagando ao longo da história pelas sociedades. Fazendo uso do exemplo de Dawkins para 

o meme “a crença em Deus” ou “vida depois da morte” constatar-se-á sua enorme vitalidade, 

na medida que aparece em e ajuda a modelar quase todas as sociedades humanas.
72

 

                                                           
72

A princípio, não há exemplos documentados de sociedades propositadamente ateias constituídas pela 
espécie sapiens. Não levarei em consideração sociedades que tiveram experiências totalitárias, cujos estados 
se autodeclararam ateus fundindo sociedade e estado com a pretensão de substituir a religião como fonte de 
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 Por sua vez, estreitamente vinculada à longevidade, a fecundidade diz respeito ao 

grau de aceitação do “meme-ideia” pelos indivíduos e sua capacidade de se disseminar. De 

acordo com Dawkins (2007, p. 333-334): 

Como no caso dos genes, a fecundidade é muito mais importante do que a 

longevidade de determinadas cópias particulares. Se o meme for uma ideia 

científica, a sua difusão dependerá do grau de aceitação que ela alcançar na 

população de cientistas. Uma medida aproximada da sua capacidade de 

sobrevivência poderia ser obtida citando-se o número de vezes que se faz referência 

a elas nas revistas científicas durante anos sucessivos. Se o meme for uma melodia 

popular, a sua difusão no pool de memes pode ser medida pelo número de pessoas 

que a assobiam pelas ruas. Se for um estilo de sapato feminino, o “memeticismo” 

populacional pode utilizar as estatísticas de venda desse tipo de sapato nas lojas 

especializadas. Alguns memes, assim como ocorre com alguns genes, atingem um 

sucesso brilhante num prazo muito curto, espalhando-se rapidamente, mas não têm 

longa duração no pool de memes. As canções populares e os saltos tipo agulha são 

exemplos disso. Outros, as leis religiosas judaicas, por exemplo, podem continuar a 

propagar-se durante milhares de anos, em geral devido a grande duração dos 

registros escritos.  

 Finalmente, a fidelidade da cópia reflete a capacidade do “meme-ideia” de 

adaptar-se às sociedades sem perder seu conteúdo fundamental. Continuando com o exemplo 

citado anteriormente, a “crença em Deus” ou na “vida depois da morte” manifesta-se 

mediante os mais diversos tipos de religião, com teologias, liturgias e formas de organização 

próprias. Ou seja, não existe a “ideia” absoluta de religião; provavelmente como não existe a 

“ideia” absoluta de democracia; de liberalismo econômico; de liberdade sexual, etc. não 

obstante elas existam como ideias efervescendo nos cérebros de milhões de pessoas pelas 

sociedades que, de uma maneira ou de outra, tentam interpretá-las e expressá-las conforme as 

possibilidades e condições locais. Indo mais longe – e tecendo considerações de minha inteira 

responsabilidade –, diria que elas gravitam em torno de estruturas universais que lhes 

concedem um núcleo central de sentido, que presentes em todas as formações sociais, 

correspondem às respostas aos imperativos da existência como nutrição, proteção e 

reprodução. 

                                                                                                                                                                                     
fé e elemento de coesão social – por isso a prática comum a esses estados de estabelecer cultos aos líderes, ao 
partido e ao próprio estado – reprimindo a expressão religiosa dos indivíduos, como na União Soviética, a China 
comunista e Cuba. [Nota do autor] Cornelius Castoriadis, ecoando Durkheim, em brilhante artigo “A instituição 
da sociedade e da religião”, de 1980, apontou a relação entre origem da sociedade e da religião: “Como 
observou Durkheim, a religião é “idêntica” à sociedade no inicio e durante muito tempo: com efeito, para 
quase a totalidade das sociedades conhecidas. Toda organização do mundo social é, quase em toda parte, 
quase sempre, essencialmente “religiosa”. A religião não “acompanha”, não “explica”, não “justifica” a 
organização da sociedade: ela é esta organização, em seu núcleo não trivial, organização que certamente inclui 
sempre sua própria “explicação” e “justificação”. Em particular, a origem da existência e da instituição da 
sociedade sempre foi definida nas e pelas crenças religiosas. A ligação profunda e orgânica da religião com a 
heteronomia da sociedade exprime-se nesta dupla relação: toda religião inclui em seu sistema de crenças a 
origem da instituição; e a instituição da sociedade inclui sempre a interpretação de sua origem como extra-
social, e remete à religião. (CASTORIADIS, 1985, p. 108-109)    
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5.4 Da Sociobiologia à Psicologia Evolutiva: coevolução gene-cultura e seleção 

adaptativa do cérebro  

 Depois de mostrar como a seleção cultural se desenvolveu a partir da seleção 

natural genética, identificando as analogias entre o comportamento dos genes e dos memes, 

segundo a teoria formulada por Richard Dawkins em O gene egoísta, passarei a explicitar 

como a sociobiologia, que estuda a vida social das espécies animais, pode disponibilizar 

conceitos úteis para o enriquecimento analítico da vida social da espécie humana. 

 Com isso, não estou afirmando que a história das ciências sociais composta por 

muitas teorias – algumas delas clássicas, como a famosa trilogia Marx, Durkheim e Weber – 

não tenha produzido conceitos explicativos suficientes. Estou dizendo que uma ciência fora da 

tradição científica das humanidades, mas que também aborda o comportamento humano, ao 

adotar o estudo da vida social humana tendo como perspectiva orientadora a seleção cultural 

adaptativa – cujas raízes remontam à teoria geral da seleção natural de Darwin – cujo conceito 

central é o de coevolução gene-cultura, deve pelo menos instigar a curiosidade e o interesse 

dos cientistas sociais por conhecê-la, com vistas à cooperação interdisciplinar honesta, livre 

de preconceitos mútuos, que possibilite avanços nos respectivos programas de pesquisa.  

 O livro que sustenta essa exposição é A conquista social da Terra (2013), no qual 

Edward Wilson, utilizando teoria amadurecida desde Sociobiology, de 1975, portanto durante 

37 anos – A conquista... foi publicado em 2012 – explicou como as espécies chamadas sociais 

– dentre as quais a humana – tiveram sucesso ao se reproduzirem e se espalharem colonizando 

praticamente todos os ecossistemas terrestres.  

 Aqui se manifestou a separação entre Dawkins e Wilson! Após caminharem 

intelectualmente juntos, desde os anos 70, em torno da evolução adaptativa tendo o gene 

como elemento de seleção primordial, também chamada seleção de parentesco ou seleção de 

indivíduo, divergiram à medida que Wilson começou a enfatizar a seleção de grupo, isto é: o 

grupo ou população não era mais apenas o substrato por onde se processava a seleção dos 

genes, ele agora era o próprio elemento de seleção.
73

 Na minha opinião, Wilson tomou esse 

caminho por pressentir a complexidade da seleção cultural adaptativa – apesar de não se 
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Segundo Mayr (2009, p. 331), em excelente definição didática, teoria da seleção de grupo é: “Teoria segundo 
a qual um grupo social pode ser objeto da seleção natural se as interações cooperativas entre os membros do 
grupo aumentarem a aptidão do grupo como um todo.” Já teoria da seleção de parentesco ou individual (teoria 
da adaptação inclusiva) é: “Vantagem seletiva conferida por interações altruístas de indivíduos que 
compartilham parte do mesmo genótipo, como é o caso dos irmãos.”  
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referir a ela –, característica essencialmente definidora dos grupos humanos, o que impunha 

como desafio para explicá-la a mudança para a adaptação de grupo. Assim: 

Durante quatro décadas, antes da mudança para a seleção de grupo, a explicação-

padrão da causa última na evolução do comportamento social avançado foi a teoria 

da adaptação inclusiva, também denominada teoria da seleção de parentesco. A 

teoria da aptidão inclusiva sustenta que o parentesco desempenha um papel central 

na origem do comportamento social. Em essência, quanto maior o parentesco entre 

os indivíduos de um grupo, maior sua tendência a serem altruístas e cooperativos, 

portanto maiores as chances da espécie que formou tais grupos de evoluir para a 

eussocialidade. (WILSON, 2013, p. 204) 

 Wilson definiu eussocialidade como um tipo de organização biológica num nível 

acima daquela definida pela seleção genética adaptativa, algo que raras espécies conseguiram 

atingir na história da evolução, o que concedeu a eussocialidade humana caráter 

absolutamente especial e único. Portanto: 

Os nossos ancestrais foram uma em apenas umas duas dúzias de linhagens de 

animais
74

 a desenvolverem a eussocialidade, o seguinte grande nível de organização 

biológica acima da organísmica. Ali, membros do grupo que incluem duas ou mais 

gerações permanecem juntos, cooperam, cuidam dos jovens e dividem o trabalho de 

modo a favorecer a reprodução de alguns indivíduos em detrimento de outros. Os 

pré-humanos eram bem maiores fisicamente do que qualquer dos insetos e outros 

invertebrados eussociais. Foram dotados de cérebros bem mais volumosos desde o 

princípio. Com o tempo, descobriram a linguagem baseada em símbolos, a escrita, a 

tecnologia baseada na ciência que nos dá a vantagem em relação ao resto dos seres 

vivos. Agora, exceto o fato de nos comportarmos como macacos antropoides grande 

parte do tempo e termos tempo de vida geneticamente limitado, somos semelhantes 

a deuses. (WILSON, 2012, p. 347) 

 Mas o percurso evolutivo que levou a espécie sapiens à conquista social do 

planeta – o que lhe deu caráter singular entre as espécies eussociais – foi longo, a partir de 

vários estágios sucessivos até chegar ao cultural. Wilson (2013, p. 27-28) descreveu 

resumidamente esse processo: 

Mesmo pela definição técnica estrita aplicada aos animais, o Homo sapiens é o que 

os biólogos denominam “eussocial”, o que significa que os membros do grupo 

abrangem varias gerações e tendem a realizar atos altruístas como parte de sua 

divisão de trabalho. Nesse aspecto, são tecnicamente comparáveis a formigas, 

cupins e outros insetos eussociais. Mas cabe aqui uma ressalva: existem grandes 

diferenças entre os humanos e os insetos, além da nossa posse singular da cultura, da 

linguagem e da alta inteligência. A mais fundamental dessas diferenças é o fato de 

que todos os membros normais das sociedades humanas são capazes de se 

reproduzir e a maioria compete entre si para tal. Além disso, os grupos humanos são 

formados de alianças altamente flexíveis, não apenas entre os membros da família, 
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“As 20 mil espécies conhecidas de insetos eussociais, a maioria formigas, abelhas, vespas e cupins, 
representam apenas 2% de aproximadamente 1 milhão de espécies conhecidas de insetos. Mas essa pequena 
minoria de espécies domina o restante dos insetos em número, peso e impacto sobre o meio ambiente. Os 
insetos eussociais estão para o vasto mundo dos animais invertebrados como os seres humanos estão para o 
não tão vasto universo dos animais vertebrados.” (WILSON, 2013, p. 139)   
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mas entre as famílias, sexos, classes e tribos. Esse vínculo se baseia na cooperação 

entre os indivíduos ou grupos que se conhecem mutuamente e são capazes de 

distribuir propriedade e status na esfera pessoal. 

O caminho para a eussocialidade foi marcado por uma disputa entre a seleção 

baseada no sucesso relativo dos indivíduos dentro dos grupos versus o sucesso 

relativo entre os grupos. As estratégias desse jogo foram inscritas como um mix 

complexo e rigorosamente calibrado de altruísmo, cooperação, competição, 

domínio, reciprocidade, deserção e fraude.  

 Porém, essa “caminhada” em direção à eussocialidade humana correspondeu à 

transformação evolutiva do cérebro, o que terminou por estimular o desdobramento da 

sociobiologia numa disciplina especializada, a psicologia evolutiva,
75

 cujo objetivo é 

aprofundar pesquisas sobre o aparecimento e o desenvolvimento da mente, como resultado da 

coevolução gene-cultura: 

Para jogar o jogo à maneira humana, as populações em evolução tiveram de adquirir 

um grau crescente de inteligência. Tiveram de sentir empatia pelos outros, avaliar as 

emoções, tanto de amigos como de inimigos, julgar as intenções de todos eles e 

planejar uma estratégia para as interações sociais. Consequentemente, o cérebro 

humano tornou-se ao mesmo tempo altamente inteligente e intensamente social. 

Teve de desenvolver cenários mentais de relacionamentos pessoais rapidamente, de 

curto e longo prazos. Suas lembranças tiveram de retroceder ao passado distante 

para evocar cenários antigos e avançar futuro adentro para imaginar as 

consequências de cada relacionamento. A amígdala
76

 e outros centros controladores 

das emoções de cérebro e do sistema nervoso autônomo governavam os planos de 

ação alternativo. 

Assim nasceu a condição humana, egoísta em certos momentos, abnegada em 

outros, os dois impulsos muitas vezes em conflito. (WILSON, 2013, p. 28) 

 O conceito de coevolução gene-cultura que, de acordo com Wilson, permitiu 

explicar o salto que a eussocialidade humana deu em relação às outras espécies com a mesma 

propriedade, produzindo assim a cultura, a meu ver se assemelha à conclusão sobre seleção 

cultural adaptativa a que Dawkins havia chegado. Porém, enquanto este havia concedido um 

caráter “quase” autônomo para as unidades de replicação da cultura (“ideias-memes”), as 
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Segundo Wilson (2013, p. 207), sobre a origem da psicologia evolutiva: “Retornei a Harvard e, nos anos 
posteriores [anos 70], dei à seleção de parentesco e à aptidão inclusiva uma posição de destaque [À época 
Wilson ainda compartilhava com Dawkins a crença nesta teoria] em The insects societies (1971), Sociobiology: 
the new synthesis (1975) e Da natureza humana (1978), os três livros que organizaram os conhecimentos do 
comportamento social na nova disciplina, baseada na biologia de populações, que denominei sociobiologia e 
que, mais tarde, deu origem à psicologia evolucionista.”  
76

A amígdala (do grego “amêndoa”), assim como o hipotálamo, recebe impulsos de todos os sistemas 
sensoriais. Mas ao contrário dos neurônios do hipotálamo, os da amígdala exigem estímulos mais complexos 
para serem excitados. Além disso, muitos neurônios da amígdala são multimodais, ou seja, respondem a mais 
de uma modalidade sensorial. Na verdade alguns neurônios na amígdala respondem a estímulos de visão, 
audição, tato, paladar e olfato. Essas células devem criar uma imagem bastante complexa do mundo sensorial. 
“Em resumo, a amígdala é necessária para a sobrevivência das espécies. Ela influencia as respostas autônomas 
e hormonais por meio de conexões com o hipotálamo, além de influenciar nossa consciência de consequências 
positivas e negativas de eventos e objetos por suas conexões com o córtex pré-frontal.” (KOLB e WHISHAW, 
2002, p. 435)   
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quais apresentavam comportamento análogo ao dos genes, Wilson assumiu outra posição. 

Como se verá logo adiante, para ele a seleção cultural adaptativa não reduziu a ação da 

seleção genética, pelo contrário, ela continuou a ser determinada, como sempre foi, por esta. 

Mas para chegar a tal conclusão, veja-se primeiro como ele formulou a questão da natureza 

(condição) humana e a relação com a coevolução. 

 Em primeiro lugar, Wilson (2013, p. 231-232) recordou as dificuldades que 

comumente se manifestam no meio acadêmico e na sociedade em geral ao se debater sobre a 

natureza ou condição humana: 

Talvez a maioria das pessoas, incluindo muitos acadêmicos, preferisse manter a 

natureza humana ao menos parcialmente no escuro. Trata-se do monstro no pântano 

febril do discurso público. Sua percepção é distorcida pela autoestima e pela 

expectativa pessoal idiossincrática. Os economistas em geral a têm contornado, 

enquanto os filósofos ousados o suficiente para procurá-la sempre se perderam. Os 

teólogos tendem a desistir, atribuindo-a em partes diferentes a Deus e ao diabo. Os 

ideólogos políticos, variando dos anarquistas aos fascistas, definiram-na para sua 

vantagem egoísta.   

A própria existência da natureza humana foi negada durante o ultimo século pela 

maioria dos cientistas sociais. Eles se apegaram ao dogma, apesar dos indícios 

contrários, de que todo comportamento social é aprendido e toda cultura é produto 

da história transmitida de uma geração para a seguinte.  

 A seguir, por exclusão, ele mostrou o que a natureza humana não é: 

A natureza humana não são os genes subjacentes. Eles determinam as regras de 

desenvolvimento do cérebro, do sistema sensorial e do comportamento que 

produzem a natureza humana. Tampouco os universais da cultura descobertos pelos 

antropólogos podem ser definidos coletivamente como a natureza humana. 

(WILSON, 2013, p. 232) 

 E, finalmente, expôs sua concepção de natureza humana, aproveitando para 

anunciar a consiliência (transdisciplinaridade)
77

 entre várias ciências em torno do tema, 

inclusive as humanidades. Provavelmente, Wilson (2013, p. 232-234) estivesse focando a 

psicologia evolutiva: 

Acredito que amplos indícios, surgidos dos vários ramos do saber nas ciências e 

humanidades, permitem uma definição clara da natureza humana. 

Se o código genético subjacente à natureza humana está próximo demais de seus 

fundamentos moleculares e os universais da cultura estão distantes demais, segue-se 

que o melhor lugar para procurar a natureza humana hereditária está no meio-termo, 

nas regras de desenvolvimento determinadas pelos genes, pelas quais os universais 

da cultura são criados. 
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De uma maneira simplificada: transdisciplinaridade trata-se de abordagem científica que visa a unidade do 
conhecimento, estimulando uma nova compreensão da realidade ao articular elementos que passam entre, 
através e além das disciplinas; já interdisciplinaridade, é a relação entre dois campos distintos do 
conhecimento científico, na qual é relevante os pontos de contato. [Nota do autor] 
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A natureza humana são as regularidades herdadas do desenvolvimento mental 

comuns à nossa espécie. São as “regras epigenéticas”
78

 que evoluíram pela interação 

da evolução genética e cultural que ocorreu por um longo período na pré-história 

profunda. Essas regras são os vieses genéticos na forma como nossos sentidos 

percebem o mundo, as opções que automaticamente abrimos para nós e as reações 

que achamos mais fáceis e recompensadoras.  

 A chave para a compreensão do conceito de coevolução gene-cultura, em Wilson, 

portanto, encontra-se em atentar para as “regras epigenéticas que evoluíram pela interação da 

evolução genética e cultural”, que por sua vez constituíram os “vieses genéticos na forma 

como nossos sentidos percebem o mundo”. 

 Mais ainda, importava desvendar como se processou o desenvolvimento dessas 

“regras epigenéticas” e assim descrever a relação gene-cultura. Retorna-se à nova divergência 

entre Wilson e Dawkins sobre a seleção cultural adaptativa, ou seleção por memes, referida 

acima. Enquanto Dawkins imaginou relativa autonomia da seleção feita pelos replicadores 

“ideias-memes” na criação das sociedades; Wilson enfatizou a sobredeterminação genética, 

apesar de ter apontado que as tais “regras” resultavam da interação entre genes e cultura – 

logo voltarei a isto. Para este: 

Como se desenvolvem essas regras epigenéticas? Comecei a pensar muito sobre o 

processo na década de 1970, quando controvérsias contrapondo a hereditariedade ao 

meio ambiente e os genes à cultura adquiriram tons políticos acalorados. A raiz do 

problema, na minha visão, era a maneira como a evolução dos genes afeta a 

evolução da cultura. 

Logo viemos a perceber que o processo só pode ser desvendado se tratarmos seu 

mistério não como um, mas como dois problemas não resolvidos. O primeiro 

problema era identificar a base instintiva, portanto não cultural, da natureza humana. 

O segundo problema, ainda mais complicado, era a relação causal entre a evolução 

dos genes e a evolução da cultura, ou “coevolução gene-cultura”, como decidimos 

chamá-la. (WILSON, 2013, p. 236) 

 Eis aqui, portanto, a origem da nova inflexão com Dawkins: “como a evolução 

dos genes afeta a evolução da cultura”. Enquanto Dawkins, como já visto, conferiu ao 
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Segundo Wilson (2013, p. 234): “Essas regras [“epigenéticas”] fazem com que adquiramos diferentes medos e 
fobias sobre os perigos do meio ambiente, como de cobras e alturas; que nos comuniquemos com certas 
expressões faciais e formas de linguagem corporal; que cuidemos das crianças; que nos unamos 
conjugalmente; e assim por diante, por uma grande variedade de outras categorias de comportamento e 
pensamento. A maioria das regras epigenéticas é evidentemente muito antiga, datando de milhões de anos 
atrás em nossa ancestralidade mamífera. Outras, como os estágios do desenvolvimento linguístico, só têm 
centenas de milhares de anos. Ao menos uma, a tolerância dos adultos à lactose do leite* e, com isso, o 
potencial de uma cultura baseada nos laticínios em certas populações, remonta a apenas alguns milhares de 
anos atrás.”  
*A lactase é a enzima que converte a lactose (açúcar do leite) em açúcares digestivos. Por todas as gerações 
anteriores às primeiras sociedades pastoris ela se fazia presente apenas nas crianças até o desmame. Por volta 
de 9 mil anos, uma mutação que permitiu a permanência da lactase pela vida adentro se espalhou na Europa e 
leste da África. (WILSON, 2013)    
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replicador meme da seleção cultural o que chamei de “quase” autonomia; Wilson 

decisivamente não concordou com tal proposição. Segundo suas considerações: 

Outros pesquisadores assimilaram o conceito de coevolução gene-cultura, mas com 

forte ênfase na evolução cultural. Viam a evolução genética principalmente como 

uma força que deu origem à capacidade para a cultura, ou então como uma força 

numa pista dupla avançando mais ou menos separadamente ao longo da evolução 

cultural. Prestaram pouca atenção às interações, às regras epigenéticas ou aos 

componentes genéticos pelos quais a coevolução ocorre. 

A evolução genética produziu a cultura, de acordo com os partidários desse ponto de 

vista, mas somente no sentido de que criou a capacidade para a cultura. (WILSON, 

2013, p. 236-237) 

 Com efeito, parece-me que houve uma oscilação em Wilson – que seus críticos 

aproveitaram para enquadrá-lo como reducionista biológico – que se resolveu com a opção 

por um determinismo genético “parcial”, bem diferente da posição de Dawkins. Entre afirmar 

que “a natureza humana não são os genes subjacentes”, mas sim “as regularidades herdadas 

do desenvolvimento mental comuns à nossa espécie [regras epigenéticas] (...), que evoluíram 

pela interação da evolução genética e cultural que ocorreu por um longo período na pré-

história profunda”; e, por outro lado, também afirmar que os genes “determinam as regras de 

desenvolvimento do cérebro, do sistema sensorial e do comportamento que produzem a 

natureza humana”, concluo que ele se “atrapalhou” e “esqueceu” as implicações do meio-

termo ao qual aludiu: “se o código genético subjacente à natureza humana está próximo 

demais de seus fundamentos moleculares e os universais da cultura estão distantes demais, 

segue-se que o melhor lugar para procurar a natureza humana hereditária está no meio-termo, 

nas regras de desenvolvimento determinadas pelos genes, pelas quais os universais da cultura 

são criados”. 

 De fato, Wilson parece que não estava convictamente convencido – apesar de ter 

acenado para tal – sobre a importância da influência do ambiente na formação das “regras 

epigenéticas”, constituídas pelas tendências genéticas humanas, tal como classicamente 

Darwin (e mesmo Spencer), depois, Piaget, Dawkins e Ridley demonstraram estar. Ainda que 

tenha reconhecido o quão difícil e complicado era o problema posto pela evolução simultânea 

entre genes e cultura, “o segundo problema, ainda mais complicado, era a relação causal entre 

a evolução dos genes e a evolução da cultura, ou coevolução gene-cultura”, Wilson preferiu 

recriminar os pesquisadores que de algum modo chamaram a atenção para sua complexidade, 

ao evocarem a determinação cultural como causa evolutiva relevante, dentre eles os cientistas 

sociais, que, segundo ele, “prestaram pouca atenção às interações, às regras epigenéticas ou 

aos componentes genéticos pelos quais a coevolução ocorre”. Assim: 
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Essa parcialidade é curiosa, diante dos indícios substanciais, já disponíveis durante 

as décadas de 1970 e 1980, das propriedades genéticas do tipo geralmente citado 

como parte da “natureza humana”, com influências palpáveis sobre alguns aspectos 

da evolução cultural. O viés pode ter surgido como um excesso de cautela em 

deferência à visão da mente como “tábula rasa”, que negava totalmente a existência 

do instinto humano. A preferência geral nas décadas de 1970 e 1980 favorecia o que 

podia ser denominado hipótese do “gene prometeico”. A evolução genética produziu 

a cultura, de acordo com os partidários desse ponto de vista, mas somente no sentido 

de que criou a capacidade para a cultura. Os cientistas sociais durante aquele 

período, com umas poucas e notáveis exceções, aceitaram as noções do cérebro 

tábula rasa e do gene prometeico como um meio de afirmar a autonomia das ciências 

sociais e humanidades. (WILSON, 2013, p. 237) 

 Wilson, portanto, parece ter incorrido na tendência, criticada por Dawkins, de 

sempre procurar por detrás da diversidade das instituições sociais estabelecidas pela cultura 

humana, no decorrer da história, “vantagens biológicas” que maximizassem as possibilidades 

de sobrevivência da espécie, o que não significa a principio, é importante ressaltar, 

“reducionismo biológico”. Justifica-se, assim, sua recusa em aceitar a “quase” autonomia da 

seleção cultural adaptativa e, portanto, sua ênfase na determinação parcial dos genes, pois em 

última instância, as interações complexas tecidas por eles objetivam precipuamente a 

reprodução e a perpetuação da espécie, cujo vetor é a sua própria transmissão e retransmissão 

gerações adentro. 

 A dificuldade enfrentada por Wilson foi não ter estabelecido a convicção de que 

na evolução entre genes e cultura as características ambientais ajudavam a modelar e orientar 

a construção das “regras epigenéticas”, assim como os evolucionistas darwinianos e a teoria 

dos sistemas organizacionais abertos – defendida por Piaget, Maturana e Varela – logo 

compreenderam. Afinal, se o ambiente não tivesse nenhuma relação causal com a definição 

das “regras”, resta a pergunta, por que elas seriam “epigenéticas” e não apenas “genéticas”? 

 Observe-se como ele se debateu com a própria dificuldade criada, oscilando entre 

o determinismo genético “parcial” e a seleção cultural adaptativa. Ao comparar o 

comportamento das “regras epigenéticas” originadas na coevolução, como no “efeito 

Westermarck”,
79

 com o comportamento dos genes no caso de suscetibilidades para algumas 

doenças: 
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Segundo Ridley (2013, p. 217-218): “Em 1891, um pioneiro finlandês da sociologia chamado Edward 
Westermarck publicou um livro intitulado The history of human marriage, em que ele sugere que os seres 
humanos evitam o incesto por instinto em vez de por obediência à lei. Eles são naturalmente avessos ao sexo 
com parentes próximos. Inteligentemente, ele viu que isso não requer que se tenha uma capacidade inata para 
reconhecer irmãos e irmãs reais. Em vez disso, havia uma forma prática de reconhecê-los: aqueles que se 
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O efeito de Westermarck é uma regra epigenética da coevolução gene-cultura, por 

ser a predisposição herdada dos indivíduos a selecionar e transmitir pela cultura uma 

dentre várias (neste caso, duas) opções possíveis [a aceitação ou não do incesto com 

parentes próximos]. Seu similar na genética médica são os genes da 

“suscetibilidade” ao câncer, ao alcoolismo, à depressão crônica e a muitas outras das 

mais de mil doenças herdadas conhecidas. Os portadores dos genes não estão 

absolutamente condenados a adquirir o traço, mas em certos ambientes são mais 

suscetíveis do que as pessoas comuns a adquiri-lo. Se você é geneticamente 

propenso a mesotelioma
80

 e trabalha num ambiente infestado de pó de amianto, terá 

uma tendência maior que seus colegas para desenvolver a doença. Se você tem uma 

propensão genética ao alcoolismo e costuma sair com bebedores inveterados, 

tenderá, mais do que seus amigos geneticamente menos propensos, a desenvolver a 

dependência. As regras epigenéticas do comportamento que afetam a cultura e 

surgiram por seleção natural atuam da mesma forma, mas com o efeito oposto. Elas 

são a norma, e fortes desvios delas tendem a ser eliminados pela evolução cultural 

ou pela evolução genética, ou ambas. (WILSON, 2013, p. 245-246) 

 Mas a dificuldade criada por Wilson definitivamente revelou-se ao concluir a 

comparação entre o comportamento das “regras epigenéticas” da coevolução com o dos 

genes, ao chamar as “regras epigenéticas” de regras genéticas: 

Vistas a essa luz, tanto as regras genéticas da coevolução gene-cultura como a 

suscetibilidade às doenças são compatíveis com a definição ampla de “epigenético”, 

adotada pelo US National Institutes of Health, como “mudanças na regulação da 

atividade e expressão dos genes que não são dependentes da sequência dos genes”, 

incluindo “mudanças herdáveis na atividade e expressão dos genes (na progênie de 

células ou indivíduos) e também alterações estáveis, de longo prazo, no potencial 

transcricional de uma célula, que não são necessariamente herdáveis”. (WILSON, 

2013, p. 246) 

 Ora, se as regras genéticas podem tornar-se “epigenéticas” ao se referirem à 

coevolução gene-cultura, assim como também podem ser “epigenéticas” as suscetibilidade às 

doenças determinadas pelos genes e – muito importante, como base para meu argumento – se 

“epigenético”, conforme Wilson indicou, significa “mudanças na regulação da atividade e 

expressão dos genes que não são dependentes da sequência dos genes” sou obrigado então a 

interrogar: Como Wilson pôde desconsiderar a influência do ambiente, ou melhor da evolução 

cultural, na expressão dos genes se existem causas que, independente dos genes, concorrem 

para modelar o comportamento? Se estas causas externas não têm origem nos genes e não são 

de natureza “criacionista” só podem ser provenientes da seleção cultural adaptativa. Dawkins 

parece ter percebido isto primeiro do que Wilson e elaborado a teoria dos “memes”, como 

uma maneira de enfrentar a questão. Por isso, insisto, disse acima que seu determinismo 

genético era “parcial”, pois com certeza ele deve ter percebido a contradição na qual se 

                                                                                                                                                                                     
conheceram bem quando criança provavelmente eram parentes próximos. Ele previu que as pessoas que 
compartilharam a infância são instintivamente avessas a fazer sexo quando adultas.”  
80

Tipo de câncer desenvolvido por pessoas que trabalham expostas a inalar pó de amianto (asbesto). [Nota do 
autor]  
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enredou, mas não a ponto de ser considerado um “reducionista biológico”, como os 

adversários lhe imputaram. 

 Quando Wilson lembrou que nos anos 70 e 80 cientistas sociais, com exceções, 

aceitaram a ideia do cérebro “tábula rasa” ou do “gene prometeico” para com isso afirmar a 

autonomia epistemológica das ciências sociais e das humanidades acreditamos que haja 

cometido um equívoco. Quanto à crença do cérebro como “tábula rasa”, sem dúvida ela 

remonta a Descartes, a Locke e a autonomia epistemológica pretendida por Durkheim, como 

já mencionado, formando o que Tooby e Cosmides (1992) denominaram Modelo Padrão das 

Ciências Sociais. No entanto, quanto ao “gene prometeico”, se Wilson fosse mais generoso 

com os cientistas sociais e as humanidades em geral teria percebido que a incorporação dessa 

tese por cientistas sociais já representava um avanço significativo em relação à “tábula rasa”. 

Como se verá adiante, ainda nos anos 60 a psicologia social de Kardiner e Preble assimilou e 

aplicou a teoria geral da evolução de Darwin – portanto bem antes da psicologia evolutiva 

aparecer (anos 80-90), como disciplina originada da sociobiologia. Da mesma maneira que 

Edgar Morin, nos anos 70, com as ciências sociais, abrindo caminho para outros como 

Günther Dux (2012) e Tim Ingold (2012), por exemplo, ou para a “sociologia simétrica” 

(MARRAS, 2010). 

 Consciente da contradição na qual se enredou ao interpretar a coevolução gene-

cultura como um processo interacional (entre genótipo e ambiente) e depois entender a 

expressão cultural dos genes ora como determinada “somente” por eles ora como 

“independente” deles, gerando aquilo que denominei “determinismo parcial”, Wilson 

procurou superá-la, a meu ver, recorrendo à psicologia evolutiva, que originária da 

sociobiologia, dedicou-se ao estudo evolutivo do cérebro e da mente. Assim, ante o problema 

que ele já havia classificado como “complicado”, da relação causal entre a evolução dos genes 

e a evolução cultural, escreveu: “Supusemos ainda que a chave para a solução reside na 

preparação e contrapreparação em como as pessoas aprendem a cultura.” (WILSON, 2013, p. 

236) 

 Ao comentar sobre a origem e o desenvolvimento da cultura Wilson (2013, p. 

257) produziu um texto de “sociologia simétrica”, ao qual Ingold e Marras – imagino – nada 

teriam a criticar: 

O caminho para um jantar de peixe [a pesca] é apenas uma dentre um sem-número 

de categorias culturais que brotaram na mente do homem, se ramificaram e juntaram 
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desde o limiar da era neolítica, enfim se combinando para criar a substância da 

civilização global moderna. Nós não inventamos a cultura. Os ancestrais comuns aos 

chimpanzés e pré-humanos a inventaram. Nós elaboramos o que nossos 

antepassados desenvolveram para nos tornarmos o que somos hoje. 

Como definida em linhas gerais por antropólogos e biólogos, a cultura é a 

combinação de traços que distingue um grupo de outro. Um traço cultural é um 

comportamento primeiro inventado dentro de um grupo ou aprendido de outro, 

depois transmitido entre os membros do grupo. A maioria dos pesquisadores 

também concorda que o conceito de cultura deveria ser aplicado igualmente aos 

animais e seres humanos, de modo a enfatizar a continuidade dos primeiros para os 

segundos e, não obstante, a complexidade imensamente maior do comportamento 

humano.  

 Se Wilson tinha dúvidas quanto à influência do ambiente na coevolução gene-

cultura parece que com a exposição acima elas foram desfeitas. Se para nos tornarmos o que 

somos hoje “elaboramos o que nossos antepassados desenvolveram” – adaptando aquelas 

categorias culturais que brotaram na mente do homem (como a pesca) aos diversos 

ecossistemas do planeta colonizados pelos humanos – é porque esses ambientes impuseram 

remodelações ao processo originário. Para ficar com o exemplo da pesca: pescar em um lago, 

em um rio ou em um oceano exige três processos técnicos diferentes, adaptações culturais da 

mesma categoria “pesca” a cada um desses ambientes. 

 No entanto, a coevolução gene-cultura, ou de outra maneira, lembrando Ridley 

(2013), a expressão dos genes (natureza) por meio das categorias culturais, não se 

processaram no vazio, ou em algo abstrato como a palavra “mente” pode sugerir. Se a seleção 

natural adaptativa tinha como substrato material para evolução o pool genético do grupo ou da 

população; a seleção cultural, mediante a elaboração e reelaboração das categorias culturais a 

cada contexto histórico e ecossistêmico, tinha como substrato físico o cérebro e o coletivo de 

unidades cerebrais intercomunicantes formado por indivíduos reunidos em sociedades. Esse 

órgão poderoso, com características singulares na espécie sapiens, é o órgão privilegiado da 

cultura: 

A elaboração da cultura depende da memória de longo prazo, e nessa capacidade os 

seres humanos estão bem acima dos demais animais. A vasta quantidade 

armazenada em nossos cérebros anteriores superdimensionados faz de nós exímios 

contadores de histórias. Evocamos sonhos e relembranças da experiência de toda 

uma vida para criar cenários passados e futuros. Vivemos em nossa mente 

consciente com a consequência de nossas ações, reais ou imaginadas. Exteriorizadas 

em versões alternativas, nossas histórias anteriores permitem que anulemos os 

desejos imediatos a favor do prazer adiado. Pelo planejamento de longo prazo, 

derrotamos, ao menos por um tempo, a insistência de nossas emoções. Essa vida 

interior torna cada pessoa única e preciosa. Quando alguém morre, uma biblioteca 

inteira de experiência e imaginações se extingue. (WILSON, 2013, p. 259) 
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 Segundo Wilson, a complexa arquitetura cerebral alimentada por uma crescente 

memória de longo prazo gerou a mente humana. Contra a concepção do cérebro como “tábula 

rasa”, afirmou: 

Um ponto de vista diferente agora predomina: o cérebro possui uma arquitetura 

complexa herdada. Em consequência de como se desenvolveu, a mente consciente, 

um dos produtos da arquitetura, originou-se pela coevolução gene-cultura, uma 

interação intricada entre a evolução genética e cultural. (WILSON, 2013, p. 262) 

 O reconhecimento de Wilson sobre a mente como resultado de uma “interação 

intricada entre a evolução genética e cultural” marcou, a meu ver, o limiar da psicologia 

evolutiva. Não foi por acaso que ele qualificou como “intricada” a relação entre genes e 

cultura da qual emergiu a mente, provavelmente isso justifica a falta de consenso entre teorias 

que procuram explicar sua existência e funcionamento. Por isso, imagino, tenha feito 

profissão de fé quanto à convergência (consiliência) entre grandes ramos da ciência para 

estudar sua complexidade: 

A coevolução gene-cultura, o impacto dos genes sobre a cultura e, reciprocamente, 

da cultura sobre os genes, é um processo igualmente importante para as ciências 

naturais, as ciências sociais e as humanidades. Seu estudo proporciona um meio de 

conectar esses três grandes ramos com uma rede de explicações causais. (WILSON, 

2013, p. 285) 

5.5 As teorias cognitivas da mente segundo a psicologia evolutiva 

   Porém, a consilência entre ciências que poderiam enfrentar a questão colocada 

pela complexidade da evolução do cérebro e da mente já havia sido tentada nos anos 60, na 

Universidade Colúmbia, Estados Unidos, por um psiquiatra psicanalista (que foi aluno de 

Sigmund Freud) e um filósofo antropólogo que em colaboração aplicaram a teoria geral da 

evolução de Darwin à cultura humana, utilizando adaptação como conceito em torno do qual 

se movia o processo evolutivo.  

 Abram Kardiner, o psicanalista, e Edward Preble, o antropólogo, desenvolveram a 

técnica da psicodinâmica adaptacional a ser utilizada pelas ciências sociais no estudo da 

personalidade-cultura.  

 Partindo da psicanálise de Freud, eles lamentaram o deslocamento do conceito de 

adaptação do indivíduo à sociedade da posição fundamental na sua teoria para uma posição 

secundária, cedendo lugar, progressivamente ao longo de sua obra, para o conceito de 

satisfação e controle dos instintos: 
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A obra de Freud no terreno das ciências sociais
81

 foi prejudicada pela incorporação 

de duas suposições falsas, já discutidas: a de que a ontogenia recapitula a filogenia 

na evolução cultural [o que determinaria uma evolução linear e progressiva para 

todas as sociedades] e a de que o instinto é guia para todos os processos 

psicológicos. (...) No uso do instinto como conceito energético, inadvertidamente 

ignorou Freud o aparelho de coordenação central que pressupusera nas primeiras 

obras e em A interpretação dos sonhos. O chamado ego [cujo substrato físico é o 

cérebro] foi espremido para fora do plano de referência e assim se lhe romperam 

todos os contatos de adaptação com o mundo exterior. 

Ele explicou a cultura arrimado às vicissitudes de dois instintos, o de vida e o de 

morte e na sua eterna luta (...). A evolução social, o processo de ensaio e erro dos 

padrões improvisados de relações humanas, e a sobrevivência dos mais aptos por 

acentuarem a adaptabilidade do homem – foram postos de lado. O ego perdeu todo e 

qualquer contato com o meio social, deixando a responsabilidade pela sobrevivência 

do homem às barreiras erguidas contra a satisfação do instinto de morte. 

(KARDINER e PREBLE, 1964, p. 234-235) 

 Com o objetivo de restaurar a posição original que o conceito de adaptação 

ocupou de início na teoria freudiana cientistas da Universidade Colúmbia submeteram-na a 

uma nova síntese: 

A psicologia freudiana foi eventualmente sujeita a uma nova síntese por membros 

do corpo docente da Clínica Psicanalítica da Universidade de Colúmbia, 

notadamente Sandor Rado, Abram Kardiner e David M. Levy. A nova síntese dava 

maior ênfase ao aspecto adaptacional do que ao aspecto instintual da teoria 

freudiana. Rado concentrou-se na teoria geral das neuroses, Levy nas desordens da 

infância e na psicologia experimental e Kardiner nos empregos da psicodinâmica 

adaptacional nas ciências sociais. (KARDINER e PREBLE, 1964, p. 240) 

 Para mim interessam as proposições que Kardiner (1964) fez sobre o emprego da 

psicodinâmica adaptativa na antropologia que, a meu ver, anteciparam o caminho previsto por 

Wilson para o programa de pesquisa científica da psicologia evolutiva, às quais resumirei a 

seguir: 

1. A evolução social não seguiu um curso unilinear. Daí que cada sociedade deva ser 

estudada como entidade em si mesma; 

2. Para compreender as instituições de uma sociedade, deve-se fazer uma tentativa no 

sentido de reconstruir os problemas de adaptação enfrentados pela sociedade. É sabido 

que há muitas maneiras de resolver um mesmo problema social; 

3. As instituições sociais são as relações padronizadas que acomodam o indivíduo ao 

meio humano e natural; 

4. O bom êxito ou o malogro da padronização social é importante. Os relativistas 

radicais, segundo os quais na padronização social qualquer coisa serve, estão errados. 
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De acordo com Kardiner e Preble (1964, p. 228), em relação às ciências sociais: “Nesse setor [Freud] escreveu 
cinco livros principais: Totem e tabu (1913), Psicologia de grupo e análise do ego (1921), O futuro de uma ilusão 
(1928), A civilização e os seus descontentes (1930) e Moisés e o monoteísmo (1939).”    
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Há uma penalidade para a má padronização social: os efeitos para a unidade humana 

são desastrosos e toda a cultura, mais cedo ou mais tarde, se verá em perigo; 

5. Os métodos de investigação de Freud podem ser empregados para relacionar as 

instituições sociais ao individuo e à sua herança genética. O resultado dessa interação 

não está estereotipado, mas cai num âmbito fixo de variações, que é o caráter pessoal. 

Os indivíduos de uma sociedade, em sua interação, criam novas instituições, algumas 

das quais promovem cooperação, ao passo que outras estimulam a ansiedade e o furor. 

O sucesso ou o fracasso de uma sociedade dependem do equilíbrio favorável às 

primeiras.  

 Com efeito, a clareza das proposições de Kardiner revelou a aproximação da 

teoria geral da biologia evolutiva com as ciências sociais, realizada pelo método da 

psicodinâmica adaptacional, originado na psicologia. Esse método poderia resultar, segundo 

ele, num corpo de conhecimentos correlatos, tais como: descrição dos processos 

homeostáticos
82

 que operam em sociedade; descrição da “personalidade básica” que resulta 

dos padrões homeostáticos particulares da sociedade; descrição do dinamismo da mudança da 

cultura. 

 No entanto, surpreende que esse programa de pesquisa que unia biologia 

evolutiva, psicologia social e ciências sociais não tenha obtido sucesso. Não há referências a 

esses estudos em Piaget, Dawkins, Wilson, Ridley ou Pinker. Cronologicamente, a psicologia 

evolutiva passou a ser considerada a partir do trabalho de John Tooby e Leda Cosmides, no 

final doa anos 80. As razões para isso o próprio Kardiner anteviu, e num belo texto expressou 

o que alguns anos depois seriam as apreensões de Piaget quanto à possibilidade de 

interdisciplinaridade entre as disciplinas e o insight de Dawkins quanto à seleção cultural 

adaptativa: 

Infelizmente, porém, esse determinado aborde da investigação da personalidade-

cultura na antropologia não foi adiante. Uma das principais razões é que ele requer 

profundo conhecimento da psicodinâmica, o que impõe severa restrição ao 

recrutamento de investigadores e colaboradores.
83

 Outra razão é que essa obra 
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Kardiner (1964, p. 247) fez importante esclarecimento sobre o significado de homeostase, utilizada por ele: 
“A sociedade não é um organismo, de sorte que o termo homeostase aqui se emprega metaforicamente para 
sugerir o equilíbrio socialmente mantido pelas capacidades dos indivíduos de cooperarem e participarem de 
interesses comuns.”     
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Tal como Boas em relação ao valor das “histórias de vida” como técnica de pesquisa, Kardiner (1964, p. 244) 
fez restrições à técnica etnográfica sem o apoio da psicodinâmica: “O cientista social necessita do psicólogo 
pela simples razão de que a adaptação humana envolve a operação de processos que se não identificam na 
vida consciente do homem. Os dados etnográficos não podem ser aceitos unicamente pelo seu valor aparente, 



120 
 

constitui uma invasão, pela psicodinâmica, de outra disciplina (antropologia). A 

resistência acadêmica pode ser uma poderosa força inibitória. Mais cedo ou mais 

tarde, entretanto, confiamos que tais obstáculos sejam ultrapassados, pela simples 

razão de que, se há de sobreviver no mundo moderno, o homem precisa saber como 

funciona a sociedade. Ele chegou, provavelmente, ao estágio em que a evolução 

orgânica já não é fator de adaptação e agora se encontra numa situação em que pode, 

praticamente, refazer o meio natural de acordo com as suas necessidades somáticas. 

Agora, a evolução social determinará o destino do homem. (KARDINER e 

PREBLE, 1964, p. 251) 

 De acordo com Matt Ridley (2013, p. 56) – que nenhuma menção fez ao trabalho 

de Kardiner e Preble – apenas nos anos 90 se retornou com vigor aos estudos darwinianos 

sobre a evolução cognitiva da mente, retomando o caminho aberto por Willian James (1890) 

em Principles of psychology: 

Principles of psychology, de Willian James, grande parte publicada pela primeira 

vez como uma série de artigos na década de 1880, continha um manifesto pelo 

nativismo – a ideia de que a mente não pode aprender a menos que tenha rudimentos 

de conhecimento inato –, contrariando a moda dominante do empirismo, a teoria de 

que o comportamento é modelado pela experiência. Willian James acreditava que os 

seres humanos eram equipados com tendências inatas que não derivavam da 

experiência, mas do processo darwiniano de seleção natural.  

 No entanto, o “nativismo” de James não conseguiu se firmar no mundo 

acadêmico, então dominado pelo empirismo da “tábula rasa”, tendo que esperar pelo resgate 

primeiro tentado por Chomsky, final da década de 50 e, depois, realizado pelo 

desenvolvimento acelerado da neurociência nos anos 90, com a “década do cérebro”: 

As ideias de James foram na verdade imensamente influentes no início. Seu 

seguidor, William McDougall, criou toda uma escola de instintivistas, que se 

tornaram proficientes no reconhecimento dos novos instintos humanos sob qualquer 

circunstância. (...) Na década de 1920, as próprias ideias empiristas atacadas por 

James, incorporadas no conceito da tábula rasa, recuperaram forças não só na 

psicologia (com John B. Watson e B. F. Skinner), mas na antropologia (Franz Boas), 

psiquiatria (Freud) e sociologia (Durkheim). O nativismo foi quase inteiramente 

eclipsado até 1958, quando Noam Chomsky mais uma vez afixou seus estatutos na 

porta da ciência. Em uma famosa análise de um livro sobre a linguagem de Skinner, 

Chomsky afirmou que era impossível que uma criança aprendesse as regras de 

linguagem a partir de exemplos: a criança deve ter as regras inatas pelas quais o 

vocabulário da linguagem é fixado. Mesmo assim, a tábula rasa dominou as 

ciências humanas por muitos anos. Foi somente um século depois da publicação de 

seu livro que a ideias de William James da singularidade dos instintos humanos foi 

novamente levada a sério em um novo manifesto do nativismo, escrito por John 

Tooby e Leda Cosmides. (RIDLEY, 2013, p. 57) 

 Novamente, a colaboração entre um psicólogo, Leda Cosmides, e um antropólogo, 

John Tooby, no livro The adapted mind (1992) [A mente adaptada], retomou a teoria geral da 

                                                                                                                                                                                     
assim como não o podem ser as produções conscientes da mente individual. O observador precisa de ser 
treinado para olhar por baixo da superfície das instituições sociais e tentar discernir as relações existentes 
entre as pressões sociais e a integração do indivíduo.”  
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evolução de Darwin a aplicando ao estudo da evolução cognitiva do cérebro. Segundo Mithen 

(2002, p. 60), eles reagiram à ideia presente em Piaget (2003) de que o cérebro era composto 

por uma inteligência geral capaz de absorver qualquer tipo de informação disponível: 

Piaget acreditava firmemente que a mente é como um computador.
84

 Segundo suas 

teorias, ela roda um pequeno conjunto de programas de utilidade geral que 

controlam a entrada de novas informações e também reestruturam a mente de modo 

que ela passe por uma série de fases de desenvolvimento.  

 Na verdade, eles desenvolveram a concepção do filósofo Jerry Fodor (1983), em a 

The modularity of mind [A modularidade da mente], que por sua vez havia se inspirado numa 

ideia precursora de William James de que para o cérebro ser um bom sistematizador de 

conhecimentos necessitava de se dividir em domínios que aprendessem a intuir causa e efeito, 

regularidades e regras, ou seja, módulos mentais separados, habilidades separadas e tarefas de 

aprendizagem separadas. De acordo com Ridley (2013, p. 86): 

Tudo isso apoia a ideia de James de que os instintos devem se manifestar em 

circuitos mentais chamados módulos, cada um deles especificamente projetado para 

ser bom em sua tarefa mental. Tal visão modular da mente foi enunciada pela 

primeira vez pelo filósofo Jerry Fodor no inicio da década de 1980, e mais tarde 

desenvolvida pelo antropólogo John Tooby e pela psicóloga Leda Cosmides na 

década de 1990. Tooby e Cosmides estavam atacando a então disseminada crença de 

que o cérebro é um dispositivo de aprendizagem de propósito geral. Em vez disso, 

diz a dupla de antropólogo-psicóloga, a mente é como um canivete suíço. Quanto às 

lâminas, chaves de fenda e coisas que ajudam os escoteiros a tirar pedras de cascos 

de cavalo, leiam-se módulos de visão, módulos de linguagem e módulos de empatia. 

Como as ferramentas de um canivete, estes módulos são ricos em propósito 

teleológico: faz sentido não só descrever do que são feitos e como fazem seu 

trabalho, mas para que servem. Assim como o estômago esta para a digestão, o 

sistema visual do cérebro está para a visão. Ambos são funcionais, e o projeto 

funcional implica evolução por seleção natural, que implica pelo menos em parte 

uma ontologia genética. A mente portanto consiste em uma coleção de módulos de 
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De acordo com Mithen (2002, p. 94-95): “Segundo a argumentação de Piaget, existiram apenas três 
programas rodando na mente, que ele denomina “assimilação”, “acomodação” e “equilibração”. O primeiro 
deles é a maneira pela qual novos conhecimentos são integrados com os que já estão na mente, enquanto o 
segundo se refere a como o conhecimento já existente é transformado para acomodar o novo. Estes são, 
portanto, processos recíprocos trabalhando em tandem [bicicleta de duas selas]. Equilibração foi um termo 
proposto para descrever a re-estruturação mental que ocorre durante o desenvolvimento. Piaget propôs um 
modelo de estágios de desenvolvimento onde a reestruturação mental marca o inicio de cada nova fase. Na 
sua forma mais simples, a proposição de Piaget envolve quatro estágios: a inteligência sensório-motora (do 
nascimento até os dois anos), a inteligência pré-operatória (dos dois aos seis/sete anos), a inteligência 
operatório-concreta (dos seis/sete aos onze anos) e a inteligência operatório-formal (depois dos doze anos, 
aproximadamente). Durante o estágio sensório-motor, há uma ausência do pensamento internalizado, 
representacional, que somente emerge com a inteligência pré-operatória e permite o desenvolvimento da 
linguagem. As duas formas de inteligência operatória envolvem uma série de operações mentais que tornam 
possível, entre outras coisas, um planejamento a longo prazo das ações. A inteligência operatório-formal está 
especialmente relacionada com o pensar sobre objetos e eventos hipotéticos.”  
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conteúdo específico e processamento de informação adaptada para ultrapassar 

ambientes. O nativismo está de volta.
85

  

 Jerry Fodor propôs que para efeito de pesquisa a mente fosse dividida em duas 

partes, que se conhece por percepção (ou sistemas de entrada) e cognição (ou sistemas 

centrais). As arquiteturas de ambas são bem diferentes; os sistemas de entrada parecem 

dispositivos de um canivete suíço e ele os descreve como uma série de “módulos” singulares e 

independentes, tal qual a visão, a audição, o tato. Fodor incluiu a linguagem entre os sistemas 

de entrada. Por outro lado, os sistemas centrais não possuem uma arquitetura, ou talvez ela 

sempre permaneça fora do nosso alcance. É ali que os misteriosos processos conhecidos como 

“pensamento”, “resolução de problemas” e “imaginação” acontecem. É ali que reside a 

“inteligência” (MITHEN, 2002). 

 Conforme a exposição de Mithen (2002, p. 62-64): 

Fodor argumenta que cada sistema de entrada se baseia em processos cerebrais 

independentes. Por exemplo, os usados para a audição são totalmente diferentes dos 

usados para a visão ou a linguagem: são como dispositivos diferentes do canivete 

suíço, que simplesmente se encontram contidos num mesmo estojo. 

O caráter fundamental da cognição é ela ser holística, o extremo oposto dos sistemas 

de entrada, que são todos dedicados a lidar com apenas um tipo específico de 

informação. E isso é o que Fodor considera a característica mais intrigante da 

cognição: “seu não encapsulamento, sua criatividade, seu holismo e sua paixão pelo 

analógico”. Fodor sente-se derrotado pelos sistemas centrais, declarando que é 

impossível estudá-los. Pare ele, “pensamento”, “resolução de problemas”, 

“imaginação” e “inteligência” são irresolúveis. 

Resumindo, Fodor acredita que a mente possui uma arquitetura de dois níveis; o 

inferior é como um canivete suíço e o superior, como... Bem, não podemos 

descrevê-lo. 

Mas Fodor argumenta que a arquitetura da mente moderna – o processo da evolução 

humana – de fato concebeu um projeto bem engenhoso. É quase perfeito por 

permitir nossa adaptação ao mundo que nos rodeia. A percepção foi gerada para 

detectar o que está certo nesse mundo: em situações de perigo ou oportunidade, uma 

pessoa precisa reagir rapidamente e sem pensar. Segundo Fodor, “sem dúvida é 

importante prestar atenção no eternamente belo e verdadeiro. Mas é mais importante 

ainda não sermos devorados”. Em outros momentos, no entanto, sobrevivemos 

contemplando a natureza do mundo de maneira lenta e reflexiva, integrando muitas 

fontes diferentes de informação. Apenas dessa forma podemos chegar a reconhecer 

as regularidades e a estrutura do mundo.  
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Para Ridley (2013, p. 86): “Este foi o ponto alto do que às vezes é chamado revolução cognitiva. (...) a 
revolução cognitiva na verdade começou com Noam Chomsky na década de 1950. Chomsky afirmou que as 
características universais da linguagem humana, invariáveis em todo o mundo, somadas à impossibilidade 
lógica de uma criança deduzir as regras de uma linguagem com a mesma rapidez com que faz a partir dos 
poucos exemplos disponíveis a elas, deve implicar que há alguma coisa inata na linguagem. Mais tarde, Steven 
Pinker dissecou o “instinto de linguagem” humano, mostrando que ele tinha todos os sinais de um canivete 
suíço – a estrutura projetada para a função – e acrescentou a concepção de que a mente estava equipada não 
com informação inata, mas com formas inatas de processar a informação.”  
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 Certo ar de “mistério” que encobre os sistemas centrais, a “inteligência”, de Fodor 

não aparece por acaso. Como se verá, no princípio do século XXI ele colocará em questão 

algumas de suas posições, aproximando-se de uma das vertentes da teoria da mente com forte 

apoio da neurociência conhecida como os “novos misteriosos”. 

 Porém, ainda em 1983, mesmo ano da publicação do livro de Jerry Fodor, outro 

psicólogo apresentou importante trabalho sobre a arquitetura e funcionamento da mente, 

tratava-se de Frames of Mind: the theory of multiple intelligences [Estados da mente: a teoria 

das inteligências múltiplas], de Howard Gardner.  

 Gardner propôs um tipo de arquitetura da mente bem diferente. Ele eliminou a 

separação entre sistemas de entrada (percepção) e sistemas centrais (cognição) e concentrou-

se na noção de “inteligência”, que para Fodor era irresolúvel. Tal como este, recusou a ideia 

de uma capacidade intelectual única e generalizada – o cérebro-esponja, a absorver todos os 

estímulos que se lhe apresentam; ou o cérebro como um grande computador, a processar as 

informações que lhe chegam – e a substituiu por sete tipos distintos de inteligência: 

linguística, musical, lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica,
86

 e duas formas de 

inteligência pessoal (uma voltada para dentro, para perscrutar a própria mente; e outra voltada 

para fora, para compreender outras pessoas). Cada uma com base em diferentes regiões do 

cérebro, contendo processos neurológicos próprios e independentes (MITHEN, 2002). 

 Segundo Mithen (2002, p. 66), também Gardner concebeu uma arquitetura da 

mente do tipo canivete suíço, com cada dispositivo se chamando não mais de “módulo”, mas 

de “inteligência”: 

Portanto, a posição de Gardner é de que, apesar da independência dos processos 

centrais de cada inteligência, no relacionamento humano normal, tipicamente 

encontramos conjuntos de inteligências trabalhando juntos e até harmoniosamente, a 

fim de executar atividades humanas complexas. E os indivíduos mais espertos – ele 

sugere – são aqueles mais capazes de estabelecer conexões entre domínios, como 

exemplificado pelo uso de metáforas e analogias.  

 Todavia, apesar das propostas teóricas sobre a arquitetura da mente de Fodor e 

Gardner, eles não haviam respondido plausivelmente o porquê de a mente ter se desenvolvido 
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Para Mithen (2002, p. 65): “A função de cada inteligência está em grande parte definida pelo seu nome. A 
lógico-matemática talvez seja a que mais se aproxima do que normalmente queremos dizer ao usar o termo 
“inteligência”, na medida em que se refere, em uma última instância, ao pensamento lógico e científico. A 
batizada com um nome um tanto difícil de corporal-cinestésica diz respeito à coordenação dos movimentos 
corporais, exemplificada nos desportistas e dançarinos.”    
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como um canivete suíço, o porquê as “lâminas ou dispositivos” do canivete, leiam-se 

“módulos ou inteligências” haviam assim se constituído. Mithen (2002, p. 67) elaborou a 

questão de modo a justificar o método que a psicologia evolutiva adotou para abordá-la: 

Gardner criou o modelo do canivete suíço para os processos do pensamento, que (se 

as inteligências múltiplas puderem de fato trabalhar juntas, e em harmonia) não é 

substancialmente diferente da maneira como Fodor caracterizou os sistemas centrais. 

(...) Mas se isso é verdade, então, em primeiro lugar, por que ter diferentes lâminas 

para o pensamento? Por que não ter um programa geral de 

aprendizado/pensamento/resolução de problemas? Ou, em outras palavras, uma 

inteligência geral? E o que nos garante que Gardner identificou os números e tipos 

corretos de lâminas no canivete? Ele próprio admite que outra pessoa, analisando a 

mente, poderia encontrar uma série diferente de inteligências. Para responder a essas 

perguntas, o melhor seria pensar em quem montou o canivete da mente – isto é, 

pensar na arquitetura da mente: os processos evolutivos.  

 Para se compreender a importância do trabalho de Tooby e Cosmides, convém 

relembrar a polêmica em torno dos fundadores da sociobiologia nos anos 70, Richard 

Dawkins e Edward Wilson, que foram acusados por seus críticos acadêmicos de defenderem o 

“status quo e os privilégios de raça, classe e sexo” de suas sociedades, com isso apoiando 

políticos de “direita”, conforme detalhei nas notas 27 e 28. Segundo Ridley (2013, p. 37): 

Richard Dawkins, apesar de ter ignorado amplamente o ser humano em O gene 

egoísta, exceto para dizer que a consciência libertava as pessoas da tirania dos genes 

[ponto de partida da teoria da seleção cultural adaptativa e da teoria dos memes], 

viu-se acusado de dar apoio a políticos de extrema direita. Enquanto isso, as 

tentativas de Wilson de se explicar mais extensamente, em dois livros posteriores [a 

Sociobiology], convenceram alguns, mas não conseguiram satisfazer seus críticos, 

que agora estavam polarizados em dois extremos. Eles tinham encontrado 

exatamente o mesmo orgulho ferido que Copérnico e Darwin enfrentaram: os seres 

humanos não gostam de ser retirados do centro do universo. Ver o comportamento 

humano destronado de sua supremacia e descrito nos mesmos termos do 

comportamento das formigas foi tão insultante ao orgulho da espécie como ver a 

Terra rebaixada a um planeta. É possível que tudo viesse a ser menos mordaz se 

Wilson tivesse falado de constelações de predisposições inatas em vez de “genes”. A 

ideia de uma única sequência de DNA com a capacidade de determinar uma atitude 

humana parecia intuitivamente errada.  

 Algumas atitudes constrangedoras e inibitórias emergiram desse contexto 

intoxicado pela política e a ideologia. Para Ridley (2013), muitos biólogos que se uniram à 

visão do gene egoísta não vieram em auxilio de Dawkins e Wilson, causando mágoas 

duradouras. Alguns acharam que as especulações humanas da sociobiologia eram ingênuas, 

prematuras e problemáticas. Outros se limitaram a procurar o sossego da separação 

ontológica: na verdade a divisão entre animais geneticamente determinados e seres humanos 

culturalmente determinados foi uma dádiva divina para a maioria dos biólogos. “Fazer sua 

pesquisa em paz, sem ter medo de que possam acidentalmente meter-se em dificuldades com 

questões de alto conteúdo social ou político. Isto lhes oferece uma direção segura para 
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atravessar o campo minado politizado da vida acadêmica moderna.” (TOOBY e COSMIDES, 

1992 apud RIDLEY, 2013, p. 307) 

 Fugindo da “segurança intimidada” desse ambiente de acomodação, Tooby e 

Cosmides tentaram renovar a sociobiologia a partir de 1992. Eles afirmaram que o 

comportamento expresso de um ser humano não precisa estar diretamente ligado aos genes, 

mas que os mecanismos psicológicos subjacentes podem ser: 

Assim, para usar um exemplo simples, a busca por “genes para a guerra” está fadada 

a fracassar, mas a insistência dogmática contrária de que a guerra é o mero produto 

da cultura escrita na tábula rasa de cérebros impressionáveis é igualmente tola. 

Pode bem haver mecanismos psicológicos na mente, colocados ali por seleção 

natural, agindo no passado sobre conjuntos de genes, que predispõem a maioria das 

pessoas a reagir a algumas circunstâncias de forma belicosa. Tooby e Cosmides 

chamaram isto de psicologia da evolução. Foi uma tentativa de fundir o melhor do 

nativismo de Chomsky – a ideia de que a mente não pode aprender a não ser que 

tenha rudimentos de conhecimento inato – com o melhor do selecionismo da 

sociobiologia: a forma de compreender uma parte da mente é entender o que a 

seleção natural planejou [relação entre preparação e contrapreparação da mente, a 

qual Wilson mencionou] que ela fizesse. (RIDLEY, 2013, p. 308) 

 Segundo eles – e tese fundamental de sua teoria –, é todo o programa do 

desenvolvimento que evolui, o programa para criar um pé, um rim ou um órgão da linguagem 

no cérebro. Cada programa requer a integração bem-sucedida de centenas, talvez milhares de 

genes (muitos deles pangenes usados também em outros sistemas), e a presença de sugestões 

ambientais esperadas. É uma mistura sutil de natureza e criação que cautelosamente evita 

colocar as duas em campos opostos: 

A cada vez que um gene é selecionado em detrimento de outro, um projeto de um 

programa de desenvolvimento é selecionado em detrimento de outro também; em 

virtude de sua estrutura, este programa desenvolvimental interage com alguns 

aspectos do ambiente casualmente relevantes para o desenvolvimento (...). Assim, os 

genes e o ambiente relevante para o desenvolvimento são o produto da seleção 

natural. (TOOBY e COSMIDES, 1992 apud RIDLEY, 2013, p. 308-309) 

 De acordo com Mithen (2002), eles defenderam a bandeira da psicologia 

evolutiva argumentando que para compreender a natureza da mente humana moderna é 

necessário que a se considere um produto da evolução humana. O ponto de partida foi 

conceber a mente como uma estrutura funcional complexa que não poderia ter surgido pelo 

acaso. Se há disposição para ignorar a possibilidade de uma intervenção divina, o único 

processo conhecido que pode ter dado origem à tamanha complexidade é a evolução por 

seleção natural: 
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Nesse respeito, Tooby e Cosmides tratam a mente como tratamos qualquer outro 

órgão do corpo – é um mecanismo evoluído, construído e ajustado em resposta às 

pressões seletivas enfrentadas pela nossa espécie durante sua evolução. Mais 

especificamente, eles argumentam que a mente humana evoluiu sob a força das 

pressões seletivas enfrentadas pelos nossos ancestrais enquanto viviam como 

caçadores-coletores nos ambientes do Pleistoceno
87

 – os atos e cenas centrais da 

nossa pré-história. Na medida em que esse modo de vida terminou há apenas uma 

fração de tempo em termos evolutivos, nossas mentes permaneceram adaptadas à 

caça e à coleta. (MITHEN, 2002, p. 68) 

 Tooby e Cosmides, como consequência, argumentam também que a mente é um 

canivete suíço com um grande número de lâminas altamente especializadas, isto é, composta 

de módulos mentais múltiplos, que foram projetadas pela seleção natural para lidar cada qual 

com um determinado problema adaptativo enfrentado pelos caçadores-coletores no passado. 

No entanto, segundo Mithen (2002, p. 68-69), os “módulos” mentais de Tooby e Cosmides 

não são os mesmos concebidos por Gardner: 

Mas os módulos da mente de Tooby e Cosmides são muito diferentes das 

inteligências de Gardner. Na verdade, aproximam-se mais dos processos de entrada 

de Fodor: são embutidos na mente ao nascer e são universais entre as pessoas. 

Enquanto a natureza das inteligências múltiplas de Gardner podia ser influenciada 

pelo contexto em que nossas mentes jovens se desenvolviam, a mesma coisa não 

acontece com os módulos de Tooby e Cosmides. 

Esses módulos apresentam uma característica decisivamente fundamental que ainda 

não havíamos visto: “são ricos em conteúdo”. Dito de outra forma, os módulos não 

apenas fornecem conjuntos de regras para resolvermos problemas, como também 

proporcionam muita informação necessária para tal. Esse conhecimento reflete a 

estrutura do mundo real – ou pelo menos aquela do Pleistoceno em que a mente 

evoluiu. A informação sobre a estrutura do mundo real juntamente com a 

abundância de regras para a resolução de problemas, cada uma contida no seu 

módulo mental próprio, já se encontra na mente da criança ao nascer. Alguns 

módulos são ativados imediatamente – os relacionados ao contato visual com a mãe 

–, outros precisam de um pouquinho de tempo antes de entrarem em ação, como os 

módulos para a aquisição da linguagem.  

 Eles apresentaram três argumentos para justificar por que a mente evoluiu como 

canivete suíço: 

1. Como cada tipo de problema enfrentado pelos nossos ancestrais caçadores-coletores 

era singular, tentar resolver todos utilizando um único esquema de raciocínio 

(inteligência geral, cérebro-esponja ou cérebro computador) teria levado a muitos 

erros. Por consequência, qualquer humano que tivesse módulos mentais especializados 

e dedicados a tipos específicos de problemas teria evitado erros e encontrado soluções 

com sucesso. Essa pessoa teria possuído uma vantagem seletiva e seus genes teriam se 
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O Pleistoceno é a época que iniciou o período Quaternário (há mais ou menos 2 a 1,8 milhões de anos), na 
qual apareceu o primeiro gênero Homo (provavelmente o Homo habilis). O Quaternário é o último período da 
era Cenozóica, que começou há 65 milhões de anos após a extinção dos dinossauros. [Nota do autor]    
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espalhado pela população, codificando a feitura de canivetes suíços nas mentes dos 

seus descendentes; 

2. O fato de as crianças aprenderem tantas coisas a respeito de muitos assuntos 

complexos torna impossível aceitar que isso aconteça a não ser que suas mentes 

tenham sido pré-programadas para fazê-lo. É o argumento de Chomsky,
88

 para o qual 

a mente contém um “dispositivo para a aquisição da linguagem” geneticamente fixo e 

dedicado ao aprendizado da língua, já equipado com um plano geral para regras 

gramaticais; 

3. Finalmente, o terceiro argumento é conhecido como o problema do contexto, e lida 

com a dificuldade de tomar decisões. Imaginem um caçador pré-histórico que de 

repente se deparasse com um leão. O que ele deveria fazer? Se tivesse apenas um 

programa geral de aprendizagem, o tempo necessário para avaliar as intenções do leão 

e pesar os prós e contras de correr ou não se mexer poderia muito bem ser 

excessivamente longo. Conforme notou Jerry Fodor, o caçador provavelmente teria 

sido devorado. O problema com regras gerais de aprendizado é que qualquer 

possibilidade deveria ser examinada, pois não existem critérios específicos quanto a 

que informação excluir durante uma tomada de decisão. Nossos ancestrais pré-

históricos poderiam ter morrido de fome enquanto tentavam decidir onde e o que 

caçar. Mas se um deles possuísse um módulo mental especializado para tomar 

decisões sobre caçar, que indicasse os tipos de informação a considerar e como 

processá-los, ele teria prosperado aumentando seu sucesso reprodutivo. Assim, logo a 

comunidade estaria povoada de seus descendentes, cada qual com um módulo mental 

especializado para tomar decisões sobre caça (MITHEN, 2002). 

 Portanto, se é válido pensar na mente como um produto da seleção natural, os 

argumentos que justificam a mente como canivete suíço são contundentes. Isso remete, 

segundo Mithen (2002), ao aspecto mais significativo dos argumentos de Tooby e Cosmides, 
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Para Mithen (2002, p. 70): “Esse argumento foi originalmente conhecido como a “pobreza do estímulo” e 
utilizado por Noam Chomsky em relação à linguagem. Como é possível – perguntou-se Chomsky – que crianças 
adquiram as muitas e complexas regras da gramática a partir de uma série limitada de elocuções saindo dos 
lábios dos pais? Como poderia um programa geral de aprendizado da mente possivelmente deduzir essas 
regras, memorizá-las e então permitir que uma criança de quatro anos as usasse de maneira quase perfeita? 
Bem, simplesmente não poderia.” Ainda, segundo Mithen (2002, p. 70): “Tooby e Cosmides generalizaram o 
argumento da “pobreza do estímulo” para todos os domínios da vida. Como pode uma criança aprender o 
significado de expressões faciais ou o comportamento de objetos físicos, ou mesmo atribuir crenças e 
intenções a outras pessoas, a não ser que ela seja ajudada por módulos mentais ricos em conteúdos e 
dedicados a essas tarefas?”  
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a sugestão de que se é capaz de prever quais dispositivos deveriam existir no canivete: pode-

se prever as lâminas se for conhecido os tipos de problemas que os caçadores-coletores pré-

históricos normalmente tinham que enfrentar e resolver. Assim, eles sugerem que a mente 

contém grande número de módulos específicos:  

Um para o reconhecimento do rosto, um para as relações espaciais, um para a 

mecânica de objetos rígidos, um para o uso de ferramentas, um para o medo, um 

para as trocas sociais, um para a emoção-percepção, um para a motivação associada 

ao parentesco, um para a distribuição do esforço e recalibração, um para o cuidado 

das crianças, um para as inferências sociais, um para a amizade, um para a aquisição 

da gramática, um para a comunicação e pragmática, um para a teoria da mente, e 

assim por diante! (TOOBY e COSMIDES, 1992 apud MITHEN, 2002, p. 71) 

 Ainda de acordo com Mithen, esses módulos podem ser agrupados a partir de 

afinidades funcionais entre eles, por exemplo: um grupo de módulos de “interação social” ou 

um grupo de “objetos físicos”. Tooby e Cosmides os chamam de “faculdades”, o que os 

tornam semelhantes às “inteligências” de Gardner. No entanto, essa semelhança é apenas 

aparente: 

Mas a diferença fundamental é que as inteligências de Gardner são arbitrárias – não 

mais que seus palpites sobre o que acontece na mente. Tooby e Cosmides, por sua 

vez, preveem quais módulos deveriam existir recorrendo ao fato de a mente ser um 

produto da evolução durante o Pleistoceno, quando é possível assumir que a seleção 

natural teve um papel dominante. Além disso, as inteligências de Gardner são 

moldadas pelo contexto cultural do desenvolvimento. As faculdades de Tooby e 

Cosmides são imunes ao mundo externo. (MITHEN, 2002, p. 72) 

 Apesar da ênfase na influência do ambiente sobre a evolução da expressão dos 

genes, cujo ponto alto foi o aparecimento e desenvolvimento da mente, Tooby e Cosmides 

enfrentaram o mesmo problema político de Dawkins e Wilson. O establishment das ciências 

sociais os retratou como nativistas reacionários radicais. Segundo Ridley (2013, p. 309-310): 

Penso que este é um erro de interpretação crasso. Para mim, Tooby e Cosmides 

representam um afastamento do nativismo ingênuo em direção a uma integração 

com a criação. O tema que ajudaram a fundar – a psicologia da evolução – fica tão à 

vontade com as explicações da criação como com as explicações da natureza. 

A principal queixa que Tooby e Cosmides têm contra as ciências sociais é o seu 

desejo de se isolar de outros níveis de explicação. Durkheim notoriamente declarou: 

“A cada vez que um fenômeno social é diretamente explicado por um fenômeno 

psicológico, podemos ter certeza de que a explicação é falsa (...). A causa 

determinante de um fato social deve ser procurada entre os fatos sociais que o 

precedem e não entre os estados de consciência individual.” (...) Mas outras ciências 

têm conseguido integrar níveis “inferiores” de explicação sem perder nada. A 

psicologia usa a biologia, que usa a química, que usa a física. Tooby e Cosmides 

queriam reinventar a psicologia de uma forma que usasse os genes não como 

determinantes implacáveis de uma natureza humana inevitável mas como 

dispositivos sutis projetados por seleção ancestral para obter experiência do mundo.  
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 A conclusão a que Ridley chegou, concordando com Tooby e Cosmides, e que 

conduz diretamente à compreensão do desenvolvimento do cérebro e ao surgimento da mente 

como resultado da coevolução gene-cultura, é de que os genes são dispositivos para obter 

informações do ambiente. Pare Ridley (2013), de fato os genes são deterministas implacáveis, 

carregando mensagens completamente previsíveis. Mas por causa da forma como eles são 

ativados ou desativados em resposta às instruções externas, os genes estão muito longe de 

terem ações fixas. Em vez disso, eles são dispositivos para obter informação do ambiente. A 

cada minuto, a cada segundo, muda o padrão dos genes que é expresso no cérebro, com 

frequência em resposta direta ou indireta a acontecimentos fora do corpo. Portanto, eles são os 

mecanismos da experiência.  

 No entanto, o desenvolvimento da mente como canivete suíço ainda nos anos 90 

receberia nova contribuição, a dos chamados psicólogos desenvolvimentistas sem, no entanto, 

abrir mão das explicações evolucionistas de Tooby e Cosmides. Segundo eles, de fato a mente 

se desenvolve como tal, mas não desde o nascimento. As “modularizações” (aparecimento das 

“lâminas”) obedecem à evolução etária e recebem influência do contexto cultural do 

indivíduo, retomando a ideia dos estágios de desenvolvimento mental propostos por Piaget – 

o que não significou assumir sua classificação. 

 Patrícia Greenfield (1991) sugeriu que até a idade de dois ou três anos a mente da 

criança não é de forma alguma como um canivete suíço; é como se fosse um programa de 

aprendizagem geral, portanto mais uma vez reportando-se a Piaget. Ela argumentou que as 

capacidades para a linguagem e para a manipulação de objetos das crianças dependem dos 

mesmos processos cognitivos, somente mais tarde é que ocorre a modularização. 

 Em apoio a Greenfield, Karmiloff-Smith (1992), concordou quanto à 

modularização ser um produto do desenvolvimento. Porém, para ela, os módulos que se 

desenvolvem são variáveis de acordo com diferentes contextos culturais. Ela aceita o papel 

dos conhecimentos intuitivos sobre a linguagem, a psicologia, a biologia e a física presentes 

no cérebro ao nascer, no entanto, segundo ela, esses conhecimentos intuitivos fornecem 

simplesmente o impulso inicial – mais uma vez, não se pode deixar de lembrar do estágio 

sensório-motor de Piaget, no qual a lógica dos instintos comandam as primeiras percepções da 

criança – para o desenvolvimento dos domínios ou módulos cognitivos. 
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 Mithen, com quem concordo, não identificou diferenças radicais e intransponíveis 

entre as propostas de Greenfield e Karmiloff-Smith e a psicologia evolutiva de Tooby e 

Cosmides, apenas apontou divergência quanto ao momento do aparecimento e as capacidades 

dos módulos, domínios, inteligências, ou seja, das “lâminas” do canivete e de sua relação com 

o contexto cultural no qual se encontra. Com efeito: 

Um elemento fundamental das ideias de Karmiloff-Smith, entretanto, é que o 

contexto cultural em que a criança se desenvolve também influi na determinação dos 

tipos de domínio que emergem. Isso se deve à plasticidade do desenvolvimento 

cerebral inicial. Karmiloff-Smith (1994) sugere que “com o tempo, os circuitos 

cerebrais são progressivamente selecionados para computações (domínios-

específicos) distintas”. E, consequentemente, embora os caçadores-coletores do 

Pleistoceno possam não ter sido grandes matemáticos (suas vidas não exigiram isso), 

as crianças hoje em dia podem, contudo, desenvolver um domínio cognitivo 

especializado para a matemática. O impulso inicial para isso pode residir em um dos 

módulos da física intuitiva ou outro aspecto do conhecimento intuitivo com o qual 

as crianças nascem. Em condições culturais adequadas, isso pode elaborar-se em um 

domínio completo do conhecimento matemático (...). A mente ainda é um canivete 

suíço; mas os tipos de lâminas presentes podem variar de pessoa para pessoa. 

Karmiloff-Smith concorda, portanto, com Tooby e Cosmides sobre a mente das 

crianças pequenas ser um canivete suíço. Para Karmiloff-Smith, contudo, esse é 

apenas um estágio que precede a emergência da borboleta. Porque ela argumenta 

que assim que a modularização ocorre, os módulos começam a operar juntos. 

(MITHEN, 2002, p. 88-89) 

 A operação conjunta dos módulos indicada por Karmiloff-Smith remonta a Fodor 

e Gardner e introduz o problema da criatividade. Os argumentos de Fodor, Gardner e 

Karmiloff-Smith parecem abolir uma arquitetura estritamente modular para a mente moderna 

completamente desenvolvida. Segundo Dan Sperber (1994) essa falta de modularidade 

aparenta ser essencial para o pensamento criativo, ele propôs que se pode ter as duas coisas: 

uma mente moderna estritamente modular mas ao mesmo tempo muito criativa. Ao longo da 

evolução a mente desenvolveu outro módulo altamente especializado que Sperber chamou de 

“módulo da meta-representação” (MMR). De acordo com Mithen (2002, p. 91-92): 

Enquanto os outros módulos da mente contêm conceitos e representações de coisas, 

como os referentes a cachorros, e o que cachorros fazem, Sperber sugere que esse 

novo módulo abriga apenas “conceitos de conceitos” e “representações de 

representações”. 

Sperber explica usando um exemplo, não sobre cachorros, mas sobre gatos. Em 

algum lugar recôndito das nossas mentes, temos um conceito de “gato” que está 

ligado ao nosso conhecimento intuitivo sobre coisas vivas.  Na medida em que 

recebemos uma informação nova sobre gatos, esta inicialmente adentra nossa mente 

no MMR. A partir dali, qualquer coisa sobre gatos que é compatível com nosso 

conceito presente de gatos combina-se com este, e pode modificá-lo ligeiramente. 

Dessa forma, o MMR é como uma agência de coletar e distribuir informação, por 

onde novas ideias precisam passar antes de encontrar um lar. Entretanto, mesmo 

depois de terem encontrado seus lares, as informações estão livres para voltar a 

visitar a agência sempre que tiverem vontade. Algumas ideais novas, como a de que 

gatos podem latir, não têm um lugar adequado para onde ir e, consequentemente, 
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permanecem na agência. Agora, nessa agência, todo tipo de travessura pode 

acontecer. Ideias de módulos distintos, e as que não têm casa para onde ir, podem 

juntar-se de maneiras peculiares. Por exemplo, um conhecimento sobre cachorros 

pode misturar-se com um conhecimento sobre objetos físicos e outro sobre crenças e 

desejos, de maneira que quando uma criança recebe um cachorro de brinquedo – um 

monte inerte de material estofado – ela o faz comportar-se como cachorro enquanto 

também lhe atribui crenças, desejos e intenções humanas. 

 No entanto, de onde menos se esperava originaram-se proposições teóricas 

sustentadas por estudos com caçadores-coletores modernos, particularmente aborígenes 

australianos, que vão ao encontro de Sperber e o MMR da criatividade e da imaginação 

humana – para mim, essas proposições revelam que as ciências sociais começavam a superar 

seu “exclusivismo explicativo”, ao refletirem sobre cérebro e mente. De acordo com o 

antropólogo e filósofo Ernest Gellner (1988), nas sociedades não-ocidentais “tradicionais” 

predominam a mistura e confusão de funções, propósitos e critérios, é essa a condição normal, 

original, da humanidade. Segundo Mithen (2002, p. 98): 

Gellner enfatiza que as associações aparentemente absurdas que ocorrem no 

pensamento e na linguagem de sociedades tradicionais não ocidentais refletem uma 

cognição sofisticada e complexa, que serve para chegar a muitos fins 

simultaneamente. “É a single strandedness [linha de montagem], a divisão de 

trabalho lógica, a separação de funções”, característica da sociedade moderna 

ocidental, que representa uma anomalia e que pede uma explicação.  

 Outro antropólogo, Tim Ingold (1992, p. 42) foi pelo mesmo caminho de Gellner. 

Para ele, caçadores-coletores modernos pensam seu mundo natural como se fosse um ser 

social. Não utilizam uma “lâmina” específica do cérebro para pensar cada aspecto diferente 

das entidades existentes: 

Para eles [caçadores-coletores modernos] não existem dois mundos, o das pessoas (a 

sociedade) e o das coisas (a natureza), mas apenas um mundo – um ambiente – 

saturado de poderes naturais e abrangendo tanto os seres humanos como os animais 

e plantas dos quais dependem, e a paisagem em que vivem e se movimentam.  

 No entanto, Mithen chamou a atenção para o fato relevante de tanto Gellner 

quanto Ingold não terem observado que provavelmente esse raciocínio “não-modular” dos 

caçadores-coletores modernos tenha se construído assim exatamente por que são modernos, 

podendo não ter ocorrido da mesma maneira entre os caçadores-coletores pré-modernos, do 

início do Pleistoceno. Ou seja, o “módulo da meta-representação” que permite o pensamento 

“não-modular”  dos caçadores-coletores modernos foi o resultado provável da evolução do 

canivete suíço: 

Ingold desenvolve um argumento parecido com o de Gellner, ao sugerir que a 

separação cognitiva entre “natureza”, “sociedade” e “tecnologia” é um produto do 
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pensamento ocidental. Os caçadores-coletores modernos não fazem essas distinções 

e apresentam uma fluidez cognitiva irrestrita. A questão que nem Ingold e nem 

Gellner abordam, e que é central para este livro, é que isso pode não ter sido verdade 

para os caçadores-coletores pré-modernos. (MITHEN, 2002, p. 98) 

 Para finalizar este subcapítulo, relembrarei a inflexão de Jerry Fodor após os 

avanços da neurociência em todas as suas vertentes – molecular, celular, sistêmica, 

comportamental e cognitiva – durante a década de 90, a “década do cérebro”. Em particular 

na neurociência comportamental e cognitiva, que têm interfaces cada vez mais nítidas com as 

ciências sociais mediante a psicologia evolutiva. De acordo com Ridley, Fodor fez profunda 

revisão sobre os resultados conseguidos pelo modelo teórico sobre a evolução e 

desenvolvimento do cérebro e da mente como módulos ou “lâminas” de um canivete suíço. 

Talvez essa re-avaliação já estivesse delineada na impossibilidade apontada por Fodor 

[exposta na p. 122] de se compreender o “misterioso” processamento da “inteligência” 

realizado nos sistemas centrais do cérebro: 

As teorias científicas, contudo, como os impérios, chegam a seu ponto mais 

vulnerável quando conquistam os rivais. Mal a mente modular triunfou e um de seus 

defensores começou a destruí-la. Em 2001, Jerry Fodor publicou um livro 

extraordinário intitulado The mind doesn’t work that way [A mente não funciona 

desse modo], que afirmava que, embora separar a mente em módulos 

computacionais distintos tenha sido a melhor teoria na época, não explicava e não 

podia explicar como funciona a mente. Apontando o fracasso “escandaloso” dos 

engenheiros na construção de robôs capazes de tarefas rotineiras como preparar o 

café da manhã, Fodor gentilmente lembrou seus colegas quão pouco tinha sido 

descoberto e censurou Pinker por seu otimismo animador de que a mente estava 

explicada. A mente, disse Fodor, é capaz de abduzir inferências globais da 

informação fornecida pelas partes do cérebro. Você pode ver, sentir e ouvir as gotas 

de chuva com três módulos diferentes do cérebro, ligados a diferentes sentidos, mas 

em algum lugar do seu cérebro está a inferência: “está chovendo”. De forma 

inevitável, então, o pensamento é uma atividade geral que integra visão, linguagem, 

empatia e outros módulos: mecanismos que operam como módulos pressupõem 

mecanismos que não o fazem. E quase nada se sabe sobre os mecanismos que não 

são modulares. A conclusão de Fodor foi lembrar os cientistas de quanta ignorância 

eles descobriram: eles apenas tinham esclarecido que as trevas eram enormes. 

(RIDLEY, 2013, p. 89-90) 

 Assim, concluiu Ridley (2013), pelo menos algo está claro. Para construir um 

cérebro com capacidades instintivas, o Dispositivo de Organização do Genoma, ironicamente 

chamado por ele de GOD,
89

 assentou circuitos separados com padrões internos adequados que 
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“O GOD é o plano geral de desenvolvimento de cada indivíduo de uma espécie (ontogênese) contido nos seus 
genes. Há mais de quarenta anos, um cientista chamado Roger Sperry derrubou o consenso dominante de que 
o cérebro era criado por aprendizado e experiência a partir de uma rede quase aleatória de neurônios 
indiferenciados. Ao invés disso, ele descobriu que um nervo obtém sua identidade no inicio do 
desenvolvimento e não pode ser facilmente reprogramado. Ao cortar e regenerar nervos em salamandras, ele 
provou que cada neurônio encontra seu caminho para o mesmo lugar que seu predecessor. Ao enfatizar o 
determinismo do sistema nervoso, Sperry fez uma revolução nativista na neurociência, que tem paralelo com a 
de Chomsky na psicologia. A história do desenvolvimento parece, então, levar a uma conclusão diferente pois 
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lhes permitem realizar computações adequadas, depois os ligam com a entrada de informação 

adequada dos sentidos. No caso de uma vespa ou um cuco, é possível que tais módulos 

tenham de “ter o comportamento certo” na primeira vez que a oportunidade lhe exija e podem 

ser comparativamente indiferentes à experiência. Mas no caso da mente humana, quase todos 

os módulos instintivos são projetados para que sejam modificados pela experiência. Alguns se 

adaptam continuamente ao longo da vida, alguns mudam rapidamente com a experiência e se 

solidificam como cimento. Uns poucos desenvolvem seu próprio cronograma. 

5.6 Consiliência: ciências sociais e biologia evolutiva (sociobiologia) 

 Foi visto anteriormente com Barberis (2004) que no nascimento da sociologia e da 

antropologia, no século XIX, estas disciplinas sofreram influência significativa da teoria da 

seleção natural de Darwin por meio do “organicismo” francês de René Worms e do 

“darwinismo social” gestado na Inglaterra. Sorokin (1928), no entanto, ampliou a influência 

da biologia evolutiva para outras tendências das ciências sociais que estavam se constituindo 

como teorias além das já citadas: 

1. Interpretação “biorganicista” dos fenômenos sociais, ou simplesmente “organicismo”. 

A sociedade poderia ser entendida como um organismo. Teve com principais 

representantes René Worms, criador do Instituto Internacional de Sociologia, e ainda 

Paul Lilienfeld e Alfred Espinas; 

2. Escola “antroporracial”. Que examinava fenômenos sociais em função da herança, 

seleção e variação mediante a seleção de raças, defendendo teorias de degeneração 

racial, na qual o declínio das civilizações era justificado devido à miscigenação racial. 

Seu principal expoente foi o Conde Gobineau; 

                                                                                                                                                                                     
se esperava que o estudo de gêmeos revelasse um grande papel para o ambiente  e um pequeno papel para os 
genes, mas se descobriu o oposto, o desenvolvimento parece ser um processo muito bem determinado, 
planejado e tramado pelos genes. Agora é certo que todos os primatas, inclusive os seres humanos, podem 
desenvolver novos neurônios corticais em resposta a experiências ricas e perder neurônios em resposta ao 
abandono. Há amplas e crescentes evidências de que, além do determinismo na formação inicial da rede de 
neurônios no cérebro, a experiência é essencial para refinar esta equipagem. Estas são descobertas 
formidáveis. Indicam uma enorme sensibilidade no desenvolvimento do cérebro do mamífero em relação a 
como seu dono é tratado no útero e logo depois do nascimento mas também sugerem que estes efeitos são 
mediados pelos genes. É um exemplo de como o desenvolvimento tem importância no resultado adulto. Na 
verdade revela como os genes estão à mercê do comportamento de outros animais no ambiente, no caso os 
pais. Como sempre, isso não apoia nem uma defesa radical da criação (porque é um fenômeno possibilitado 
pelas ações dos genes), nem uma defesa radical da natureza (porque mostra como a expressão dos genes pode 
ser plástica). Reforça sim a mensagem de que os genes são servos da criação tanto quanto são servos da 
natureza. É um bom exemplo de como o GOD inclui a seguinte advertência na descrição da tarefa de alguns 
genes: durante o desenvolvimento, você deve estar sempre pronto para absorver informação do ambiente 
exterior a seu organismo e ajustar sua atividade de acordo com isso.” (RIDLEY, 2013, p. 189-190)      
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3. Escola “darwinista” da luta pela existência. Que influenciou a sociologia da guerra e 

do crime e teve como principais defensores Jacques Novicow e Enrico Ferri; 

4. Escola “instintivista”. Na qual processos e instituições sociais poderiam ser 

manifestações das tendências herdadas e instintivas, que foram moldadas pela seleção 

natural. Seus principais nomes foram William James e William McDougall.  

 Porém, de acordo com Soares (2009, p. 47-48), a leitura que a sociobiologia fez 

da história das ciências sociais restringiu-se somente à “escola antroporracial”, sem considerar 

as demais: 

Na história das ciências sociais descrita pela sociobiologia apenas a chamada escola 

antroporracial aparece, onde as ciências sociais teriam tido o importante papel de 

desacreditar tais perspectivas opressivas que defendiam o genocídio e a esterilização 

de pobres e inaptos. Mas afora isto, nem mesmo a escola instintivista recebe 

atenção. (...) A simples existência destas escolas (...), questiona a versão da história 

das ciências sociais que diz que as ciências sociais nasceram e cresceram 

desconhecendo as ciências naturais e/ou a evolução darwiniana. 

 Ele reuniu as principais teses que, segundo sua interpretação, expressam as 

críticas e sugestões da sociobiologia às ciências sociais: 

1. Tese: As ciências sociais feitas até o momento se embasam em certas teorias 

contraditas pelas ciências naturais atuais: 

  Subtese 1: Uma crença que embasa as ciências sociais é a ideia de que o 

homem é uma tábula rasa ao nascer, isto é, as ciências sociais negam a 

existência de aspectos inatos no homem;  

  Subtese 2: Outra crença errônea que embasa as ciências sociais trata-se 

do mau entendimento da evolução darwiniana, associando-a erroneamente à 

noção de progresso;                                                                                       

2. Tese: Tal descompasso com as ciências naturais leva ao atraso nas ciências sociais, 

isto é, sua incapacidade de gerar conhecimento científico válido (leis); 

3. Tese: Para curar tal atraso, as ciências sociais devem se fazer consistentes com as 

ciências naturais, pois é assim que a ciência progride; 

4. Tese: A sociobiologia seria “a” representante das ciências naturais; 

5. Tese: A sociobiologia seria a única ciência no momento capaz de integrar as ciências 

sociais às naturais e fazer com que as primeiras consigam progressos científicos reais.  
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 Olhando de perto as teses elencadas que de acordo com Soares veiculam os 

argumentos da sociobiologia em relação às ciências sociais, constato, a meu ver, acertos e 

incorreções na sua interpretação.  

 Em primeiro lugar, se a história das ciências sociais descrita pela sociobiologia 

não levou em consideração as outras escolas do pensamento sócio-antropológico que estavam 

se estruturando no final do século XIX e que receberam forte influência da biologia evolutiva 

de Darwin, com exceção da “escola antroporracial”, provavelmente porque essa foi à única 

que efetivamente brandindo a teoria da evolução – mesmo que a interpretando 

equivocadamente – traduziu-se em ação política e social prática e que, infelizmente, por ter 

partido de uma compreensão errada e distorcida da teoria da seleção natural, acabou 

produzindo resultados nefastos como os já mencionados genocídios e esterilizações. 

 Conforme assinalei, Barberis (2004) mostrou que a sociologia de Durkheim 

predominou na França do final do século XIX sobre o “organicismo”, apesar de incorporar 

alguns de seus pressupostos, como o da sociedade como um organismo; e Ridley (2013) 

também apontou que o “instintivismo” de Willian James, nas primeiras décadas do século XX 

nos Estados Unidos, foi eclipsado pela influência durkheimiana e pela antropologia 

culturalista de Franz Boas. 

 A sociobiologia não fez uma “história” das ciências sociais, não há nenhum livro 

– pelo menos de meu conhecimento – de sociobiologia com esse objetivo especifico. Como 

uma ciência marcadamente empírica ela se atém a processos científicos que geram resultados, 

mesmo que seja para refutá-los devido à inconsistência dos dados ou a seus resultados 

prejudiciais, como fizeram as escolas de ciências sociais que se opuseram à “antroporracial”. 

Não faz parte do escopo da sociobiologia descrever a existência histórica de todas as escolas 

do pensamento sociológico, mesmo que elas fizessem referência a Darwin. A sociobiologia 

não é a ciência história ou uma disciplina vinculada a ela.    

 Em segundo lugar, consequência do argumento anterior, é claro que as ciências 

sociais conheciam a teoria da seleção natural de Darwin, por que tal como a biologia 

evolutiva as ciências sociais nasceram no contexto da Revolução Industrial, na Europa do 

século XIX. Agora simplesmente conhecer ou assimilar uma de suas teses não significou para 

as escolas nascentes tornarem-se “darwinistas”. Àquelas mais consequentes, como o 

“organicismo” e o “instintivismo” foram temporariamente suplantadas, muitas das vezes não 
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por razões científicas, mas por motivos independentes de suas capacidades argumentativas e 

heurísticas naquele instante apresentados por ideologias políticas e religiosas oponentes.  

 Em terceiro lugar, a tese 1 que se desdobrou em duas subteses estão corretas. Ao 

longo desse trabalho de tese já as abordei em momentos diferentes demonstrando sua 

veracidade à luz da sociobiologia. As teses 2 e 3 se relacionam e tratarei em conjunto. O 

descompasso entre ciências sociais e ciências naturais é consequência direta da crença na 

tábula rasa, que dá margem ao relativismo cultural entre as sociedades e torna quase inviável 

a possibilidade de generalizações e comparações entre elas. 

 Ao abordarem cada sociedade como uma singularidade sócio-cultural as ciências 

sociais abdicam da possibilidade de fazer generalizações, tendo como referência regularidades 

que podem ser comparadas. Esquecendo que elas são constituídas por unidades de uma 

espécie que devem sua sobrevivência (ontogênese) à formação social da qual fazem parte, que 

por sua vez, para garantir sua existência no tempo, geração após geração (filogênese), 

organiza-se por meio de estruturas com funções determinadas para prover a nutrição, a 

proteção e a reprodução dos seus componentes. Bem ou mal essas estruturas são universais, as 

maneiras como elas se organizam é que são distintas, provavelmente refletindo a relação entre 

os genes dos indivíduos que compõem uma sociedade (pool genético) e o ambiente 

ecossistêmico no qual ela se desenvolve.  

 Em nenhum momento a sociobiologia renegou as diferenças culturais entre as 

sociedades. Mas, por outro lado, a sugestão de que ela se faça “consistente” com as ciências 

naturais significa que as sociedades humanas também são uma forma de organização de uma 

espécie social que faz parte da natureza e isso as tornam todas semelhantes. O que se pode 

comparar entre as sociedades são as estruturas e funções, o nível de complexidade e a 

eficiência de adaptação que elas oportunizam para seus membros ao ambiente. 

 De certa maneira Kardiner e Preble (1964), Elias (1994) e Acemoglu e Robinson 

(2012), todos citados ao longo da tese, haviam chegado a esta mesma conclusão e, bem antes 

de todos, a teoria funcional-estruturalista de Bronislaw Malinowski. 

 Talvez o reparo que se possa fazer à sociobiologia é o de ela não ter observado a 

tentativa empreendida por Malinowski (1973), na primeira metade do século XX, de 

teorização científica da cultura priorizando a dinâmica da relação adaptativa entre 
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necessidades biológicas do indivíduo e ambiente mediada pelas instituições sociais, não 

obstante recusasse à ideia de que a cultura humana tivesse raízes nos “instintos sociais”, 

segundo a teoria da evolução de Darwin.  

 Malinowski seria um caso não raro na ciência de quem “atirou no que viu e 

acertou no que não viu”.
90

 Mas, volto a enfatizar, não é obrigação da sociobiologia conhecer a 

história detalhada das ciências sociais, no entanto, penso que a sociobiologia veiculada pela 

psicologia evolutiva avalizaria seu ponto de vista teórico
91

 por ter enfocado a complexidade 

da adaptação entre indivíduo e ambiente presente na concepção de sociedade e no método 

funcionalista de pesquisa:  

A sociedade (...) consistia num corpo de instituições relacionado com as 

necessidades correntes de adaptação do homem, e é o estudo dessas instituições – 

sistema econômico e político, educação, lei, religião, ciência, organização familiar – 

e o das relações entre elas e o indivíduo que há de ter precedência sobre a 

reconstrução histórica, quer nas mãos dos evolucionistas [referência ao 

evolucionismo linear do séc. XIX], quer nas mãos dos difusionistas.  

As leis culturais – relações existentes entre as necessidades individuais e as 

instituições sociais – só podem ser descobertas através de um estudo comparativo de 

culturas, em que os indivíduos sejam surpreendidos em suas adaptações cotidianas, 

assim físicas como mentais. (...) A história de uma instituição, a sua forma e 

distribuição, a sua evolução e difusão – todos esses problemas têm importância 

secundária. As questões importantes são: Como funciona agora uma instituição? 

Como satisfaz às necessidades individuais e culturais em determinada sociedade? E 

como se acha relacionada com outras instituições? 

                                                           
90

Um exemplo recente e famoso foi a pesquisa com o sildefanil (Viagra), narrado por Abraham Morgentaler 
(2004, p. 35-36): “A história do Viagra é um desses casos notáveis de acaso feliz na medicina. Quando os 
pesquisadores da Pfizer começaram a trabalhar com o sildefanil, o nome genérico do Viagra, esperavam que 
pudesse ser útil para pacientes com doenças cardíacas. Atuando por via bioquímica, o sildefanil era um novo 
tipo de medicamento do qual se sabia ter efeitos significativos nos vasos sanguíneos: sendo assim, poderia ser 
útil para indivíduos com artérias do coração obstruídas. Os resultados foram um tanto decepcionantes. No fim 
dos primeiros testes, foi pedido aos pacientes que devolvessem as pílulas não usadas, um procedimento de 
rotina em tais estudos. Então uma coisa estranha e maravilhosa aconteceu: os homens que receberam o Viagra 
e não o placebo não queriam devolver as pílulas. Muitos deles, com doenças nos vasos sanguíneos do coração, 
eram impotentes por ter problemas também nos vasos sanguíneos do pênis. Embora as pílulas não tivessem 
ajudado em sua doenças do coração, suas ereções, notavelmente, tinham melhorado muito. Nenhuma 
surpresa, portanto, no fato de eles não quererem devolver as pílulas! A Pfizer fez um gol de placa com o Viagra, 
numa área da medicina em que os pesquisadores nem sequer tinham cogitado, até que a verdade que estava 
por trás da relutância em devolver as pílulas foi descoberta.”  
91

Não se pode recriminar a sociobiologia por não fazer referência explícita a Malinowski, uma vez que nas 
ciências sociais e na antropologia contemporânea em particular pouca atenção se concede ao seu estudo, 
tachado como “funcionalismo” ou “positivismo”. Quanto a isso, Kardiner e Preble foram proféticos (1964, p. 
182): “A posição de Malinowski na história da antropologia não está firmada. Em última análise, dependerá do 
curso que tomar a antropologia como disciplina científica no campo do comportamento humano. A persistir no 
seu aferro a “preciosas sutilezas” e na sua desconfiança ao “integrador”, não passará Malinowski de um herói 
esquecido. Se, entretanto, renascer a convicção de que a antropologia pode fornecer a estrutura e a 
perspectiva de um estudo integrado do homem na luta pela sobrevivência e pela compreensão de si mesmo, 
será Malinowski incluído entre os grandes antropólogos. O seu interesse apaixonado pelo drama prosaico da 
vida humana e o seu envolvimento nele sempre o mantiveram em contato com os problemas fundamentais 
dos esforços cooperativos do homem por sobreviver e tirar da vida algum prazer.”  
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Define Malinowsky mais especificamente o funcionalismo como “a teoria de 

transformação das necessidades orgânicas – isto é, individuais – em necessidades e 

imperativos culturais derivados. A sociedade, pelo uso coletivo do aparelho de 

condicionamento [socialização feita pelas instituições sociais], dá ao indivíduo uma 

personalidade cultural”. (KARDINER e PREBLE, 1964, p. 169-170) 

 Essa suposição, que colocou em contato elaborações teóricas distantes pelo menos 

50 anos no tempo – uma vez que Malinowski morreu em 1942 e a psicologia evolutiva 

apareceu com desenvoltura científica nos anos 90 – e aparentemente tão diferentes, pretende 

ilustrar as interfaces que podem ser identificadas entre disciplinas que tratam do 

comportamento humano, no caso, os desafios de adaptação do indivíduo à vida social: 

O individuo humano tem certas necessidades fisiológicas, básicas, que requerem 

respostas organizadas, coletivas, dos membros da sociedade, entre as quais se inclui 

a necessidade de alimento, abrigo, segurança, repouso, movimento, crescimento e 

reprodução. As respostas organizadas a esses “imperativos básicos” – comissariado 

para a alimentação; abrigo e roupa para o conforto do corpo; dispositivos e 

organizações para a segurança; casamento e família para a reprodução – representam 

outra ordem derivada de condições que têm de enfrentar os membros da sociedade. 

A aquisição do alimento, por exemplo, requer um sistema econômico mais ou menos 

complicado em que a produção, o beneficio, a troca e a distribuição do alimento são 

regulados por certas regras sociais; o abrigo apropriado requer um esforço 

cooperativo e o consenso comunal no tocante à produção, à manutenção e ao estilo; 

o acasalamento e a paternidade precisam ser regulados por normas sociais que 

definam os direitos e as obrigações dos participantes em relação aos outros membros 

da comunidade, e assim por diante. Dessarte, as grandes instituições da sociedade – 

econômicas, políticas, legais, educacionais e sociais – são vistas por Malinowski 

como respostas aos problemas de adaptação criados pelas respostas coletivas mais 

ou menos diretas às necessidades básicas, fisiológicas, do homem. (KARDINER e 

PREBLE, 1964, p. 170-171) 

 Portanto, as teses 2 e 3 aventadas como críticas e sugestões da sociobiologia para 

as ciências sociais devem ser compreendidas não como “redução” da sociologia e da 

antropologia à biologia evolutiva mediante à sociobiologia, como a maneira que ele expôs 

parece sugerir. Mas, a meu ver, como uma invectiva para que as ciências sociais evitem o 

relativismo cultural extremado que a levam ao imobilismo científico e a pura indeterminação, 

impedidas que ficam de realizar comparações tendo como base regularidades estruturais e 

funcionais detectadas. De fato, assim as ciências sociais podem avançar. 

 Quanto as alegadas teses 4 e 5, francamente os principais autores da sociobiologia 

e da psicologia evolutiva não desenvolveram ideias nessa direção. Provavelmente com elas o 

autor se referisse ao que o filósofo Philip Kitcher (1987) denominou de “sociobiologia pop”. 

Ele chamou atenção para uma distinção importante no campo da sociobiologia, que poderia 

ser dividido em dois grupos. De um lado, aqueles que provavelmente são a maioria e se 

dedicam a explicar o comportamento dos animais de acordo com teorias sociobiológicas. 
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Estes são, segundo Kitcher, cuidadosos com suas afirmações e conclusões, reconhecendo 

frequentemente as dificuldades de aplicação dessas teorias ao estudo do comportamento 

humano. Do outro lado, há outro grupo, chamado de “sociobiologia pop”, que são menos 

cuidadosos e cautelosos e extremamente confiantes que podem produzir grandes 

ensinamentos sobre a natureza humana e as instituições sociais através das pesquisas feitas 

pela sociobiologia. 

 Quanto a essa classificação feita por Kitcher ressalvo que ela é meramente 

arbitrária, resultado da má-vontade do autor com livros que se tornaram best-sellers e 

funcionaram como divulgação científica e popularização da sociobiologia, muitas vezes 

avaliados como literatura de auto-ajuda, o que a meu ver não se constitui num mal, pelo 

contrário, é o coroamento do sucesso de uma ciência que conseguiu extrapolar os muros da 

academia e disseminar seus resultados pela sociedade, principalmente quando favorece a 

compreensão do comportamento humano. Soares compartilha, portanto, da má-vontade de 

Kitcher para com a sociobiologia por ela ser acessível e vender muito! Com efeito: 

A sociobiologia parece ganhar cada vez mais espaço no terreno extra-acadêmico. A 

literatura de auto-ajuda de inspiração sociobiológica tem se mostrado altamente 

lucrativa. Entre os livros mais vendidos, não é raro encontrar algum que explique as 

diferenças entre os sexos conforme os últimos avanços das ciências naturais, isto é, 

sociobiologia. O livro Why men don’t listen & women can’t read maps traduzido no 

português por Por que homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? vendeu mais 

de 12 milhões de cópias e foi traduzido para 31 línguas segundo o site dos autores. 

Outro best-seller, Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, foi o livro mais 

vendido da década de 90, só perdendo para a Bíblia. Virou até musical após vender 

mais de 40 milhões de cópias em 45 idiomas. Outros livros de divulgação direta da 

sociobiologia, como O animal moral do jornalista Robert Wright e Good-natured de 

Frans de Waal figuraram na lista dos best-sellers da New York Times por dois anos. 

(SOARES, 2009, p. 13-14)     

 A definição de sociobiologia de Wilson (1981, p. 16-17) em, Da natureza 

humana, sintetizou o programa de pesquisa da disciplina, sublinhando a importância dos 

processos de adaptação humana, abrindo caminho definitivamente para a convergência entre 

biologia evolutiva e ciências sociais:  

Sociobiologia é definida como estudo sistemático das bases biológicas de todas as 

formas de comportamento social, em todos os tipos de organismos, inclusive o 

homem. (...) O que é verdadeiramente novo acerca da sociobiologia é a maneira pela 

qual extraiu os fatos mais importantes sobre organização social de sua matriz 

tradicional – a etologia e a psicologia – e os reordenou com base na ecologia e na 

genética, estudadas ao nível das populações, no intuito de mostrar como os grupos 

sociais se adaptam ao ambiente através da evolução. Somente há poucos anos a 

ecologia e a genética tornaram-se suficientemente fortes e sofisticadas para 

proporcionar essa base.  
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 Malinowski, apesar de ter seguido o pressuposto epistemológico de Durkheim – 

que separava os domínios de pesquisa das ciências sociais e das ciências naturais – é um 

exemplo de como as ciências sociais – depois da breve aparição do “organicismo” e do 

“instintivismo” na passagem dos séculos XIX para o XX – mesmo não aceitando na totalidade 

a teoria de Darwin, caminhava bem próximo do que mais tarde se tornaria possibilidade de 

consiliência entre as ciências. 

 A breve história das ciências sociais narrada pela sociobiologia foi dividida em 

três momentos (TOOBY e COSMIDES, 1992). No primeiro predominou a “escola 

antroporracial”, que irradiou o “darwinismo social” do século XIX e princípio do XX, 

caracterizada pela defesa do racismo, sexismo e imperialismo, justificado por teorias 

científicas biológicas inspiradas numa interpretação distorcida da seleção natural de Darwin. 

 No segundo momento surgiu o tipo de ciências sociais que predomina até hoje – e 

constituiu o Modelo Padrão das Ciências Sociais – que se contrapôs à ideologia disfarçada de 

ciência que é o “darwinismo social”, combatendo seus efeitos opressivos e desorganizadores, 

principalmente sobre sociedades economicamente subdesenvolvidas ou sociedades 

tradicionais não-ocidentais. Mas as ciências sociais que fundamentam o MPCS teriam ido 

longe demais ao negar todo aspecto biológico no homem e com isso defender que a cultura é 

inteiramente autônoma, sem nenhuma influência da biologia ou psicologia. Por isso agora 

sofrem com grande defasagem em termos de desenvolvimento em comparação com as 

ciências naturais. 

 Finalmente, no terceiro momento, recentemente, teria surgido um novo tipo de 

ciência social, nem partidária do determinismo biológico do primeiro momento, nem do 

determinismo cultural do segundo, mas uma perspectiva que finalmente procura integrar 

biologia e cultura, e essa nova perspectiva chama-se sociobiologia. 

 É surpreendente, pois os críticos da sociobiologia sequer mencionam isso, que 

Tobby e Cosmides, portanto os dois grandes expoentes da psicologia evolutiva consideraram 

a sociobiologia como uma ciência social, sendo a continuidade de um processo de 

amadurecimento que começou em meados do século XIX. Portanto, para dois importantes dos 

seus autores, a sociobiologia está entranhada nas ciências sociais, fazendo parte dela. 
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 Talvez essa seja a pista para elucidar a razão pela qual cientistas sociais que 

consagraram as ciências sociais do segundo momento, enfatizando o determinismo da cultura, 

terem deixado ao longo da vida acadêmica transparecer indícios de inflexão ante o Modelo 

Padrão. A sociobiologia assim caracterizou o MPCS: 

Como vimos (...), a sociobiologia criticava as ciências sociais feitas até o momento, 

e a psicologia evolucionista deu um nome a esta ciência social: SSSM (Standard 

Social Science Model), ou Modelo Padrão das Ciências Sociais. Este modelo é 

supostamente caracterizado pela negação de aspectos inatos no homem, negação da 

existência de aspectos universais em todas as culturas humanas, negação do 

evolucionismo e a suposição de que a ação individual é causada não pelos próprios 

indivíduos, mas por “superorganismos” como sociedade e cultura. Os principais 

“culpados”por este tipo de visão seriam Franz Boas e seus discípulos Margareth 

Mead e Alfred Kroeber, na psicologia James Watson e B. F. Skinner, e na sociologia 

Émile Durkheim, sendo Durkheim o principal culpado. (SOARES, 2009, P. 46)  

 Quanto à relação de Durkheim com o Modelo Padrão e o fato de a sociobiologia o 

considerar “culpado” pela sua origem e fundamentação ontológica e epistemológica já abordei 

ambos na tese (p. 47-51), portanto, não voltarei ao mérito. No entanto, deve-se relembrar que 

Durkheim, como outros cientistas sociais depois dele, “Não negaram a existência de fatores 

biológicos – e por vezes até os pressupuseram – mas negaram sim sua relevância explanatória 

para os seus problemas específicos [questões estudadas pela sociologia e a antropologia]”.  

 É neste “detalhe” – com implicações ontológicas e epistemológicas profundas, 

que já comentei – onde reside toda a diferença entre a sociobiologia e as ciências sociais com 

raízes no Modelo Padrão. Porém, como se manifestou nos outros expoentes do Modelo 

Padrão, além de Durkheim, a percepção do envolvimento dos fatores biológicos na explicação 

sócio-antropológica? É o que buscarei a partir de agora, comprovando o que disse Daniela 

Barberis (2004) – e que reproduzi na p. 22: “A metáfora orgânica permaneceu na sociologia 

posterior [declínio do “organicismo”] de forma não explícita, porém continuou a estar 

presente. Poderíamos dizer que ela sofreu um processo de “repressão” e que como todo 

conteúdo “reprimido” ela se manifesta de formas das quais não temos consciência”. 

 Em Franz Boas – que levou a separação epistemológica feita por Durkheim ao 

extremo, e influenciou incisivamente a antropologia por todo o século XX e até hoje – 

simplesmente não existe o menor reconhecimento da relevância dos fatores biológicos para a 

explicação das ciências sociais. Mesmo conhecendo a seleção natural de Darwin, o combate 

contra o evolucionismo distorcido do “darwinismo social” travou sua percepção para a 
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possibilidade de estudos comparativos entre culturas sob qualquer base evolutiva. Isso ficou 

claro, segundo Kardiner e Preble (1964, p.147-148), no curso entre duas de suas obras: 

Precoce otimismo concernente à formulação de leis de desenvolvimento cultural 

transluz-lhe no famoso escrito, As limitações do método comparativo em 

antropologia (1896): “Concordamos em que existem certas leis que governam a 

progressão da cultura humana e nosso esforço deve tender ao descobrimento delas.” 

Numa crítica a Crime e costume de Malinowski (1926), comenta a “esperança 

implícita” nesse estudo de que possam encontrar as leis gerais do condicionamento 

social e observa que “... permanece fundamental a diferença entre um fenômeno 

complexo surgido historicamente e leis científicas generalizadas. A complexidade 

dos sucessos históricos é tal que a vida cultural de qualquer povo e de qualquer tribo 

só pode ser compreendida como consequência dessas condições únicas sob as quais 

vivem”. 

Achava legítimo indagar “até que ponto se podem encontrar leis específicas que 

expressem processos análogos ocorridos em diversas sociedades” (...).  

O seu argumento principal contra os evolucionistas e o “método comparativo” está 

em que eles atribuíam similaridades culturais a processos idênticos, na infundada 

suposição de que a mente humana obedece, em toda parte, as mesmas leis.  

 É certo que os evolucionistas “darwinistas sociais” interpretaram erroneamente 

evolução como progresso teleológico em direção a formas superiores a ser percorrido por 

todas as sociedades, tomando como referência as sociedades europeias industrializadas do 

século XIX e, a partir desse parâmetro, aplicavam métodos comparativos para analisar o 

desenvolvimento social. No entanto, também é certo que em alguma coisa eles tinham razão e 

Boas se equivocou: a mente humana obedece sim a processos semelhantes, em toda parte, que 

preparam o indivíduo para a vida em sociedade, como vimos com Piaget, Fodor, Gardner e 

Tooby e Cosmides – é claro que os primeiros evolucionistas não tinham a disposição o 

conhecimento de que esse desenvolvimento cognitivo era resultado da evolução cérebro-

mente, mas sua intuição os colocou no caminho certo, por isso William James já no final do 

século XIX formulou o “instintivismo”. 

 Mas Boas insistiu com a impossibilidade de comparações entre as sociedades, 

arrastando o “relativismo cultural” para o perigo do imobilismo científico – restringindo a 

antropologia a relatos etnográficos sobre sociedades (ou a aspectos exóticos destas) cada vez 

mais extensos (“descrições densas”) e insignificantes – ou à indeterminação irracionalista – ao 

não considerar as semelhanças estruturais das sociedades e as semelhanças mentais dos 

indivíduos. Provavelmente, essa atitude tenha levado seu aluno e discípulo Alfred Kroeber a 

adotar uma postura matizada em relação à importância dos fatores biológicos na explicação 

das ciências sociais, “relativizando” o “relativismo cultural”: 

A sua insistência sobre o “relativismo cultural” – atitude consistente mantida em 

toda a sua obra – permitiu-lhe estudar culturas com um mínimo de preconceitos 
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etnocêntricos. Até o ponto em que nos impede de formular juízos de valor sobre 

determinada cultura, estribados nos valores da nossa, essa atitude, indiscutivelmente, 

é requisito preliminar para um trabalho de campo e uma análise cultural respeitáveis. 

Influiu Boas decisivamente na vulgarização dessa atitude em antropologia. Mas 

quando ele leva o relativismo cultural a ponto de parecer negar a possibilidade de 

quaisquer afirmativas comparadas e genéricas sobre culturas, alguns alunos 

começam a perguntar como há de contribuir a antropologia para o conhecimento da 

conduta humana. Este é um problema que continua a afligir os antropólogos. 

Kroeber (...), parecia ansioso por fugir à relatividade da antropologia moderna e, 

como ele mesmo disse, “restituir, de contrabando, a natureza humana ao estudo do 

homem”. (KARDINER e PREBLE, 1964, p. 150) 

 De acordo com Soares (2009), menos para a sociobiologia e mais para a 

psicologia evolutiva – mas não se deve esquer que a segunda é continuação da primeira, por 

isso não acho conveniente essa distinção feita pelo autor – as ciências sociais se 

caracterizariam pelo apego à noção de sociedade como organismo vivo, dotado de vontades e 

necessidades próprias, que define a ação dos indivíduos, sem ser determinado por nada. 

Segundo Pinker (2004, p. 389): 

Na tradição sociológica, sociedade é uma entidade orgânica coesa, e seus cidadãos 

individuais são meras partes. As pessoas são consideradas sociais por sua própria 

natureza, funcionando como constituintes de um superorganismo maior. Essa é a 

tradição de Platão, Hegel, Marx, Durkheim, Weber, Kroeber, do sociólogo Talcott 

Parsons, do antropólogo Claude Lévi-Strauss e do pós-modernismo nas 

humanidades e ciências sociais.  

 O termo “superorganismo”, ao que tudo indica, surgiu com Spencer no seu 

Principles of sociology, de 1885, ao se interrogar sobre o que é a sociedade respondeu: “A 

sociedade é um superorganismo”. Porém, foi Alfred Kroeber que ficou para a história da 

ciência como consagrador do termo. (SOARES, 2009) 

 Mas Kroeber é um caso significativo de um autor dividido, principalmente devido 

à trajetória intelectual como discípulo de Boas e depois com o progressivo afastamento, na 

medida que avançava a maturidade:  

(...) o seu nome está principalmente ligado à tese de que os atos individuais são 

irrelevantes no desenrolar da história cultural, a qual, para ele, é uma 

“inevitabilidade inspiradora que se ergue tão acima dos acidentes da personalidade 

quanto a marcha dos céus transcende os titubeantes contatos de fortuitas pegadas das 

nuvens sobre a Terra”. (KARDINER e PREBLE, 1964, p.185) 

Nos últimos anos de sua vida [no entanto], pareceu Kroeber interessar-se mais pelos 

indivíduos. Ao passo que, anteriormente, insistira em estudar a civilização como 

uma “entidade em si mesma, e de outra ordem de vida”, chegou a admitir que talvez 

tivesse ido longe no passado quando tendera a “supor ou buscar a causalidade 

imanente independente dos transportadores humanos de cultura”. Falou em desejar 

“restituir a natureza humana de contrabando, ao estudo das civilizações”. 

(KARDINER e PREBLE, 1964, p.187) 
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 O problema foi à identificação da obra de Kroeber com a elaboração do conceito 

de sociedade como “superorganismo” pelo resto da vida, estigma do qual teve dificuldades de 

se libertar. Concebeu a realidade constituída por três níveis distintos de fenômenos: o 

inorgânico (o mundo material), o orgânico (os seres vivos) e o superorgânico (as sociedades). 

O superorgânico manifestou-se com a introdução da “cultura” pelo homem primitivo e, a 

partir desse ponto, iniciou-se um desenvolvimento independente da vida orgânica e não 

influenciado por ela. (KROEBER, 1993) 

 Como consequência, e influenciado pelo pressuposto epistemológico de 

Durkheim: 

Cria ele necessário separar os níveis dos fenômenos e, ao fazê-lo, criou um abismo 

entre o social e o psíquico, que acreditava análogo ao existente entre o orgânico e o 

inorgânico. Empregando teorias estatísticas e de probabilidade, tentou mostrar que 

as civilizações evolvem segundo leis e sequências que não podem ser relacionadas 

com atos individuais. (KARDINER e PREBLE, 1964, p. 191) 

 No entanto, com a passagem do tempo e o amadurecimento profissional procurou 

se afastar do conceito de “superorgânico”, ressaltando que jamais negou a verdade óbvia de 

que a civilização é conduzida por indivíduos humanos e somente existe por meio deles. A 

ênfase no conceito emergiu no contexto das duas primeiras décadas do século XX, numa 

polêmica contra os evolucionistas sociais que, seguindo as pegadas do evolucionismo 

biológico, chegaram ao extremo de encarar a sociedade como um organismo sujeito a “leis 

evolutivas” – aqui, observa-se nitidamente a influência anti-evolucionista de Franz Boas. 

Kroeber, então, entendeu necessário tornar a proclamar a independência da antropologia da 

biologia. Mais tarde, três décadas depois, em 1952, refletiu que o seu principal propósito não 

fora o de protestar contra uma anexação da antropologia pela biologia, mas antes o de retificar 

a opinião pública em geral no tocante à aceitação das ideias “organicistas” sobre a sociedade, 

disseminadas pelos evolucionistas sociais. O efeito do protesto, porém, foi além da 

contrapropaganda anti-evolucionista, fazendo com que o conceito de cultura ficasse 

definitivamente identificado com o de “superorgânico”, do qual os indivíduos haviam sido 

expurgados.  

 Porém, a compreensão da importância dos fatores biológicos inatos como 

explicativos do comportamento humano nunca deixou de se pronunciar. Tornando-se mais 

forte no final da vida: 
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(...) todo o equipamento mental e toda atividade mental têm uma base orgânica (...). 

Não há razão lógica, nem existe nada na observação do quotidiano, que vá contra a 

crença de que um temperamento irascível é tão herdável como o cabelo ruivo... e de 

que certas formas de aptidão musical podem ser tão congênitas como ter olhos azuis. 

(KROEBER, 1993, p. 62) 

É altamente improvável que Beethoven, posto no berço de Newton, tivesse dado à 

sinfonia a sua forma final. Podemos e, evidentemente, devemos reconhecer 

faculdades congênitas que são bastante especializadas. Tudo aponta para o fato de as 

faculdades mentais elementares como memória, o interesse e a abstração serem 

naturalmente desiguais em indivíduos de habilidade equivalente, mas inclinação 

distinta, e isto apesar da cultura. (KROEBER, 1993, p. 71) 

Em resumo, a ciência social (...) não nega a individualidade, tal como não nega o 

indivíduo. Recusa-se, sim, a ocupar-se quer da individualidade quer do indivíduo 

enquanto tais. E baseia esta recusa unicamente na rejeição da validade de ambos os 

fatores para a consecução dos seus próprios objetivos. (KROEBER, 1993, p. 75) 

 Apesar de Alfred Kroeber ser, depois de Boas, outro expoente do “relativismo 

cultural”, a meu ver demonstrou claramente tendência para reconhecer a influência dos fatores 

biológicos na composição do comportamento. A dúvida atroz que parece ter o afligido por 

toda a vida era não poder determinar com exatidão até aonde ela poderia ir; ou até que ponto 

ela se mesclava com fatores culturais ou dependia exclusivamente deles. Assim: 

Em melancólica declaração feita em aula, em 1950, referiu-se ao desejo de “restituir 

a natureza humana, de contrabando, ao estudo do homem” e advertiu os alunos da 

inconveniência de ignorar as explicações psicológicas (...). As formas importantes 

são as culturais, repetiu, mas quando se desejam explicações causais e dinâmicas, 

cumpre buscar o indivíduo; e admitiu que, para a explicação da cultura, não nos 

basta a sequência histórica. (KARDINER e PREBLE, 1964, p. 198) 

 Para mim, as possibilidades de convergência entre ciências sociais e biologia 

evolutiva ficam cada vez mais evidentes na história da nossa ciência. Barberis (2004), 

portanto, tinha razão. O problema da relação indivíduo-sociedade que cientistas sociais como 

Durkheim e Kroeber enfrentaram não se resolvia simplesmente negando-se arbitrariamente a 

interveniência das consciências individuais ou a determinação dos fatores biológicos inatos na 

constituição do comportamento social, optando-se em razão do voluntarismo do pesquisador 

por uma “consciência coletiva” ou uma entidade “superorgânica”. A sociobiologia, portanto, 

pôde encontrar terreno fértil para vicejar. 

  Outro exemplo de autor dividido face à questão da influência explicativa dos 

fatores biológicos inatos para as ciências sociais, expoente da antropologia ligada ao Modelo 

Padrão e também aluna de Boas, foi Margareth Mead.  

 Apesar de existirem estudos há sua época que mostravam que distúrbios da 

adolescência eram algo natural, ela conduziu uma pesquisa retratada no livro Coming age of 

Samoa, de 1928, no qual procurava responder a seguinte questão: “Os distúrbios que 
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acometem nossos adolescentes são devidos à natureza da adolescência em si mesma ou 

devido à civilização, à cultura?” 

Com tal posição [de dúvida] em relação à natureza humana o antropólogo ouviu os 

comentários correntes sobre a adolescência. Ele escutou que muitas atitudes próprias 

dessa fase parecem depender do ambiente social. A revolta contra a autoridade, 

perplexidades filosóficas [questões existenciais], o florescimento do idealismo, 

conflitos e tensões próprios do desenvolvimento físico. E com base no seu 

conhecimento do determinismo da cultura, da plasticidade dos seres humanos, ele 

duvida. Essas dificuldades decorrem de serem adolescentes ou de serem 

adolescentes nos Estados Unidos? (MEAD, 1928, p. 5, tradução minha) 

 Como Boas, seu professor, resolveu-se pelo “relativismo cultural”. Contudo, seu 

livro, que foi um dos pilares do “culturalismo” antropológico no século XX, cinco anos após 

sua morte, em 1978, sofreu forte contestação: 

O estudo de Mead descrevia os adolescentes samoanos como adeptos de grande 

liberdade sexual, sendo adeptos do sexo casual, em contraste com o forte ambiente 

repressor dos EUA. Tais estudos teriam mostrado a vitória do peso de aspectos 

culturais sobre os aspectos biológicos na formação do comportamento humano, 

focando no comportamento de adolescentes. 

Mas Freeman defendeu que seu livro Margareth Mead and the Samoa: the making 

and the unmaking of na anthropological myth [Margareth Mead em Samoa: a 

criação e a desconstrução de um mito antropológico], de 1983, lançado cinco anos 

após a morte de Mead, minou as bases do trabalho desta antropóloga. Segundo 

Freeman, o livro de Mead “contém erros fundamentais, e algumas conclusões são 

ridiculamente falsas”, como por exemplo: “Ela disse a Boas que em Samoa não há 

freios para o comportamento sexual durante a adolescência... Na verdade, em Samoa 

naqueles dias [que Mead estava em campo] ocorreu um culto a virgindade com o 

defloramento ritual no casamento”. (FREEMAN, 2001, p. 87, tradução minha) Ou 

mais do que isto [falsidade na avaliação], “o culto da virgindade é provavelmente 

mais extremado que em qualquer outro local”. (FREEMAN apud HELLMAN, 

1998, p. 233, tradução minha) Segundo Freeman, o aspecto biológico teria um papel 

muito mais forte no comportamento humano, ao contrário do que defendeu Mead. 

(SOARES, 2009, p. 61) 

 O antropólogo neozelandês Derek Freeman não somente acusou Margareth Mead, 

mas toda a tradição antropológica de negar a existência de componentes inatos no 

comportamento humano, tendo se tornado herético, por questionar os dogmas vigentes 

propagados pelo “relativismo cultural”. Afinal: “(...) a ciência avança abalando as fundações 

do conhecimento; mostrando que os fatos relevantes estão em desacordo com o dogma em 

vigor.” (FREEMAN, 2001, p. 82) E por dogma aqui se entenda a tradição antropológica 

culturalista: “Em 1917, dois alunos de Boas, Alfred Kroeber e Robert Lowie, sem nenhum 

tipo de evidência empírica, proclamaram que entre a antropologia cultural e a biologia havia 

um abismo, um abismo eterno, que não poderia ser superado.” (FREEMAN, 2001, p. 83) 
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 Mas tal como Kroeber, com o passar do tempo, Mead candidamente deixou 

transparecer mudança de atitude em relação às convicções da juventude. Segundo Steven 

Pinker: Margareth Mead paradoxalmente dizia que sua inteligência vinha dos genes, apesar de 

defender a tábula rasa, e ressaltava que casos como este seriam casos de “personalidade 

dividida... comuns entre acadêmicos” (PINKER, 2004, p. 571) 

 Em sua autobiografia, Edward Wilson (1994, p. 341) relatou que Margareth Mead 

o teria convidado para um jantar no qual, segundo ele: 

(...) a intenção foi deixar claro que ela também já havia publicado ideias sobre a base 

biológica do comportamento social. Uma delas era que a sociedade contém uma 

série de pessoas geneticamente predispostas a diferentes tarefas, de artista ou de 

soldado, digamos, e que essa diferenciação cria uma divisão de tarefas mais 

eficiente. 

 Soares (2009, p. 62), face às indecisões de importantes autores do Modelo Padrão 

das Ciências Sociais, depois de uma vida profissional aferrada ao “relativismo cultural” 

absoluto, fez interrogação instigante: “Como então os “culpados” pelo atraso das ciências 

sociais puderam defender posições inatistas e ao mesmo tempo a autonomia de suas 

disciplinas?”  

 A resposta foi que estes autores não desconheciam a existência dos componentes 

biológicos inatos na composição do comportamento social humano, eles só não eram 

relevantes para as explicações fornecidas pela sociologia e a antropologia. A razão pela qual 

chegaram a essa conclusão, a justificativa remete à separação ontológica e epistemológica 

realizada por Émile Durkheim e corroborada por Weber:  

Não é de forma alguma clara que teorias sociológicas se embasam em teorias 

psicológicas. Como dizia Weber (2001) as ciências sociais têm pressupostos 

pragmáticos não psicológicos. (...) Teorias econômicas usam certa suposição de 

maximização, mas não precisamos assumir que este pressuposto seja psicológico, no 

sentido de ser válido em todos os tempos e lugares da humanidade Pode-se 

pressupor pragmaticamente o homo economicus, para fins de construção de certas 

teorias mas não de todas. Não precisamos supor que seja da natureza do homem ser 

egoísta e maximizador a todo momento e em todas as épocas, mas apenas 

precisamos supor que agindo desta forma, quais seriam as consequências dados 

certos contextos sociais, e supor que em certos contextos sócio-históricos pessoas 

agem conforme este imperativo egoísta. Não devemos ser ingênuos de pensar que 

este pressuposto almeje descrever o homem “em sua totalidade”. 

Com isto não se quis dizer que teorias psicológicas e teorias biológicas não possam 

ter nenhum papel nas ciências sociais, apenas contesta-se seu suposto papel 

revolucionário. (...) Sociobiólogos não conseguiram nos convencer do contrário 

daquilo que Weber e Durkheim postularam sobre o papel da psicologia e da biologia 

nas ciências sociais, pois elas:  “(...) são tão independentes que não seriam atingidas 

por nenhuma, nem pelas maiores modificações nas hipóteses básicas na área da 

biologia ou da psicologia, como também é para ela sem interesse, se eventualmente, 
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a teoria de Copérnico ou Ptolomeu está certa (...).” (WEBER, 2001, p. 289) “Mesmo 

que a psicologia individual ja não tivesse segredos para nós, ela não poderia nos dar 

a solução de nenhum destes problemas [da sociologia], já que eles se relacionam a 

ordem de fatos que ela ignora.” (DURKHEIM, 1995, p. 22) (SOARES, 2009, p. 

120-121) 

 Para mim, e outros cientistas sociais, que começarei a mostrar a partir de agora, as 

ciências sociais devem superar o “abismo” entre elas e a biologia evolutiva, interposto pelos 

adeptos do “relativismo cultural”, uma decisão arbitrária de raiz nominalista que se socorreu 

da “Navalha de Occam”.
92

 

 De acordo com Marvin Harris, a culpa do crescimento da sociobiologia sobre 

áreas do conhecimento normalmente dominadas pelas ciências sociais era dos próprios 

cientistas sociais. No caso da antropologia: 

Os antropólogos trabalham com estratégias de investigação sincrônicas, idealistas, 

estruturalistas e ecléticas, incapazes de produzir um conjunto de teorias que se inter-

relacionam sobre as trajetórias divergentes e convergentes da evolução sociocultural. 

Assim, só podem culpar a si mesmos se os sociobiólogos fazem incursões numa 

zona de desastre intelectual (...). A resposta à sociobiologia não se encontra em 

lançar contra ela mais insultos, mas sim na elaboração de uma teoria sociocultural 

coerente, de maior poder explicativo. Como disse Imre Lakatos: “Uma crítica 

puramente negativa não aniquila um programa de pesquisa.” (HARRIS, 1980, p. 

179, tradução minha) 

 Do lado da antropologia, Derek Freeman (1982) adotou posição francamente 

favorável à sociobiologia, defendendo que sua ciência ganharia muito com a biologia e a 

teoria da evolução. 

 Na sociologia, a reação à sociobiologia dividiu-se entre uma minoria que a 

acolheu com entusiasmo e uma grande maioria declaradamente contrária à aproximação com 

a biologia evolutiva. Para Sandersosn: “Sociólogos têm sido, provavelmente, mais anti-

sociobiologia do que quaisquer outros cientistas sociais.” (2001, p. 135, tradução minha) E, 

segundo Van den Berghe: “Muitos sociólogos compartilham com outros cientistas sociais sua 

hostilidade e ignorância sobre a ecologia comportamental, talvez de uma forma mais 

contundente.” (1990, p. 173, tradução minha) 

                                                           
92

Principio científico e filosófico que propõe que, entre hipóteses formuladas sobre as mesmas evidências, é 
mais racional acreditar na mais simples. Ou seja: diante de várias explicações para um problema, a mais 
simples tende a ser a mais correta. O filósofo inglês William de Occam (1285-1347) não foi o primeiro a 
defender isso: Aristóteles já fazia o mesmo no século 4 a.C.  Mas foi o nome de Occam que consagrou o 
princípio, por causa do uso frequente que fazia do argumento em debates filosóficos. Já o termo “navalha” ou 
“lâmina” é uma metáfora que surgiu muito depois dele e sugere que, com o uso da parcimônia, a hipótese mais 
complicada é “cortada”. [Nota do autor]     
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 Porém, de acordo com Soares (2009, p. 32), a sociobiologia despertou o interesse 

de sociólogos consagrados no princípio dos anos 70, como Talcott Parsons: 

Talcott Parsons, que inicialmente teve formação em medicina e filosofia, tornando-

se posteriormente o sociólogo mais importante de sua época, chegou a organizar 

encontros sobre a sociobiologia, mas não publicou nada sobre o assunto. Seu ex-

aluno George C. Homans parece ter sido, dentre os sociólogos mais tradicionais, 

aquele mais presente no debate. Parecia ter alguma simpatia pela sociobiologia, e 

advertia: “Se os sociólogos continuarem a rejeitar os achados desses campos [da 

sociobiologia] provocarão exatamente o resultado que desejam evitar.” (HOMANS, 

1999, p. 101) Isto é, a incursão da biologia nas ciências sociais.  

 Da última década do século XX até agora uma geração de sociólogos menos 

conhecidos vem se juntando ao que Soares (2009, p. 34) chamou da “velha guarda” dos 

defensores da sociobiologia nas ciências sociais, aplicando os conhecimentos desenvolvidos 

por ela aos temas tradicionais das ciências sociais: 

Além dos já citados Chagnon, Fox e Irons, a “velha guarda” dos defensores da 

sociobiologia nas ciências sociais (isto é, cientistas sociais profissionais que já 

tinham trabalhos antes do nascimento da sociobiologia) é completada por Pierre Van 

den Berghe. Ele é professor emérito de sociologia e antropologia da Universidade de 

Washington, tendo sido aluno de Parsons e Homans. Trabalhou com a aplicação da 

sociobiologia à antropologia nas questões sobre parentesco e casamento, e raça e 

etnicidade em sociologia. Joseph Lopreato está entre os mais famosos sociólogos 

defensores da sociobiologia na sociologia, assim como Lee Ellis. Lopreato defende a 

chamada “evolutionary sociology”, e aposta numa reedição de Pareto via 

sociobiologia. Stephen Sanderson, da Universidade da Pensilvânia trabalha com a 

evolução social, mas também defende a aplicação da sociobiologia nas ciências 

sociais. (...) Ellis nos apresenta uma lista de sociólogos sociobiólogos e respectivas 

áreas, como demografia e fertilidade, altruísmo e moralidade, criminalidade, 

delinquência, agressão humana, uso e abuso de drogas, longevidade, inteligência e 

habilidade acadêmica, relações internacionais, religião e religiosidade, orientação 

sexual, estratificação social, entre outras (ELLIS, 1996). Atualmente, talvez o mais 

ativo defensor da sociobiologia na sociologia seja Satoshi Kanazawa, da London 

School of Economics. Este autor trabalhava inicialmente com teoria da escolha 

racional, tendo participado de coletâneas sobre este assunto organizadas por James 

Coleman, passou a tentar integrar psicologia evolucionista à teoria da escolha 

racional para tentar resolver problemas importantes da teoria da escolha racional.  

 O que me impressionou no trabalho de Soares e de outros cientistas sociais, bem 

como no de sociobiólogos e psicólogos evolucionistas, que fizeram comentários sobre a 

relação entre ciências sociais e biologia evolutiva, ou favoráveis ou contrários, foi o silêncio 

em torno de Edgard Morin. Talvez a mais consistente teoria no âmbito das ciências sociais, 

exposta detalhadamente a partir de O enigma do homem, de 1973, na qual a aproximação 

entre biologia evolutiva e ciências sociais foi fundamentada. 
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5.7 Edgar Morin e a “junção epistemológica” 

 Na Introdução de O enigma, Morin começou por relembrar que a motivação que o 

conduziu para uma teoria que conciliasse ciências sociais e biologia evolutiva remetia à 

juventude, quando questões existenciais normalmente afloram e é comum se interrogar sobre 

“Quem somos nós?” ou “O que é o homem no mundo?”. E explica como elas foram 

reprimidas para só posteriormente voltarem com força capaz de lançá-lo em um programa de 

pesquisa que se constituiu em desafio: 

A orientação teórica é nova para mim, mas a preocupação é primordial. No meu 

livro L’homme et la mort, escrito em 1948-50, procurei estabelecer o ponto de união 

e de ruptura entre a biologia e a ciência do homem, tendo escrito: “Nossa 

antropologia da morte, fundada sobre a pré-história, a etnologia, a história, a 

sociologia, a psicologia da infância, a psicologia de um modo geral, tem de 

encontrar, agora, sua confirmação biológica se quiser afirmar-se como 

autenticamente científica.” 

Creio, apenas, que eu me formulava uma daquelas perguntas ingênuas, banais, 

evidentes, que todos formulam entre os 7 e os 17 anos de idade e que são inibidas, 

recalcadas, asfixiadas, ridicularizadas logo que entramos nas Universidades e nas 

Doutrinas. Autodidata por temperamento, isto é, não deixando me intimidar 

demasiado pelos decretos da Escola e a majestade das Autoridades espirituais, não 

conseguia impedir-me de considerar o nó górdio que a antropologia oficial pensava 

ter cortado magnificamente. Como se sabe, a teoria reinante do homem fundamenta-

se não só na separação, mas também na oposição entre as noções de homem e de 

animal, de cultura e de natureza, com tudo o que não está conforme a este paradigma 

sendo condenado como “biologismo”, “naturalismo”, “evolucionismo”. 

Agora, depois de me ter outorgado um atestado de suficiência, devo culpar-me por 

ter, depois disso, durante quase vinte anos, deixado adormecer em mim a pergunta 

fundamental. É bem verdade que jamais pude considerar o homem uma entidade 

fechada, separada, radicalmente alheia à natureza, e que, quando (...) me pergunto de 

novo “Quem somos nós? O que é o homem no mundo?”, procuro formular uma 

“antropocosmologia”. Contudo, já o vejo perfeitamente agora, falta-lhe não só o elo 

biológico essencial, mas também os elementos de base para apoiar um tal raciocínio. 

(MORIN, 1975, p. 11-12) 

 Entretanto, faltava-lhe conhecimento biológico e em áreas afins que pudesse lhe 

dar sustentação científica para a empreitada pretendida, fato que com honestidade e 

humildade intelectual incomum reconheceu: 

Sem me dar conta do que fazia, encerrei-me no pequeno gueto das ciências humanas 

e, no momento em que me aproximo mais do problema central, ainda me encontro 

mais longe dele em virtude das limitações de meus conhecimentos e da mesquinhez 

de minha cultura. Na minha Introduction à une politique de l’homme, escrita na 

mesma época, o problema bioantropológico surge repetidas vezes, mas de modo 

estourado, fragmentado, superficial, ignorante (...). 

Assim minha preocupação biológica tornava-se nebulosa, mitológica, e teria 

continuado a degradar-se, sem dúvida, se os abalos de 1968 não tivessem, por 

caminhos semi-aleatórios, despertado e alimentado minhas primeiras interrogações 

[da juventude]. (MORIN, 1975, p. 12) 
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 Dois acontecimentos, a partir de 1968, foram apontados por Morin como cruciais 

para o que denominou não sua “conversão à biologia”, mas sim sua “reconversão” teórica. O 

primeiro foi a participação em um grupo de debates formado por biólogos e cientistas ligados 

à cibernética (Grupo dos Dez), no qual descobriu que a cibernética
93

 longe de ser uma 

redução simplista a esquemas mecanicistas (conforme acreditava), constituía, ao contrário, 

uma introdução à complexidade. O segundo, e decisivo acontecimento, foi o convite para o 

Salk Intitute for Biological Studies, no qual: “A única coisa que me pediam era exatamente o 

que eu desejava: aprender.” (1975, p. 12) Com efeito: 

Desde então, como um autodidata incorrigível, trabalhei por mim mesmo, através de 

tentativas, erros, incertezas, partindo de materiais que encontrava nas mais diversas 

disciplinas; partindo de ideias-chaves que ainda se encontram nas fronteiras das 

disciplinas tradicionais (retidas na alfândega por falta de visto), armei a teoria que 

não responde, por certo, mas que corresponde, sim, às questões que acredito, agora, 

serem fundamentais. (MORIN, 1975, p. 13) 

5.7.1 A ciência estanque 

   De acordo com Morin,
94

 admitimos, desde Darwin, que somos filhos de 

primatas, mas não que nós próprios somos primatas. Estamos convencidos de que, descendo 

da árvore genealógica tropical, na qual vivia nosso antepassado comum, escapamos dela para 

sempre, com o fim de construirmos para nós, fora da natureza, o reino independente da 

cultura. 

 Por alguns momentos acreditou-se que a extensão ao estudo do comportamento 

humano dos métodos quantitativos e dos modos de objetivação, próprios às ciências da 

natureza, poderiam terminar com o isolamento humanista, reintegrando o homem ao universo 

e que a filosofia do homem sobrenatural seria uma das últimas fantasias, uma das últimas 

resistências opostas à ciência da vida. 

 Segundo Morin, ainda entre os clássicos houve tentativas teóricas de ancorar a 

ciência do homem numa base natural. Nos Manuscritos, de 1844, Marx colocou no centro da 

antropologia não o homem social e cultural, mas sim o “homem genérico”. Longe de opor 
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Ciência que tem como objeto o estudo comparativo dos sistemas e mecanismos de controle automático, 
regulação e comunicação nos seres vivos e nas máquinas. Essas analogias tornam-se possíveis por se estudar o 
tratamento da informação dentro desses processos como codificação e decodificação, retroação ou 
realimentação (feedback), aprendizagem, etc. Segundo Norbert Wiener – em  Cibernética e sociedade: o uso 
humano de seres humanos, São Paulo: Cultrix, 1968 – do ponto de vista da transmissão da informação, a 
distinção entre máquinas e seres vivos, humanos ou não, é mera questão de semântica. [Nota do autor] 
94

Todas as menções comentadas feitas a Edgar Morin no decorrer da exposição de sua teoria ao longo do 
capítulo referem-se ao livro O enigma do homem: para uma nova antropologia (1975).   
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natureza e homem, Marx afirmou que “a natureza é o objeto imediato da ciência que trata do 

homem”, tendo formulado o principio: “As ciências naturais englobarão, consequentemente, a 

ciência do homem, da mesma forma como a ciência do homem englobará as ciências naturais: 

passará a haver apenas uma ciência.” Freud, por sua vez, procurou no organismo humano – e 

encontrou no sexo – a fonte dos problemas psíquicos. No entanto: 

O primeiro movimento de Marx e Freud retrocedeu, ficou sem seguimento, por não 

ter encontrado um terreno de desenvolvimento, sendo arquivado como erro de 

juventude; depois, os epígonos da era estruturalista esforçaram-se por lavar as duas 

doutrinas de todas as manchas “naturalistas”, enquanto se relegava ao museu a 

pesadona “dialética da natureza”. 

E foi no sentido contrário, repudiando decididamente toda e qualquer ligação com o 

“naturalismo”, que se engajou a antropologia de nosso primeiro meio século. O 

espírito humano e a sociedade humana, singulares na natureza, devem encontrar sua 

inteligibilidade não só em si, mas também em antítese a um universo biológico sem 

espírito e sem sociedade. 

Assim, o mito humanista do homem sobrenatural reconstituiu-se no próprio centro 

da antropologia e a oposição natureza/cultura tomou a forma de paradigma, isto é, de 

modelo conceitual que comanda todos os seus discursos. (MORIN, 1975, p. 21-22) 

 Contudo, concluiu Morin, essa dualidade antitética homem/animal, 

cultura/natureza chocava-se com a evidência: é evidente que o homem não é constituído por 

duas fatias sobrepostas, uma bionatural e a outra psicossocial; é evidente que ele não é 

atravessado por um muro separando a parte humana da parte animal; é evidente que cada 

homem é uma totalidade biopsicossociológica.  

 Mas a biologia, pelo menos a praticada até os anos 50, a da “Síntese dos anos 30 e 

40” ou “segunda revolução darwiniana”, de acordo com Morin sofria limitações para fornecer 

à ciência do homem um quadro de referência, ou melhor, os meios para a ligação 

bioantropológica, pois a vida era concebida como uma qualidade original própria aos 

organismos, sem interações fundamentais com outra ordem de fenômenos. Como 

consequência, a biologia se fechava ao universo físico-químico dos átomos e das moléculas, 

ao qual se negava a deixar-se reduzir; e também se fechava ao universo social, que embora 

muito disseminado no reino animal e mesmo vegetal, não era apreendido por falta de 

conceitos adequados. A biologia, portanto, estava fechada para todas as qualidades ou 

faculdades que ultrapassam estritamente a fisiologia, isto é, para tudo aquilo que nos seres 

vivos é comunicação, conhecimento e inteligência: 

Assim, a biologia estava encerrada no biologismo, ou seja, uma concepção de vida 

fechada no organismo, tal como a antropologia no antropologismo, ou seja, uma 

concepção insular do homem. Ambas pareciam concernidas por uma substância 

própria, original. A vida parecia ignorar a matéria físico-química, a sociedade (...). O 
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homem parecia ignorar a vida. O mundo parecia, portanto, feito de três estratos 

sobrepostos não-comunicantes (1975, p. 23): 

Homem-Cultura 

Vida-Natureza 

Física-Química 

5.7.2 A “revolução biológica” 

 De acordo com Morin, a mudança começou pouco antes de 1950. Segundo ele, 

foram abertas brechas no âmbito de cada paradigma fechado, brechas que eram, ao mesmo 

tempo, aberturas para os outros campos até então proibidos e através das quais se operaram as 

primeiras conexões e novas emergências teóricas. 

 Wiener, em 1948, com a cibernética e logo após Shannon, em 1949, com a teoria 

da informação, abriram uma nova perspectiva teórica aplicável, ao mesmo tempo, às 

maquinas artificiais, aos organismos biológicos, aos fenômenos psicológicos e sociológicos. 

Um pouco mais tarde, em 1953, a biologia molecular conseguiu uma brecha que abriu a 

biologia para “baixo”, com a descoberta da estrutura química do código genético por Watson 

e Crick.  

 O primeiro ato da “revolução biológica”, portanto, já estava perfeitamente 

reconhecido: tratava-se dessa abertura da biologia para “baixo”, isto é, para as estruturas 

físico-químicas. Contudo, raramente se tem percebido que a abertura para “baixo” era, ao 

mesmo tempo, “para cima”, constituindo o segundo ato da “revolução biológica”: 

Na verdade, a nova biologia não reconduzia apenas a vida celular a seus substratos 

nucleoproteinados.
95

 Descobria, também, que o jogo das combinações e das 

interações dos milhões de moléculas que constituem o menor dos sistemas celulares 

obedece a regras estatisticamente improváveis em relação com os processos 

“normais”, as quais deveriam causar a decomposição dos sistemas e a dispersão de 

seus constituintes. 

Assim, a nova biologia teve de recorrer a princípios de organização desconhecidos 

em química, isto é, à noção de informação, de código, de mensagem, de programa, 

de comunicação, de inibição, de repressão, de expressão, de controle. Estas noções 

têm todas um caráter cibernético, no sentido que identificam a célula com uma 

máquina autocomandada e controlada informacionalmente. A aplicação à célula, ou 

seja, à unidade fundamental de vida, da noção de máquina já constituía por si 

própria um acontecimento primordial. (...) tratava-se de um verdadeiro salto 

epistemológico (...): a máquina é uma totalidade organizada, não-redutível a seus 

elementos constitutivos, os quais não poderiam ser descritos isoladamente de um 

modo correto a partir de suas propriedades específicas; a unidade superior (a 

máquina), não pode dissolver-se nas unidades elementares, mas traz, ao contrário, a 

inteligibilidade das propriedades que elas manifestam. Muito mais, ainda, as noções 
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Proteínas conjugadas com ácidos nucleicos que ocorrem no núcleo das células e são essenciais para a divisão 
celular e a reprodução. Os ácidos nucleicos são as biomoléculas mais importantes do controle celular, pois 
contêm a informação genética. [Nota do autor]  
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informacionais e cibernéticas não só se referem à máquinas altamente organizadas, 

mas também, à máquinas simples, tendo cada uma, por si, uma conotação 

antropossociomorfa. Isto é, sem dúvida, o que há de surpreendente nesta abertura 

para “cima”: informação, código, mensagem, programa, comunicação, inibição, 

repressão, etc. são conceitos extraídos da experiência das relações humanas e 

pareciam, até então inseparáveis da complexidade psicossocial. Não era 

extraordinário que pudessem ser aplicados a máquinas artificiais, já que, afinal de 

contas, o controle, o comando e o programa eram produzidos e fabricados pelo 

homem, sendo integrado nas suas relações sociais. O extraordinário era conceber 

esta alta organização na fonte da própria vida, como se a célula fosse uma sociedade 

complexa de moléculas regida por um governo. 

Tornou-se evidente, desde então, que as células, as máquinas e as sociedades 

humanas podiam obedecer a princípios organizacionais de que a cibernética, apta a 

aplicar-se precisamente a essas realidades, fizera uma primeira (e rudimentar) 

junção. A nova biologia, assim, atingia três alvos com uma só pedra. (MORIN, 

1975, p. 25-26) 

 Porém, aqui se insinuou influência fundamental, que Jean Piaget (2003) também 

havia percebido: a ideia de evolução como complexificação organizacional adaptativa, 

inspirada na teria geral dos sistemas, de Bertalanffy (1973). Teoria também compartilhada por 

Morin – que cita Biologia e conhecimento, de Piaget – que comentou sua origem em Brillouin 

(1959) e Von Neumann (1966). A partir de então, com a compreensão da célula, da máquina e 

da sociedade sob a perspectiva dos princípios organizacionais emergiu a questão da tendência 

para à complexificação crescente, que se traduziu pela dinâmica entre entropia 

(desorganização, desestruturação) e neguentropia (reorganização, reestruturação).  

 Assim, surgiu o problema da ligação e da ruptura entre entropia e neguentropia, 

que foi esclarecida por Brillouin sob o ponto de vista da informação. Tratava-se do paradoxo 

da organização viva, cuja ordem informacional que se forma ao longo do tempo parece 

contradizer um principio de desordem (entropia) que se difunde no tempo; esse paradoxo só 

pode ser enfrentado a partir de uma concepção que liga estreitamente ordem e desordem, que 

faz da vida um sistema de reorganização (neguentropia) permanente fundado sobre uma 

lógica da complexidade. 

 Mas havia uma diferença de natureza essencial, destacada por Von Neumann, 

entre a máquina artificial e a máquina viva, que além de aumentar a complexidade da última a 

tornava singular. A máquina artificial mais sofisticada, logo que constituída, começava 

degenerando; enquanto que a máquina viva, ainda que temporariamente, é não-degenerativa, 

sendo até mesmo generativa, isto é, apta a aumentar sua complexidade: 

Assim, por exemplo, um motor de automóvel é constituído por peças altamente 

testadas, mas os riscos de defeito são iguais à soma dos riscos de deterioração de 

cada um de seus elementos (...); a máquina viva, por seu turno, ainda que constituída 

por elementos pouco fiáveis (moléculas que se desgastam, células que se 
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degeneram) é extremamente fiável; por um lado, é capaz, eventualmente, de 

regenerar, reconstituir, reproduzir os elementos que se desgastam, ou seja, de se 

auto-reparar e, por outro lado, é capaz, eventualmente, de funcionar apesar da 

“avaria” local; isto é, pode alcançar seus objetivos por meios de emergência, 

enquanto a máquina artificial é, no máximo, capaz de diagnosticar o erro e, depois, 

parar. Muito mais, ainda: enquanto a desordem interna, ou seja, em termos de 

comunicação, o “ruído” ou erro, desgasta sempre a máquina artificial, a máquina 

viva, por seu lado, funciona sempre com uma parte de “ruído” e o aumento de 

complexidade, em vez de diminuir a parte tolerada de ruído, aumenta-a. Melhor 

ainda, parece haver nela, dentro de certos limites, uma relação generativa íntima (...) 

entre o aumento de “ruído” ou desordem e o aumento de complexidade. (MORIN, 

1975, p. 28) 

 De acordo com Morin, para John von Neumann a complexidade era uma noção-

chave. Significava que a máquina natural coloca em jogo um número de unidades e de 

interações infinitamente maior do que a máquina artificial, como também significava que o 

ser vivo está sujeito a uma lógica de funcionamento e desenvolvimento diferente, uma lógica 

na qual intervêm a indeterminação, a desordem e o acaso como fatores de organização 

superior ou de auto-organização. Essa lógica do vivo é, sem dúvida, mais complexa do que 

aquela que nosso entendimento aplica às coisas, embora esse entendimento seja um dos 

produtos dessa lógica.  

 Numa sociedade, existem sempre forças de desordem em ação, que não são 

apenas entropias individuais (envelhecimento e morte), mas entropias propriamente sociais, 

decorrentes das eventualidades individuais que a sociedade deve reabsorver e dos 

antagonismos organizacionais inerentes à sua complexidade. A desordem (comportamentos 

aleatórios, competições, conflitos) é ambígua: é, por um lado, um dos constituintes da ordem 

social (diversidade, variedade, flexibilidade, complexidade), mas por outro lado, permanece 

ao mesmo tempo, desordem, ou seja, ameaça de desintegração. A ameaça permanente 

mantida pela desordem é aquilo que dá a sociedade seu caráter complexo e vivo de 

reorganização permanente: 

Radicalmente diferente da ordem mecânica, a ordem “viva” é aquela que renasce 

sem cessar. Com efeito, a desordem é sem cessar seja esponjada pela organização, 

seja recuperada e metamorfoseada no seu contrário (hierarquia), seja expelida para 

fora (desvio) ou mantida na periferia (faixas marginais de jovens). Sem cessar 

esponjada, expelida, rejeitada, recuperada, metamorfoseada, a desordem renasce sem 

cessar. E eis onde aparece a lógica, o segredo, o mistério da complexidade
96

 e o 

sentido profundo do termo auto-organização: uma sociedade autoproduz-se pelo fato 

de se autodestruir sem cessar. (MORIN 1975, p. 47) 
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Segundo Morin (1975, p. 120): “Mas este paradoxo se esclarece se considerarmos a organização do sistema 
vivo um processo de autoprodução permanente ou autopoiesis (MATURANA, 1972) ou de reorganização 
permanente (TRINCHER, 1965; ATLAN, 1972), o qual reabsorve, expulsa a entropia que se produz 
continuamente no interior do sistema e responde aos atentados desorganizadores vindos do meio ambiente.”  
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 Assim, concluiu Morin (1975, p. 28-29), os conhecimentos produzidos pelas 

teorias da informação, da cibernética e dos sistemas abertos forneceram subsídios para superar 

o biologismo e o antropologismo, abrindo caminho para um novo programa de pesquisa em 

construção: “(...) a “revolução biológica” foi apenas iniciada. O velho paradigma está desfeito 

em migalhas, o novo ainda não está constituído. Mas a noção de vida já se modificou: está, 

implícita ou explicitamente, ligada às ideias de auto-organização e de complexidade.”  

5.7.3 Evolução do homem e do cérebro 

 De acordo com Morin, onde se via o homo sapiens se destacar com um salto 

majestoso da natureza e produzir, com sua inteligência, a técnica, a linguagem, a sociedade, a 

cultura, vê-se, agora, ao contrário, a natureza, a sociedade, a inteligência, a técnica, a 

linguagem e a cultura co-produzirem o homo sapiens ao longo de um processo que durou 

alguns milhões de anos – o conceito de coevolução gene-cultura que Wilson (2013) trabalhará 

anos depois já estava bem fundamentado em Morin. 

 São, portanto, múltiplas relações, interações, interferências entre os fatores 

genéticos, ecológicos, práticos (a caça), cerebrais, sociais e, depois, culturais que permitiram 

o processo multidimensional da hominização, o qual vai provocar o aparecimento do homo 

sapiens. Isso significa que a hominização não poderia ser concebida somente como uma 

evolução biológica, nem somente como uma evolução espiritual, nem somente como uma 

evolução sociológica, mas sim como uma morfogênese complexa e multidimensional, 

resultante das interferências genéticas, ecológicas, cerebrais, sociais e culturais. 

 Mas há um fio condutor de análise que perpassa toda essa “morfogênese 

complexa e multidimensional” que preside a evolução humana: o desenvolvimento do 

cérebro. 

Uma tal complexidade desanima de inicio e seria tentador querer procurar um fio 

condutor. Mas esse fio condutor não poderia ser um traço redutor (...). Isso não 

significa que nos deixaremos dispersar ao acaso dos encontros, das relações mútuas, 

das inovações, já que (...) a cerebralização liga entre si todos os desenvolvimentos 

organizadores. Isso não significa, de modo algum, convém repetir, que desejemos 

reduzir a hominização ao desenvolvimento cerebral; significa, sim, que ligaremos o 

desenvolvimento cerebral a todos os outros, aqueles que o desenvolvimento cerebral 

provoca, mas também aqueles que o provocam. Salientemos: o cérebro, aqui, não é 

considerado um órgão, mas sim o epicentro daquilo que é, para nós, o essencial da 

hominização: um processo de complexificação multidimensional, em função de um 

princípio de auto-organização ou autoprodução. (MORIN, 1975, p. 62) 
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 Ao analisar processos de desenvolvimento próprios do cérebro relacionados com a 

adolescência e a juventude, Edgar Morin revelou o caminho para a interface entre ciências 

sociais e a neurociência tomando como base o conceito de socialização, que trabalharei no 

capítulo seguinte, razão pela qual devo toda reverência a este grande intelectual. Partindo de 

autores compartilhados posteriormente pela sociobiologia, à psicologia evolutiva e à 

neurociência, Morin (1975, p. 87) antecipou um programa de pesquisa que ainda continua um 

desafio para as ciências sociais. 

Assim, o processo de cerebralização é ontogenético (isto é, a complexificação 

sociocultural impele ao uso pleno das aptidões cerebrais) e filogenético (isto é, as 

mutações que produzem novas aptidões começarão a ser exploradas pela 

complexificação sociocultural). 

Os progressos da cerebralização são inseparáveis dos da juvenilização. Esta 

corresponde a um abrandamento ontogenético, isto é, à prolongação do período 

biológico de infância e da adolescência e até mesmo a um inacabamento 

ontogenético, ou seja, ao inacabamento da substituição das características juvenis 

pelas adultas. A prolongação da infância permite a continuação do desenvolvimento 

organizacional do cérebro em relação estreita e complementar com os stimulli do 

mundo exterior e incitações culturais, o que significa que a lentidão do 

desenvolvimento ontogenético é favorável à aptidão para aprender, ao 

desenvolvimento intelectual, à impregnação e, portanto, à transmissão cultural. 

 De acordo com Morin, o prolongamento da infância está ligado de modo 

multidimensional à sociedade, o que permite integrar as estruturas socioculturais 

fundamentais nos cérebros e as estruturas fundamentais dos cérebros nas estruturas 

socioculturais, favorecendo o desenvolvimento tanto intelectual quanto afetivo do indivíduo. 

 Da mesma forma, o adulto é inacabado cerebralmente no sentido em que o 

cérebro pode continuar a aprender, alcançar novas adaptações, adquirir novas estratégias, 

novos conhecimentos depois do período da infância e da juventude. A juvenilização da 

espécie é uma juvenilização cerebral, isto é, a potencialidade de uma inteligência e de uma 

sensibilidade jovem no adulto e até mesmo no velho. 

 A juvenilização também corresponde à persistência de certa afetividade infantil, 

primeiramente, no adolescente e, depois, no adulto. Além disso, já se desenvolviam nos 

indivíduos, antes do sapiens, a emotividade e uma sensibilidade cada vez maiores, uma 

aptidão maior para sofrer, bem como para serem invadidos por fobias, repulsões, aversões que 

conduziriam ao ódio e, por fim, a capacidade de amar, fonte de fraternidade, de ímpetos, de 

adoração, de dedicação, de piedade: 

Assim, a juvenilização é um processo ao mesmo tempo geral e múltiplo, 

estreitamente associado, em cada um de seus aspectos, à cerebralização, e 



158 
 

concernente à natureza genética da espécie, à natureza social da cultura e à natureza 

afetiva e intelectual do indivíduo, assegurando melhores condições de auto-

reprodução e de autodesenvolvimento socioculturais e melhores condições de 

desenvolvimentos individuais, afetivos, intelectuais, inventivos e isso desde o 

nascimento até mesmo, por vezes, à senescência. (MORIN, 1975, p. 90) 

 Com efeito, à semelhança de Piaget (2003) quando analisou a evolução cognitiva 

do cérebro, Morin, ao descrever o progresso da juvenilização, concluiu que ele significou a 

regressão dos comportamentos estereotipados (instintuais) que eram programados de modo 

inato, a abertura extrema ao meio-ambiente (natural e social), a aquisição de uma plasticidade 

e disponibilidade muito amplas. Também concluiu que o progresso da cerebralização 

correspondeu ao desenvolvimento das possibilidades associativas do cérebro, à constituição 

de estruturas organizacionais ou competências, não só linguísticas, como também 

operacionalmente lógicas, heurísticas e inventivas. E, por último, que o progresso da 

culturalização correspondeu à multiplicação das informações, dos conhecimentos, do saber 

social e, também, à multiplicação das regras de organização e dos modelos de 

comportamento.    

Por outras palavras, a cultura insere-se complementarmente na regressão dos 

instintos (programas genéticos) e na progressão das competências organizacionais, 

reforçada simultaneamente por essa regressão (juvenilizante) e por essa progressão 

(cerebralizante), necessária a esta e àquela. Ela constitui um “tape-recorder”, um 

capital organizacional, uma matriz informacional, apta a alimentar as competências 

cerebrais, a orientar as estratégias heurísticas, a programar os comportamentos 

sociais. (MORIN, 1975, p. 91) 

 E aqui, finalmente, segundo Morin, apareceu o rosto biossociocultural da 

hominização – para mim, a base teórica sobre a qual construí meu conceito de cultura. As 

estruturas de organização cognitivas, linguísticas, práticas, que emergiram com os novos 

desenvolvimentos do cérebro, são estruturas inatas que substituem os programas 

estereotipados ou instintos, as quais são, a partir de então, inscritas na herança genética, 

enquanto desta, é subtraído ou recalcado grande número de comportamentos estereotipados. 

Mas elas só se podem operacionalizar a partir da educação sociocultural – que, mais uma vez 

para mim, nada mais é do que o sentido lato do conceito de socialização – e num meio social 

complexificado pela cultura – o que Ridley (2013), três décadas depois, no limiar do século 

XXI, “chamou de a expressão do genes (portanto, da natureza) por meio da cultura”: 

Aqui resolve-se um dos paradoxos que opunha de modo estéril o papel do inato e o 

do adquirido no homem. Aquilo que se elabora no decorrer do período de 

hominização é a aptidão inata para adquirir e é o dispositivo cultural de integração 

do adquirido. Mais ainda: é a aptidão natural para a cultura e a aptidão cultural para 

desenvolver a natureza humana.  
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Já não podemos mais escapar à ideia de uma complementaridade original entre a 

aquisição dessas aptidões naturais (as competências organizacionais inatas) e a 

existência da cultura [que corresponde ao que chamei no meu conceito de cultura 

“como prolongamento dos instintos humanos, só que num nível de complexidade 

altamente sofisticado”]. Com efeito, partindo de certa etapa, a complexidade do 

cérebro e a complexidade sociocultural só podem encaixar-se uma na outra e, por 

conseguinte, os desenvolvimentos últimos das forças generativas do cérebro só 

podem exprimir-se com base numa complexidade fenomenal sociocultural. 

(MORIN, 1975, p. 92) 

 Para Morin, era perfeitamente evidente que o grande cérebro do homo sapiens 

[nosso cérebro] só poderia ter surgido, ser bem sucedido, triunfar, depois da formação de uma 

cultura já complexa, e se surpreende que se tenha podido, durante muito tempo, acreditar 

exatamente no contrário, que o sapiens deu origem à cultura.
97

 

 Segundo ele, não são apenas os inícios da hominização, mas seu acabamento, que 

se tornam incompreensíveis se desassociarmos evolução biológica e evolução cultural como 

sendo dois cursos distintos. Sua associação mostra, por um lado, que o papel da evolução 

biológica é muito maior do que se pensava no processo social e na elaboração cultural, mas, 

por outro lado, também se constata que o papel da cultura, que ainda recentemente era 

insuspeitado, é capital para a continuação da evolução biológica até o sapiens. Assim, o antigo 

paradigma que opunha natureza e cultura desmoronou. 

 Na conclusão de O enigma, escrita com estilo dramático, Edgar Morin (1975, p. 

199), a meu ver, lançou a ponte definitiva que deve superar a oposição natureza/cultura, 

ressaltando a necessidade das ciências sociais acompanharem as pesquisas sobre a evolução 

do cérebro, portanto, uma ponte com a neurociência: 

Os sinos dobram por uma antropologia reduzida a uma tênue faixa psicocultural 

flutuando como um tapete voador sobre o universo natural. Os sinos dobram por 

uma antropologia que não teve o sentido da complexidade, embora seu objeto seja o 

mais complexo de todos e que se assustava com o menor contato com a biologia, a 

qual, com objetos menos complexos, se baseia em princípios de conhecimento mais 

complexos. 

Os sinos dobram por uma teoria fechada, fragmentada e simplificante do homem. A 

era da teoria aberta, multidimensional e complexa já começa. 

A antropologia fundamental deve rejeitar toda e qualquer definição que faça do 

homem uma entidade, seja supra-animal (a Vulgata
98

 antropológica), seja 

estritamente animal (a nova Vulgata pop-biológica); ela deve reconhecer o homem 

como ser vivo para distingui-lo dos outros vivos, ela deve ultrapassar a alternativa 

ontológica natureza/cultura.  
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Na verdade, até chegar ao sapiens, a cultura foi elaborada progressivamente, por milhares de anos, pelos 
antepassados que remetem à árvore evolutiva da família homínida e do gênero homo. (MITHEN, 2002)  
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Vulgata é a forma latina abreviada de vulgata editio, vulgata versio ou vulgata lectio; respectivamente 
“edição, tradução, ou leitura de divulgação popular” – a versão mais difundida (ou mais aceita como autêntica) 
de um texto. [Nota do autor]   
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 Porém, até recentemenete – e Morin escreveu em 1973, vinte anos antes da 

“década do cérebro” – a antropologia excluía do seu campo não só o sistema genético (a 

física-química) e o ecossistema (vida-natureza), mas também o cérebro. No entanto, não se 

pode mais ignorar a inter-relação genético-cultural. Não é apenas o desenvolvimento 

biológico do cérebro que é indispensável para compreender a formação da cultura; é, também, 

o desenvolvimento cultural que é indispensável para conceber o desenvolvimento biológico 

do cérebro até o homo sapiens.  

 Além disso, a partir do sapiens, a evolução genética é freada e modificada pela 

exogamia e será, cada vez mais, pelos grandes caldeamentos de populações das sociedades 

históricas. A diáspora da espécie é acompanhada por modificações genéticas menores, 

deixando intacto o caráter primordial universal: a natureza hipercomplexa
99

 do cérebro 

sapiental. As diferenças étnicas, por exemplo, são diferenças genético-culturais em que a 

cultura intervém, não só de maneira seletiva com respeito a certos genótipos, mas também de 

modo co-formativo com respeito aos fenótipos. Enfim, a cultura coopera, combinando sua 

própria herança com a hereditariedade biológica, o que, por vezes, inibe e, outras vezes, 

estimula o aparecimento das diferenças singulares de indivíduos para indivíduo. 

 O fenômeno principal, portanto, é não o desaparecimento da natureza na cultura 

por milagre de espiritualização, mas sim uma integração de uma na outra. Essa proposição 

geral significa, entre outras coisas, que toda e qualquer unidade de comportamento humano é, 

ao mesmo tempo: genética/cerebral/social/cultural/ecossistêmica (o que não impede, segundo 

as necessidades dos estudos específicos, de esquecer este ou aquele aspecto mediatizado 

muito longinquamente – Morin assinala para os domínios de pesquisa específicos de cada 

disciplina científica). Significa, igualmente, que o fundamento da ciência do homem é 

policêntrico; o homem não tem uma essência específica que seja somente genética ou somente 
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Segundo Morin (1975, p. 122): “A hipótese que desejamos desenvolver é que o enorme aumento de 
complexidade que se opera no cérebro do sapiens, isto é, a passagem da hominização à humanidade, 
corresponde a novo salto qualitativo, que é o da hipercomplexidade. Vamos diferenciar a hipercomplexidade 
da complexidade, não por uma fronteira, mas pela acentuação de certas características, a atenuação de 
algumas outras, acentuação e atenuação estas que modificam a configuração do conjunto, que pode, então, 
ser considerado um sistema de um novo tipo. Neste sentido, um sistema hipercomplexo é um sistema que 
diminui suas opressões, embora aumentando suas aptidões organizacionais, em especial sua aptidão para a 
mudança. Assim, em relação com um sistema de menor complexidade, o sistema hipercomplexo é fracamente 
hierarquizado, fracamente especializado, não estritamente centralizado, mas mais fortemente dominado pelas 
competências estratégicas e heurísticas, mais dependente das intercomunicações e, em virtude de todas estas 
características, mais fortemente sujeito à desordem, ao “ruído”, ao erro.” Vale lembrar, que Fodor, Gardner, 
Tooby, Cosmides, só desenvolverão suas teses sobre à complexificação do cérebro com a metáfora do canivete 
suíço dos anos 80 para frente. [Nota do autor]  



161 
 

cultural, sua natureza está na inter-relação, na interação, na interferência nesse e por esse 

policentrismo: 

Todavia, nesta complexidade policêntrica, vemos que um dos centros ocupa uma 

posição especial; trata-se do cérebro humano. Este não deve ser concebido como um 

órgão, mesmo se o mais nobre de todos, mas sim como o epicentro organizacional 

de todo o complexo bioantropossociológico. O cérebro é, na realidade, a placa 

giratória na qual se comunicam o organismo individual, o sistema genético, o meio-

ambiente ecossistêmico, o sistema sociocultural ou, nos termos trinitários, individuo, 

espécie, sociedade. (MORIN, 1975, p. 204) 

 Eis a ponte, que atravessarei a partir de agora, arquitetada por Edgar Morin. 
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6 SOCIALIZAÇÃO: fronteira entre sociologia e neurociência 

 No capítulo anterior, o objetivo foi fazer a reconstrução teórica que pudesse 

comprovar a existência de possíveis interfaces entre as ciências sociais e a biologia evolutiva. 

Acredito que com a exposição da teoria de Edgar Morin, de que o cérebro humano é o 

epicentro da evolução biológica e sociocultural, atingi demonstração comprobatória 

satisfatória – fundamentada no campo das ciências sociais – de que o que era suposição 

tornou-se realidade. A partir de agora, começarei a responder a 2ª questão de pesquisa 

proposta e a explorar um dos aspectos dessa interface, o processo de socialização, procurando 

relacioná-lo com o processo de reestruturação que ocorre no cérebro chamado “fim da 

exuberância sináptica”, que marca a passagem da infância para a adolescência nos humanos. 

6.1 Socialização e sociologia 

 De acordo com Grigorowitschs (2008) e Abrantes (2011), o conceito de 

socialização – um tema trabalhado por vários sociólogos, incluindo os clássicos, desde o 

princípio das ciências sociais – progressivamente foi sendo abandonado nas últimas décadas 

do século XX, principalmente, segundo eles, devido à abordagem conservadora, de matriz 

durkheimiana, com tendência para enfatizar os problemas de adaptação e conformidade social 

do indivíduo à sociedade, em sintonia com a definição de socialização-educação referido na p. 

67. 

 Para Grigorowitschs (2008, p. 34-35): 

Como justificativa para o desuso do conceito de socialização e com o objetivo de 

construir um novo campo especifico – o campo da sociologia da infância –, grande 

parte desses autores defendeu e ainda defende que o conceito de socialização surgiu 

imbricado em teorias de reprodução e manutenção da ordem social – um incorporar 

de padrões de valores, normas de conduta moral com relação aos outros e a si 

mesmo –, com suas bases em concepções durkheimianas. O conceito carecia de uma 

renomeação, na medida em que, na perspectiva de Durkheim, abordar a socialização 

na infância significaria conceber crianças socializadas por adultos, crianças em 

processo de integração passiva em sociedade.  

 Por outro lado, segundo a autora, a recusa ao uso de socialização com esse viés 

conservador, levou também a recusa ao reconhecimento de que outros autores utilizaram o 

mesmo conceito com significados diferentes. Esqueceram-se, propositadamente ou não, de 

outros sociólogos clássicos, além de Durkheim, que também desenvolveram o conceito de 

socialização nas suas obras de maneira diversa da durkheimiana e que encontram hoje sentido 

pleno. 
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 Ela estava se referindo às obras de Georg Simmel e George Herbert Mead, que 

com perspectivas teóricas diferentes da de Émile Durkheim, sublinharam a importância da 

análise do conceito de socialização como processo no qual o indivíduo não é somente passivo 

ante a “imposição de padrões sociais à conduta individual”, mas, por outro lado, age 

ativamente, por meio de suas experiências pessoais, na assimilação e redefinição desta 

sobredeterminação avassaladora das instituições sociais. Portanto: 

Isso posto, proponho que as obras de sociólogos clássicos que desenvolveram o 

conceito processos de socialização em suas pesquisas de formas distintas das de 

Durkheim, como Simmel (1908 [1983, 2002]) e Mead (1934 [1952]), sejam lidas à 

luz das questões suscitadas no interior do domínio da sociologia da infância, a fim 

de demonstrar o quão enriquecedor pode ser empregar tal conceito para pensar a 

infância hoje. (...) Ao final, procuro demonstrar como as concepções de socialização 

em Simmel e Mead permitem pensar a infância como um período específico dos 

processos de socialização, cunhado por formas de interação especificas, nas quais as 

crianças desempenham papeis ativos na construção de seus selves [identidades 

pessoais de autorreferência: “eus”] individuais e da sociedade e cultura em que estão 

inseridas. (GRIGOROWITSCHS, 2008, p. 35-36) 

 Durkheim foi um dos primeiros autores a forjar o conceito de socialização, 

considerando-o como processo educativo conduzido pelos adultos daqueles que ainda não 

estavam totalmente integrados na vida em sociedade. A autonomia do agir foi tratada por ele 

como um déficit para a vida organizada em sociedade, à qual os indivíduos deveriam ser 

agregados, uma vez que incorporavam os saberes e normas sociais vigentes, por intermédio de 

indivíduos “já socializados”, com a finalidade de manter a coesão e a ordem social 

(GRIGOROWITSCHS, 2008). 

 Em Simmel, segundo Grigorowitschs (2008, p. 36), a autonomia individual 

passou a ser considerada um valor cultural, uma modalidade moderna de condução da vida de 

forma racional e motivada internamente: 

Essa maneira de conceber as relações entre indivíduo e sociedade subsidiou o 

desenvolvimento do conceito de socialização em Simmel, para quem qualquer forma 

de interação entre seres humanos deve ser considerada uma forma de socialização. 

Nesse sentido, em Simmel, o ser humano como um todo é visto como um complexo 

de conteúdos, forças e possibilidades sem forma; com base nas suas motivações e 

interações do seu “estar-no-mundo-mutante”, modela a si mesmo como uma forma 

diferenciada e com fronteiras definidas, e, ao mesmo tempo, socializa-se. 

 Para a autora, após Simmel, outros autores também desenvolveram de maneiras 

distintas reflexões sobre o conceito de socialização, como George Herbert Mead, Piaget, 

Parsons, Habermas e Luhmann. Muitos deles, concordando com Simmel, afirmaram que os 

processos de socialização constituem-se de interações e que os conceitos e estruturas 
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individuais da personalidade se desenvolvem de maneira dinâmica nesses processos e seguem 

a lógica de uma transformação ligada às práticas sociais que ocorrem desde a infância. Para 

Parsons, por exemplo, a socialização ocorre nas diversas dimensões da vida dos indivíduos: 

na família, nos relacionamentos (amizades, grupos de interesses, etc.), na escola, na 

universidade e na vida profissional. Assim como Luhmann, que tal qual Simmel, afirmou 

também que socialização acontece em todos os contatos sociais. (GRIGOROWITSCHS, 

2008) 

 Conforme Waizbort (2000a), o caráter processual do conceito de socialização foi 

explorado principalmente por Leopold Von Wiese (1933 [1940]) e Norbert Elias (1939 

[1994]), com base na concepção simmeliana de “processos de socialização”. “Processos de 

socialização” no plural, e não no singular, e nem simplesmente “socialização”, é uma 

concepção que deriva do entendimento de Simmel de “processos sociais” pensados no plural, 

que destacam o caráter de mobilidade e dinâmica das interações sociais. Com efeito: 

Em suas dimensões mais amplas, os processos de socialização envolvem um ser 

humano individual (todo um espectro de experiências, posicionamentos, saberes, 

estruturas emocionais, capacidades cognitivas); suas interações, comunicações e 

atividades no meio social em que vive (relações familiares, escolares, interações 

com outras crianças, meios de comunicação de massa, religião, etc.); bem como as 

distinções sociais que podem se manifestar em todas essas relações (sua pertença 

racial, de gênero, de estratificação social, etc.). Essas dimensões devem ser tratadas, 

em seu conjunto ou em suas particularidades, segundo uma perspectiva sociológica 

que utilize um modelo “reflexivo” de socialização, que permite analisar como os 

indivíduos desenvolvem necessidades, capacidades, competências do agir, interesses 

e qualidades pessoais em tensão com as regras, expectativas e costumes sociais. 

Nesses processos estão em jogo aspectos multidimensionais objetivos e subjetivos, 

isto é, os processos do desenvolvimento da identidade e as comunicações e 

interações com o outro. (GRIGOROWITSCHS, 2008, p.37) 

 De acordo com Waizbort, tanto em Simmel como em Elias, o mundo social é tido 

por um conjunto de relações, um todo relacional, relações em processo. É por isso que 

socialização é interação, e se compreende que as formas de interação são as formas de 

socialização. Isso significa, que cada relação, por mais insignificante que pareça, contribui 

para a organização da vida em sociedade, e a sociedade nada mais é do que o conjunto dessas 

interações. Desse modo: “(...) a partir de cada interação singular é possível adentrar na teia do 

todo. Não há uma via de acesso que seja privilegiada, senão que todas elas levam a ele.” 

(WAIZBORT, 2000b, p. 97) 

 Portanto, conforme Grigorowitschs (2008), socializar-se implica sempre 

transformação, pois se trata de processos que são moveis e dinâmicos, não-fixos; são 
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transformações tanto estruturais, como processuais e individuais. As 

estruturas/configurações
100

 dos diversos grupos sociais e as variadas estruturas/configurações 

no interior de uma determinada sociedade não são fechadas em si mesmas, estão sempre em 

relação com outras estruturas e por isso modificam-se constantemente. Ela lembra, com Elias 

(1993), que a “mutabilidade é uma característica imutável dos seres humanos, não sendo uma 

espécie de caos, mas sim um determinado tipo de ordem.” Nesse sentido, interagir significa 

ajustar-se a situações mutáveis. 

 Em George Herbert Mead o conceito de socialização apareceu atrelado ao 

desenvolvimento do self,
101

 de um self individual que é resultado de uma concepção de 

indivíduo dotado de certo grau de autonomia desde a infância. Assim, socialização pode ser 

entendida como uma série de processos abertos em todas as idades, e também no que 

concerne aos seus resultados, por meio dos quais os indivíduos geram “tensões ativas” com o 

seu ambiente. Nesse sentido, ela ocorre de forma não-planejada e não-previsível. Por esse 

motivo, afirma-se que socialização deve ser caracterizada como “auto-socialização”, pois não 

existem mecanismos de causa e efeito que determinam a interação e comunicação sociais e o 

desenvolvimento psíquico da identidade. Isso significa que os efeitos de certas condições 

sociais de socialização não são determinados e previsíveis, e o que importa perceber é como 

as diferentes condições de socialização possibilitam ou limitam as chances de 

desenvolvimento do self (GRIGOROWITSCHS, 2008). 

 Alguns autores radicalizaram a maneira de conceber os processos de socialização 

e passaram a não mais denominá-los “processos de socialização”, mas apenas “auto-

socialização”, com o objetivo de reforçar o aspecto contingencial de tais processos. Para a 

autora, o problema dessa nova denominação é que ela pode terminar por enfatizar somente o 

lado autônomo e individual dos processos de socialização. Assim: 

(...) diversos autores procuraram uma terceira forma de nomear esses processos 

[além de “processos de socialização” e “auto-socialização”] que, em seu próprio 
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Para Grigorowitschs (2008, p.50): “Há autores como Von Wiese e Elias, que afirmam a não-existência de 
estruturas em uma sociedade que é constituída por processos sociais. O termo configurações apresenta-se 
como uma alternativa para designar aquilo que para outros autores é compreendido como estruturas, pois 
configurações enfatizariam algo não fixo.” Segundo Von Wiese (1933, p. 5 apud GRIGOROWITSCHS, 2008, p. 
50): “Uma configuração social é uma pluralidade de relações sociais, ligadas de modo a serem consideradas, na 
vida prática, uma unidade. As configurações sociais não podem ter  outros elementos senão processos sociais, 
pois não há outros. Elas são um estado continuo (relativo) de determinados distanciamentos entre homens, 
estado esse representado como algo que tem forma.”  
101

“Self é a nomenclatura utilizada por Mead para designar a “identidade” que se desenvolve em cada individuo 
singular.” (GRIGOROWITSCHS, 2008, p. 50)  
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nome, congregasse aspectos divergentes, como Corsaro (1992), que propõe o termo 

reprodução interpretativa, afirmando que da maneira como foi tratado na 

sociologia, socialização não é um bom termo, pois carrega consigo o pressuposto de 

que as crianças são socializadas por outros ou por outras instâncias, e não são 

consideradas ativas nesses processos. (GRIGOROWITSCHS, 2008, p. 40) 

 Assim, para ela, “processos de socialização”, de acordo com a definição de 

Simmel, pode ser considerado um bom termo, ele consegue expressar a ideia de “processos de 

socialização” como um compêndio de interações entre seres humanos, das quais estes 

participam ativamente e assim tornam-se membros de determinada sociedade e cultura. 

Segundo Berger e Luckmann (1983), esses processos ocorrem quando se estabelecem 

correspondências entre a realidade objetiva (mundo social) e a realidade subjetiva (identidade 

pessoal). 

 É importante ressaltar a referência que a autora fez ao livro de Berger e 

Luckmann, A construção social da realidade, de 1966, e particularmente ao conceito de 

socialização de ambos, que se divide em socialização primária e secundária – circunscritas 

respectivamente à infância e à fase que inicia com a adolescência e adentra a vida adulta – 

porque ela discorda dos dois, que são considerados como continuadores da tradição de 

Durkheim e, que, portanto, dispensam pouca atenção para a ação do sujeito individual no 

processo da própria socialização, que aparece apenas como um agente passivo. Segundo ela: 

Portanto, não é possível afirmar, como Berger e Luckmann, que as crianças são 

socializadas por outros que lhes são impostos,
102

 filtrando o mundo social para elas e 

encarregando-se de sua socialização. É claro que, quer elas aceitem de forma 

positiva ou negativa, os adultos que estão ao seu redor são-lhes referências; alguns 

dos aspectos do mundo social serão “filtrados” por e para elas e contribuirão para a 

formação de suas identidades. Porém, visto que os processos de socialização infantil 

constituem-se de interações, no interagir com adultos as crianças não são 

socializadas, mas socializam-se, assim como os adultos que, ao interagir entre si ou 

com crianças, também se socializam (...).  

Ao contrário de Berger e Luckmann, que afirmam que as crianças são socializadas 

primariamente e, na vida adulta, experienciam uma “socialização secundária”, já 

estando em grande parte “socializadas” e apenas inserindo-se em novos setores 

sociais por elas ainda não explorados, podemos dizer que, nos processos de 

socialização infantil, quanto mais as crianças interagem, maior é a percepção do 

interagir com o outro, e mais o “outro generalizado” define-se para elas (...). 

(GRIGOROWITSCHS, 2008, p. 42-43)  

                                                           
102

 Para Berger e Luckmann (1983), “outro significativo” refere-se às pessoas que fazem parte das relações 
afetivas do indivíduo, a começar na infância pelas figuras dos pais, avós e parentes próximos. Já “outro 
generalizado” refere-se às instituições sociais em geral que são apresentadas ao indivíduo, ao longo da vida, 
mediante papeis sociais desempenhados por pessoas que mantêm com ele relações, a princípio, meramente 
formais e funcionais. Para mim, é evidente que as duas noções estão imbricadas, já que muitas vezes relações 
que são travadas em espaços sociais formais como o ambiente de trabalho ou escolar, por exemplo, 
desdobram-se em relações intensamente afetivas. 
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 Com todo respeito a autora citada, que fez excelente retrospectiva do uso do 

conceito de socialização e suas redefinições (“processos de socialização”, “auto-socialização”, 

“reprodução interpretativa”), sua crítica a Berger e Luckmann me pareceu sem fundamento. 

 É verdade que Berger e Luckmann, em A construção social da realidade, 

enfatizaram o papel das instituições sociais como agentes do processo de socialização, o 

“outro generalizado” – convém lembrar, no entanto, que mesmo no âmbito da família, espaço 

por excelência da socialização primária, os papeis de pai, mãe, avós e irmãos, por exemplo, 

tornam presente e concretizam a “instituição social” família, portanto, uma instituição que é 

componente basilar do “outro generalizado”. Porém, também é verdade que eles não 

desprezaram completamente a importância do indivíduo no processo de sua socialização. Isso 

foi corroborado pela própria Grigorowitschs, que teve de refrear suas críticas a Berger e 

Luckmann, mesmo que timidamente numa nota ao final do artigo, reconhecendo: “Embora 

depois afirmem [Berger e Luckmann] que as crianças não se apropriam de tudo o que lhes é 

transmitido, mas que também filtram o mundo social subjetivamente de acordo com aqueles 

aspectos com os quais se identificam ou não.” (GRIGOROWITSCHS, 2008, p. 50) 

 Para mim, é clara a ideia de “processualidade” da socialização em Berger e 

Luckmann. Como de certa maneira, ela também está presente em Durkheim. Eles só não 

utilizaram socialização no “plural”, como fez Simmel, procurando abranger suas múltiplas 

dimensões; ou chamaram-na de “auto-socialização”, para destacar a interveniência do 

individuo na socialização. Porém, isto não significa que eles tenham descartado considerar 

socialização como um processo dinâmico, inter-relacional, entre indivíduo e instituições 

sociais. Isso fica notório na passagem seguinte: 

A socialização primária cria na consciência da criança uma abstração progressiva 

dos papéis e atitudes dos outros particulares para os papéis e atitudes em geral. (...) 

Esta abstração dos papéis e atitudes dos outros significativos concretos é chamada o 

outro generalizado. Sua formação na consciência significa que o indivíduo 

identifica-se agora não somente com os outros concretos mas com uma generalidade 

de outros, isto é, com uma sociedade. Somente em virtude desta identificação com a 

generalidade sua identificação consigo mesmo alcança estabilidade e continuidade.  

Quando o outro generalizado cristalizou na consciência estabelece-se uma relação 

simétrica entre a realidade objetiva e a subjetiva. Aquilo que é real “fora” 

corresponde ao que é real “dentro”. A realidade objetiva pode ser facilmente 

“traduzida” em realidade subjetiva, e vice-versa. A linguagem evidentemente é o 

principal veículo deste progressivo processo de tradução em ambas as direções. 

(BERGER e LUCKMANN, 1983, p. 178-179) 

  A delimitação precisa da influência das predisposições individuais ou do ambiente 

cultural em cada aspecto da existência humana, no qual a socialização esteja envolvida, é 
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praticamente impossível, tornando estéril uma discussão para se concluir o “quanto” de um ou 

outro influenciaram em determinada realidade, ou se simplesmente “empataram o jogo”.  

 Porém, deve-se fazer justiça a Émile Durkheim – que foi e ainda é vítima do 

“complexo” denominado “angústia da influência”, descrito por Harold Bloom (1992), citado 

na nota 16, p. 24; e por John Horgan (1998), nas p. 41-43 – cujo conceito de socialização foi 

considerado como “conservador”, por se preocupar apenas com problemas de ajuste e 

conformidade do indivíduo à sociedade, sendo progressivamente abandonado, segundo 

Grigorowitschs (2008) e Abrantes (2011). 

 Embora Grigorowitschs cite Educação e sociologia, que é uma coletânea dos 

escritos pedagógicos de Durkheim, parece que a autora não se interessou pela “Introdução à 

obra pedagógica de Durkheim”, que consta no livro à guisa de Introdução, escrita por Paul 

Fauconnet. Contestando as objeções de que Durkheim, nas pesquisas sobre socialização e 

educação, suprimira o indivíduo, contrapõe Fauconnet: 

Durkheim define a educação como uma socialização da criança. Mas, então, pode-se 

pensar, o que é feito do valor da pessoa humana, da iniciativa, da responsabilidade, 

do aperfeiçoamento próprios do individuo? Arraigou-se tão profundamente o hábito 

de opor a sociedade e o individuo que toda doutrina que use frequentemente a 

palavra sociedade parece sacrificar o individuo. Aqui, mais uma vez, há um 

equívoco. Se já existiu um homem que foi um individuo, uma pessoa, com tudo o 

que o termo implica de originalidade criadora e resistência aos arrebatamentos 

coletivos, este homem foi Durkheim. E a sua doutrina moral corresponde tanto ao 

seu próprio caráter que não seria paradoxal dar a esta doutrina o nome de 

individualismo. (DURKHEIM, 2011, p. 15) 

 Fauconnet já reagia às críticas que considerava infundadas a Durkheim, pelas 

razões que apontou, mas que, no entanto, propagaram-se pelo século XX e foram repetidas 

agora, por Grigorowitschs e outros autores, que criaram termos como “auto-socialização” ou 

“reprodução interpretativa”, com o intuito de se livrarem do abrangente e consistente 

paradigmático conceito de socialização durkheimiano: imposição de padrões socioculturais à 

conduta individual. Segundo Fauconnet: 

Seu primeiro livro, A divisão do trabalho social, propõe toda uma filosofia da 

história na qual a gênese, a diferenciação e a libertação do indivíduo surgem como o 

traço mais marcante do progresso da civilização; a exaltação da pessoa humana, 

como o seu resultado atual. E esta filosofia da história culmina na seguinte regra 

moral: destaque-se, seja uma pessoa. Como, então, tal doutrina poderia enxergar na 

educação um processo qualquer de despersonalização? Se criar uma pessoa constitui 

atualmente o objetivo da educação, e se educar consiste em socializar, vamos, 

portanto, concluir que, segundo Durkheim, é possível individualizar socializando. 

Este é, no fundo, o seu pensamento. Pode-se discutir sobre a maneira como ele 

concebe a educação da individualidade. Porém, sua definição de educação provém 
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de um pensador que, em nenhum momento, ignora ou subestima o papel ou o valor 

do indivíduo. (DURKHEIM, 2011, p. 15-16) 

 Como anteriormente mencionado, Abrantes (2011) seguiu o mesmo caminho de 

Grigorowitschs ao descrever o afastamento das ciências sociais do conceito de socialização 

durkheimiano e ao assinalar a emergência de novas definições. Segundo ele: 

Depois de ter ocupado um lugar central nas teorias clássicas em ciências sociais, a 

partir dos anos 70, o conceito de socialização parece ter sido preterido por muitos 

autores, por não casar bem com o movimento de “retorno” dos atores ao centro da 

análise social. No entanto, nos últimos anos, temos assistido a um renovado 

interesse pelo processo, associado a novas definições e metodologias que importa 

discutir. 

Nas áreas da infância, da educação, da família, das profissões, da economia, da 

comunicação, entre outras, a socialização tem surgido na explicação de diferentes 

fenômenos e, por vezes, como objeto de estudo. Este tratamento multi-temático 

brinda-nos, hoje, com um conhecimento mais detalhado de como a socialização 

ocorre em diferentes contextos e etapas da vida, ainda que comporte riscos de 

fragmentação e redução analítica. Entretanto, o conceito tem sido objeto de 

reflexões, sínteses e propostas teóricas, denotando-se uma tendência para a 

demarcação das definições estruturalistas e funcionalistas, criando uma noção de 

socialização compatível com os quadros teóricos contemporâneos, nos quais 

assumem particular importância conceitos como agência, identidade e reflexividade, 

no âmbito da “modernidade tardia” (ou “pós-modernidade”). (ABRANTES, 2011, 

p.121-122) 

 Abrantes (2011, p. 121) me chamou a atenção por referir-se ao interesse “multi-

temático” que socialização despertou nos últimos anos, congregando interesses de outras 

ciências, particularmente quando escreveu no resumo do artigo: “O ensaio discute o conceito 

de socialização, a partir de teorias clássicas e recentes em ciências sociais, em diálogo com 

avanços importantes nos campos da psicologia e das neurociências.”  

 Com esse objetivo, explicitou sua fundamentação teórica: 

Reconhecendo avanços importantes nestes trabalhos, propõe-se uma noção de 

socialização que equacione a inscrição objetiva deste processo, quer na dialética 

natureza-cultura, na linha de Elias (1983 [1994], 1990, 1992, 1994), quer em 

trajetórias de vida, marcadas por práticas sociais, relações de poder e condições de 

existência, como em Bourdieu (1979, 1980, 1987). No primeiro caso, este 

posicionamento implica um diálogo com outras disciplinas científicas, como a 

psicologia e as neurociências. No segundo, significa explorar como as dinâmicas 

atuais de individualização e reflexividade se entrelaçam com relações estruturais de 

apropriação, dominação e exclusão, alimentando profundas desigualdades à escala 

global. (ABRANTES, 2011, p. 122) 

 Em decorrência da delimitação do objeto da tese, comentarei apenas o primeiro 

núcleo da fundamentação teórica aventada por Abrantes. De fato, Elias enquadra-se na 

tendência de Simmel dos “processos de socialização” e, como apontei nas p. 77-82, abriu 

caminho para uma relação produtiva entre ciências sociais e biologia evolutiva. Porém, entre 
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“abrir caminho” e, aqueles que o citam favoravelmente como marco teórico, seguirem 

adiante, mesmo que a princípio o tenham saudado como uma tendência profícua há certa 

distância! 

 Abrantes afirmou, contra o conceito durkheimiano de socialização, ser um 

equívoco recorrente concebê-la como imposição da sociedade sobre o indivíduo, no sentido 

de este assumir determinados conhecimentos, normas e valores. “Esta visão de uma sociedade 

perversa que controla as pessoas através de uma colonização das almas faz pouco sentido.” 

(2011, p. 122) Porém, no mesmo parágrafo, lembrando Elias, disse que socialização e 

individualização (ou subjetivação) constituíam duas faces da mesma moeda, nos mesmos atos 

e relações, tornamo-nos pessoas e fazemos sociedade. Ora, logo acima, vimos como Paul 

Fauconnet fez a mesma referência a Durkheim, mostrando que nele socialização também 

contemplava individualização: “se educar consiste em socializar, vamos, portanto, concluir 

que, segundo Durkheim, é possível individualizar socializando.” O que me deixou intrigado é 

que, tal qual Grigorowitschs, Abrantes citou Educação e sociologia, porém, nenhuma palavra 

sobre a Introdução de Fauconnet. 

  Também como Grigorowitschs – embora sem suas críticas diretas – mencionou 

Berger e Luckmann, para mais uma vez, contrastando-os com outros autores, recriminá-los 

por supostamente não terem sido enfáticos quanto ao caráter processual da socialização, 

aproveitando para introduzir o “relativismo cultural” travestido com a roupagem “pós-

moderna”: 

É certo que, ao ocorrer sempre num tempo histórico e contexto sociocultural 

específico, a participação social vai induzindo um certo fechamento, no sentido em 

que o desenvolvimento de certas disposições, competências e valores inibe a 

aquisição de outros. Além disso, enquanto alguns contextos impõem maiores níveis 

de conformidade, punindo a diferença, outros recompensam a criatividade e a 

originalidade, o que impulsiona níveis superiores de subjetivação, mas sempre 

dentro de certos padrões coletivos. 

Mas como se desenrola este processo? Em contraponto com as perspectivas 

clássicas, psicólogos, sociólogos e antropólogos, tendem hoje a enfatizar que se trata 

de um processo em que os indivíduos adotam um papel ativo, desde a infância, no 

duplo sentido de interpretação das mensagens e ação sobre o mundo. Mas é um 

processo que se desenrola em etapas e que, sendo eminentemente social, não se pode 

desprender das estruturas biológicas que nos dão vida. (...) Os diferentes ciclos de 

desenvolvimento do organismo definem limites às formas possíveis de incorporar, 

interpretar e participar na vida social.  

Este caráter gradual conduziu os psicólogos a definir um conjunto de “etapas de 

desenvolvimento”, cada uma com formas de socialização próprias. Porém, 

sociólogos e antropólogos têm constatado as variações culturais neste processo, pelo 

que nestas áreas se consolidou apenas uma distinção entre socialização primária e 

secundária. (ABRANTES, 2011, p. 123) 
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 Para Abrantes, assim como para Grigorowitschs, “processualidade” em 

socialização parece significar “ênfase no papel ativo que os indivíduos devem adotar, desde a 

infância, interpretando mensagens e agindo sobre o mundo”. Caso se fale demais de 

sociedade, sacrifica-se o indivíduo e suprime-se a processualidade, de acordo com a ironia de 

Fauconnet. 

 Abrantes reconheceu ainda que esse processo de socialização, “que é 

eminentemente social”, transcorre em etapas, que não podem se desprender das estruturas 

biológicas que nos dão vida. No entanto, essa afirmação, em si, é vazia, porque sem as 

“estruturas biológicas” sequer haveria vida. O que chama atenção é que apesar dessa assertiva 

de Abrantes, ele não fez nenhuma relação causal entre as “estruturas biológicas” e o processo 

de socialização, apenas que elas definem limites para a “incorporação, interpretação e 

participação na vida social” – isto se constitui numa obviedade, uma vez que não se pode 

esperar de uma criança o que se tem como expectativa para um idoso. As “estruturas 

biológicas” estão lá, formando o organismo, exclusivamente para dar suporte à existência 

sociocultural. Mais uma vez, Berger e Luckmann (1983) – a quem Abrantes criticou por falta 

de “processualidade” – numa perspectiva parecida com a de Dawkins e Ridley muito depois, 

já que A construção social da realidade é de 1966, esclareceu melhor a relação dialética entre 

natureza e sociedade, ou melhor, estruturas biológicas e etapas da socialização:  

Examinamos muito anteriormente os pressupostos orgânicos e as limitações da 

construção social da realidade. É importante acentuar agora que o organismo 

continua a afetar cada fase da atividade humana construtora da realidade e que o 

organismo por sua vez é afetado por esta atividade. Dito de maneira rude, a 

animalidade do homem transforma-se em socialização, mas não é abolida. Assim, o 

estômago do homem continua roncando mesmo se o indivíduo está tratando de seus 

negócios na construção do mundo. (BERGER e LUCKMANN, 1983, p. 236) 

O homem é compelido pela constituição biológica a procurar a satisfação sexual e o 

alimento. Mas sua constituição biológica não lhe diz onde deverá procurar a 

satisfação sexual e o que deverá comer. Abandonado a si mesmo, o homem pode 

ligar-se sexualmente a qualquer objeto e é perfeitamente capaz de comer coisas que 

o matarão. A sexualidade e a nutrição estão canalizadas em direções específicas 

mais socialmente do que biologicamente, canalização que não somente impõe 

limites a estas atividades mas afeta diretamente as funções orgânicas. (BERGER e 

LUCKMANN, 1983, p. 238) 

  Mas, segundo Abrantes (2011), até as “etapas de desenvolvimento” gradual do 

indivíduo com suas formas de socialização próprias e que também são “delimitadas pelos 

ciclos de desenvolvimento do organismo”, que foram definidas por psicólogos, também foram 

relativizadas pela constatação de que elas “variam culturalmente”. Abrantes, então, concluiu, 

surpreendentemente, que o que restou minimamente consolidado nestes estudos sobre 
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socialização foi a distinção feita por Berger e Luckmann entre socialização primária e 

secundária! 

 Para continuar o diálogo com Abrantes, deve-se recordar trecho da citação do seu 

artigo na p. 169: “Entretanto, o conceito [de socialização] tem sido objeto de reflexões, 

sínteses e propostas teóricas, denotando-se uma tendência para a demarcação das definições 

estruturalistas e funcionalistas, criando uma noção de socialização compatível com os quadros 

teóricos contemporâneos, nos quais assumem particular importância conceitos como agência, 

identidade e reflexividade, no âmbito da “modernidade tardia” (ou “pós-modernidade”).” Ora, 

diante da revelação de onde pretende chegar, o precário “consenso provisório” em torno de 

socialização primária e secundária de Berger e Luckmamm se encontrava na iminência de ser 

“desconstruído” pela sanha relativista “pós-moderna”.  

 Com efeito, a “desconstrução” pretendida por Abrantes (2011, p. 124) começou 

por relembrar a conceituação de socialização primária e secundária: 

(...) a primeira constitui a introdução do indivíduo no mundo social, mediada por 

“outros significativos” impostos (geralmente a família) e, portanto, indutora de uma 

identificação ao modo subjetivo como estes interpretam o mundo (dependente do 

meio social e de idiossincrasias biográficas). Este processo é carregado de emoções 

e orientado pelo desenvolvimento da linguagem, sendo a experiência (objetiva e 

subjetiva) incorporada como “a” realidade. Termina quando o ascendente do “outro 

significativo” é substituído pela figura do “outro generalizado” (a sociedade), 

permitindo ao indivíduo envolver-se de forma autônoma em interações com 

desconhecidos. Já a socialização secundária é um processo mais racional, voluntário 

e circunscrito de interiorização de “submundos institucionais”, sobretudo, no âmbito 

da divisão social do trabalho.  

 Em seguida, procurou minar as bases implícitas de uma possível “universalidade”, 

que se poderia extrair do consenso em torno de socialização primária e secundária de Berger e 

Luckmann: 

Porém, em comunidades pequenas e tradicionais, a socialização das crianças baseia-

se na observação e participação progressiva em conversas e práticas dos adultos 

(geralmente família), em parte associadas às suas atividades produtivas (OCHS, 

2010). Algo semelhante ocorreu nas classes desfavorecidas europeias, pelo menos, 

até ao século XIX (MANACORDA, 2009). Ao contrário do que sugere a tipologia 

primária/secundária, apenas com a modernidade se criou um quadro específico de 

socialização infantil e (parcialmente) comum aos diferentes grupos sociais, através 

do afastamento temporário das atividades produtivas (o mundo dos adultos) e 

criação de técnicas e instituições específicas. 

Por seu lado, nas sociedades modernas, várias pesquisas têm colocado em causa o 

caráter integrado, rígido e reprodutor da socialização familiar, assinalando que: (1) 

as práticas parentais são observadas, discutidas e orientadas pela ciência, pela mídia 

e por movimentos sociais; (2) a família apresenta a sociedade presente às novas 

gerações, a partir das suas vivências, mas também das suas perspectivas de um 
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futuro desejado; e (3) as crianças interpretam a experiência familiar à luz dos seus 

próprios desafios. (ABRANTES, 2011, p. 124)  

 Para, finalmente, concluir, dissolvendo a diferença entre socialização primária e 

secundária: 

Assim, a socialização familiar não é o mero resultado da transmissão dos pais, mas é 

um produto da interação (implicando conflitos) entre os membros da família, 

influenciada por diversas instituições (ZULUAGA, 2004). Mais, a maioria das 

crianças é, desde os primeiros anos, integrada em contextos educativos, midiáticos 

e/ou propriamente infantis (festas, parques, etc.) que transcendem a esfera familiar. 

(...) Mesmo considerando o papel da família na interpretação das mensagens e 

relações de outros contextos, estas não deixam de interpelar as interpretações (e 

autoridade) familiares, pelo que não podemos negar o caráter difuso da socialização, 

desde a infância (BARBOSA, 2007), diluindo a divisão entre socialização primária e 

secundária. (ABRANTES, 2011, p. 124) 

 De acordo com Abrantes, conceitos como “experiência coletiva de infância” de 

Montandon (2005), ou “trocas intergeracionais” de Gheorghiu, Gruson e Vari (2008), 

parecem mais adequados para se entender como adultos e crianças vão construindo 

experiências, pertenças e disposições. Acrescente-se, ainda, segundo ele, que a socialização é 

um processo permanente e nunca concluído, implicando esforços contínuos de atualização. 

Pode-se advogar que a intensidade da socialização varia ao longo da vida, com tendência para 

uma redução gradual, mas o trabalho de (re)construção identitária, induzido por 

recomposições biográficas e/ou sociais, na modernidade tardia, apontam para algo mais 

estrutural do que a definição clássica de “socialização secundária”. (ABRANTES, 2011)    

 Assim, a “desconstrução” pós-moderna teria diluído a divisão entre socialização 

primária e secundária feita por Berger e Luckmann, provavelmente último grande bastião 

clássico do conceito de socialização imaginado por Durkheim. No entanto, interrogo: será? 

Quanto ao caráter processual da socialização e da interação entre individualização e 

socialização, os argumentos de Paul Fauconnet e o recuo, mesmo acanhado, das críticas de 

Grigorowitschs a Berger e Luckmann, falam por mim. Mas o “será” que oponho à suposta 

dissolução feita pela pretensa “desconstrução” do conceito de Berger e Luckmann por 

Abrantes diz respeito aos próprios objetivos declarados do autor. 

 Logo no resumo e na introdução do seu artigo Abrantes (2011) surpreendeu 

positivamente, afirmando que um dos objetivos era discutir socialização à luz das teorias 

clássicas e contemporâneas das ciências sociais, ao tempo em que buscava dialogar com 

avanços realizados por outras disciplinas científicas como a psicologia e a neurociência. 

Entretanto, acompanhando o desenvolvimento do trabalho, não resta dúvida de que ele 
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debateu com as teorias das ciências sociais e da psicologia, mas em relação a esta última, 

nenhum debate foi retratado com a psicologia evolutiva (disciplina originária da sociobiologia 

e em permanente interlocução científica com a neurociência); e em relação à neurociência, 

absolutamente quase nada ou muito pouco, a não ser para assinalar a pesquisa do 

neurocientista Antônio Damásio sobre as emoções e, para, em seguida criticá-lo como 

reducionista. Esse défict em relação ao que se propôs executar provavelmente seja resultante 

da concepção de que as estruturas biológicas do organismo funcionam somente como suporte 

para a vida, com nenhuma ou reduzida interferência causal sobre o comportamento humano. 

 A única passagem no artigo na qual Abrantes mencionou a neurociência de modo 

favorável refere-se ao estudo de Damásio sobre as emoções, que demonstra como elas podem 

orientar a atenção imediata dos sujeitos, a seleção e a integração das informações a 

armazenar, passíveis de serem mobilizadas em futuras situações ou em tomadas de decisão. 

Segundo Damásio (2010), desde que uma cena tenha algum valor, desde que no momento 

haja suficiente emoção, o cérebro apreende imagens, sons, odores e sabores, num registro 

multimídia, e irá recuperá-los no momento oportuno, quando se fizerem necessários. 

 Porém, Abrantes (2011, p. 133) logo desprezou o valor do estudo das emoções 

realizado pela neurociência: 

Esta abordagem não representa necessariamente uma revolução nas ciências sociais. 

Na verdade, a sociologia das emoções constitui hoje uma das áreas mais promissoras 

da investigação nesta disciplina, demonstrando, por exemplo, a ligação das emoções 

positivas (confiança, segurança, satisfação) tanto com a confirmação da identidade 

na interação quanto com a mobilidade social ascendente. De forma inversa, a 

negação da identidade e a mobilidade social descendente parecem suscitar emoções 

negativas, gerando ciclos de depressão, variáveis conforme se atribui a culpa a si 

próprio (vergonha, embaraço) ou aos outros (agressividade, raiva).  

 Não satisfeito, Abrantes reforçou que a sociologia das emoções não necessita da 

neurociência, já que a determinação das predisposições genéticas do homem é insignificante 

para a expressão das emoções. É a sociedade que as sobredeterminam: 

Resta-nos mencionar que os estudos anteriores, tanto os clássicos como os mais 

recentes, tendem a enfatizar a importância do social (seja a interação face a face, 

seja a estrutura social) no emocional. Este é um importante argumento para o 

diálogo com os neurocientistas: voltando à citação de Damásio, podemos 

acrescentar que tanto a atribuição de “valor” a uma “cena” como a emoção sentida e 

a forma de interpretá-la (sentimento) dependem da apropriação prévia de códigos 

propriamente sociais. (ABRANTES, 2011, p. 134)  
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 O “diálogo” com a neurociência proposto por Abrantes nunca existiu! A ressalva 

que ele fez, para dar margem a interlocução com essa ciência é ridiculamente ínfima: “Mas 

convém reconhecer que as emoções não são inteiramente redutíveis ao social: existe uma 

predisposição no genoma humano e que se alinha em combinações ligeiramente diferentes em 

cada indivíduo.” (ABRANTES, 2011, p. 134)  

 Esta ressalva sequer pode ser levada a sério.
103

 Quando Damásio (2010) concluiu 

que o conhecimento-base do homem é implícito, velado e inconsciente, portanto apontando 

para predisposições inatas do cérebro, Abrantes (2011, p. 127-128) logo se insurgiu, negando, 

portanto, a possibilidade do diálogo que supostamente havia encetado com a neurociência, o 

qualificando como “reducionista biológico”:  

Nem sempre o autor [Damásio] reconhece a formação de disposições como um 

processo eminentemente social, isto é, produto da participação continuada dos 

indivíduos em práticas sociais, assumindo que a influência da sociedade ocorre 

apenas ao nível da consciência e dos discursos. Isso resulta de uma concepção 

redutora (formal) de cultura.   

 Como, questiono, ele pôde imaginar um diálogo com a neurociência sem abordar 

o cérebro? Como imaginar que a compreensão das emoções e dos sentimentos deve ser feita 

majoritariamente pelos aspectos socioculturais implicados, a não ser por uma decisão 

arbitrária que recorre à “Navalha de Occam”? Como desconhecer totalmente a “junção 

epistemológica” ensaiada por Piaget (um biólogo) e levada adiante por Edgar Morin (um 

cientista social)? 

6.2 Socialização e neurociência 

 Voltando brevemente a Grigorowitschs e a Abrantes, foi visto como ambos 

insistiram em criticar a suposta ausência de processualidade na divisão entre socialização 

primária e secundária. Para eles, Berger e Luckmann não compreenderam a influência difusa 

dos submundos institucionais característicos da socialização secundária no mundo da infância 
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Na verdade, Abrantes defende que as emoções fundamentais humanas (tristeza, alegria, raiva, surpresa, 
medo e repugnância, com suas modulações como tristeza-depressão ou raiva-ódio, por exemplo) 
compartilhadas com outras espécies, dependem do contexto cultural do indivíduo. Abrantes, e os “relativistas” 
em geral, só não explicam o porquê de nenhuma sociedade até hoje ter sido capaz de erradicar, por decisão 
soberana (“sociocultural”) dos seus cidadãos, do âmago dos seus membros essas sensações decorrentes da 
experiência vivencial, que podem ser terrivelmente incômodas ou magnificamente maravilhosas, e que 
constituem o atestado de que se está vivo. Indo mais além, não explicam também como outras espécies 
podem demonstrar, mesmo que limitadas pelo seu GOD (Dispositivo Organizador do Genoma: código genético) 
emoções compartilhadas com humanos: qual é o contexto cultural que sobredetermina as emoções de um 
gato ou de um cachorro de estimação? [Nota do autor]   
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e da família. Não compreenderam que a socialização é um processo permanente e jamais 

concluído tendo “caráter mais estrutural”. 

 Em primeiro lugar, já indiquei que a processualidade da socialização primária e 

secundária é subjacente à relação entre “outro significante” e “outro generalizado” na 

sociologia de Berger e Luckmann, uma vez que uma pessoa com a qual uma criança ou adulto 

mantenha intensa relação afetiva simultaneamente também desempenha uma gama de papeis 

numa instituição social estruturante da sociedade ampla, tenha esta aspectos formais ou 

informais, e leva para a relação as marcas dessa pertença plural. 

 Em segundo lugar, e o que realmente importa para a tese, se a socialização nunca 

se conclui e, portanto, “tem um caráter mais estrutural”, como timidamente reconheceu 

Abrantes (2011), pode-se imaginar que, mesmo a contragosto, o autor, pela evidência dos 

fatos, se acha na obrigação de também reconhecer que ela é universal, encontra-se enraizada 

em algo que vai além da diversidade das sociedades humanas com suas múltiplas expressões 

culturais. Provavelmente, sim, ela esteja inatamente enraizada nas “estruturas biológicas do 

organismo” e pode, para efeitos heurísticos, ser dividida em etapas. 

 Da mesma maneira como as “estruturas biológicas do organismo” delimitam 

etapas do desenvolvimento do indivíduo, classificando o processo ontogenético em infância, 

adolescência, adultez e velhice; processos biológicos específicos vividos pelo cérebro humano 

podem caracterizar etapas bem definidas do longo processo de socialização, concedendo à 

genial intuição de Berger e Luckmann, a distinção entre socialização primária e secundária, 

um enraizamento orgânico, estrutural, universal e inquestionável cujas raízes estão fixadas na 

organização genética da espécie sapiens.   

 Com efeito, socialização primária e socialização secundária correspondem, 

respectivamente, aos processos de desenvolvimento cerebral “exuberância sináptica” e “fim 

da exuberância sináptica”, descritos por Houzel e reproduzidos nas p. 66-68, ou melhor, 

correspondem respectivamente à infância e a adolescência/juventude.  

 Como asseverou Morin (1975), “o cérebro não pode ser visto como um órgão, 

mesmo que o mais nobre de todos, mas como o epicentro organizacional do complexo 

bioantropossociológico que é o homem”, portanto é dessa “junção epistemológica” que se 

deve partir com a neurociência – disciplina científica capaz de realizar a transdisciplinaridade 
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entre ciências sociais, biologia evolutiva, sociobiologia e psicologia evolutiva – para 

demonstrar a interface entre socialização e processos cerebrais, são eles que concedem à 

socialização seu caráter estrutural. 

 De acordo com Roberto Lent (2001), o que se chama simplificadamente de 

neurociência é na verdade “neurociências” no plural. Há muitos modos de classificação, um 

modo simples, mas esquemático, seria considerar cinco grandes disciplinas neurocientíficas: 

neurociência molecular; celular; sistêmica; comportamental e cognitiva. 

 A relação entre sociologia e neurociência ocorre com as duas últimas: a 

comportamental e a cognitiva.
104

 Segundo Lent (2001), a neurociência comportamental 

dedica-se a estudar as estruturas neurais que produzem comportamentos e outros fenômenos 

psicológicos como o sono, os comportamentos sexuais, os comportamentos emocionais, etc., 

é às vezes conhecida como psicofisiologia ou psicobiologia. Já a neurociência cognitiva trata 

das capacidades mentais mais complexas, geralmente típicas do humano, como a linguagem, a 

autoconsciência, a memória, etc., pode ser também chamada de neuropsicologia. É claro que 

os limites entre estas disciplinas não são nítidos, o que obriga saltar de um nível a outro, ou 

seja, de uma disciplina a outra sempre que se procura compreender o funcionamento geral do 

sistema nervoso, que como visto, divide-se em central e periférico. 

 Para mim, importa entender e explicar, com o subsídio dos conhecimentos 

produzidos pela neurociência comportamental e cognitiva,
105

 como a reestruturação cerebral 

que se realiza no final da infância e começo da adolescência impacta decisivamente na vida 

do indivíduo, desencadeando o longo aprendizado para a vida adulta, o que na prática o 

prepara para sair de casa, do ninho familiar protetor, ou, na linguagem sociológica de Berger e 

Luckmann: para a socialização secundária.  
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A neurociência molecular: tem como objeto de estudo as diversas moléculas de importância funcional no 
sistema nervoso, pode ser chamada também de neuroquímica ou neurobiologia molecular. A neurociência 
celular: aborda as células que formam o sistema nervoso, sua estrutura e sua função, pode ser chamada 
também de neurocitologia ou neurobiologia celular. A neurociência sistêmica: considera populações de células 
nervosas situadas em diversas regiões do sistema nervoso, que constituem sistemas funcionais como o visual, o 
auditivo, o motor, etc., quando apresenta uma abordagem mais morfológica é chamada neuro-histologia ou 
neuroanatomia, e quando lida com aspectos funcionais é chamada neurofisiologia. (LENT, 2001)    
105

“Os profissionais que lidam com o sistema nervoso são de dois tipos: os neurocientistas, cuja atividade é a 
pesquisa científica que tem como objeto as neurociências; e os profissionais de saúde, cujo objetivo é 
preservar e restaurar o desempenho funcional do sistema nervoso. Os neurocientistas geralmente estudam em 
alguma faculdade de biologia, ciências biomédicas ou ciências da saúde, depois cursam um programa de pós-
graduação já voltado especificamente para o sistema nervoso, e finalmente são admitidos como professores 
universitários ou pesquisadores de instituições científicas não universitárias.” (LENT, 2001, p. 4)   
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 Em pequenas sociedades tradicionais ocidentais ou não-ocidentais do passado ou 

do presente; ou se em sociedades industriais modernas do século XIX ou XXI, não importa, 

todos os indivíduos da espécie sapiens terão seu cérebro reestruturado na passagem da 

infância para a adolescência/juventude, mesmo que a construção social de suas realidades 

defina crianças em tenra idade como pequenos adultos e as obriguem ao trabalho, ao 

casamento ou a guerra; ou, se pelo contrário, defina a infância como uma fase de inocência e 

brincadeiras e postergue para depois dos dezoito anos o período para se começar a adquirir as 

responsabilidades da vida adulta, como no Brasil. 

 Essa tendência “pós-moderna” de saudar a diversidade de modelos de socialização 

como prova de que não existe um que seja mais correto e que possa servir de referência, por 

que todos estariam de acordo com as realidades socioculturais de cada sociedade, faz pensar 

no sofrimento de bilhões de humanos que já caminharam por esse planeta e sofreram com a 

imposição de padrões de comportamento os mais diversos sobre suas condutas sem que 

tivessem o amadurecimento cerebral necessário para responder adequadamente aos desafios 

que lhes foram exigidos. Faz pensar na confusão de emoções e sentimentos que esses cérebros 

sofreram e ainda sofrem.
106

 Portanto, contra a sandice “relativista”, o modelo de socialização 

que foi se construindo na Europa a partir do século XIX com as sociedades industriais 

capitalistas, que progressivamente definiu, alargou e protegeu o período da infância e, em 

seguida, fez o mesmo para a adolescência/juventude, parece evoluir junto com os processos 

cerebrais que correspondem a estas fases do desenvolvimento humano. 

  Com objetivo de exposição lógica, as definições de “exuberância”, “fim de 

exuberância sináptica”, “sistema de recompensa” e “adolescência”, feitas às p. 66-69, 

relacionam-se da seguinte forma: a reestruturação das sinapses do cérebro que ocorre no final 

da infância atinge todo o cérebro, em particular o sistema de recompensa, disparando a 

adolescência/juventude, que prepara o indivíduo para a vida adulta. 

 No excelente livro de Suzana Herculano-Houzel, O cérebro em transformação 

(2005), a neurocientista brasileira se impôs alguns objetivos dos quais destacarei dois: (1) 

apresentar o que acontece na época em que o cérebro da infância começa a se transformar em 

um cérebro adulto; (2) demonstrar que, muito mais do que os hormônios [como comumente 
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Imagino o terror vivido por milhões de adolescentes/jovens muçulmanos que têm os estímulos do corpo (as 
emoções) para o prazer do sexo, da dança, do álcool, etc. reprimidos pelas imposições das leis religiosas. Será 
coincidência o fato de existirem poucas sociedades muçulmanas nas quais não esteja presente um contumaz 
estado de tensão e conflito? [Nota do autor]    
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se imagina, caindo tal percepção, pode se dizer, no domínio do “senso comum”], são as 

alterações no cérebro em amadurecimento que estão na origem das mudanças no 

comportamento, tempestades emocionais, dúvidas, busca de riscos, crises entre familiares e 

amigos. Segundo ela: 

Tudo isso é possível graças a uma mudança no foco da pesquisa sobre o 

desenvolvimento humano, desde que se reconheceu que o cérebro adolescente é 

fundamentalmente diferente tanto do cérebro infantil quanto do adulto, e que essas 

diferenças em várias regiões do cérebro podem explicar as mudanças de 

comportamento típicas do adolescente. 

A nova era da pesquisa sobre a “neurociência do adolescente” [que começou com a 

“década do cérebro”, nos anos 90] é fundada essencialmente sobre as técnicas de 

imageamento cerebral, tanto morfológico quanto funcional, que permitem aos 

cientistas procurar na reformulação continuada do cérebro as bases para as 

mudanças cognitivas e comportamentais da adolescência. (HOUZEL, 2005, p. 11-

12) 

 De acordo com Houzel (2005), o cérebro adulto chega a ser três vezes maior do 

que o de um recém-nascido, o que pode induzir ao erro de que isso se deve ao maior número 

de neurônios no primeiro. No entanto, acredita-se que ambos possuam o mesmo número total 

de neurônios, apesar da renovação constante dos neurônios de algumas regiões do cérebro. 

Figura 1 – Esquema geral de um neurônio 

 
Fonte: TEIXEIRA, João de Fernandes. Mente, cérebro e cognição, 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

 Outro erro comum é imaginar o cérebro adulto com os mesmos neurônios 

arranjados exatamente com as mesmas conexões de antes, mas tudo isso condicionado por um 

banho de substâncias – que varia de intensidade no decorrer da vida – produzidas em outras 

partes do corpo: os hormônios. 
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 Pesquisas mostraram que o cérebro adolescente sofre uma reorganização química 

de fato, na quantidade de neurotransmissores disponíveis para levar mensagens de um 

neurônio para outro – como na resposta aos estímulos dos hormônios sexuais – e até na 

capacidade de produção de outros hormônios. No entanto, não é isso que explica a diferença 

entre os cérebros de uma criança, de um adolescente/jovem e de um adulto:  

Mas, muito além dessas mudanças químicas, o cérebro adolescente passa por uma 

grande reorganização estrutural, que afeta não o número de neurônios, mas sim a 

sua capacidade de trocar sinais entre eles. Na verdade, à exceção do interesse sexual, 

há muito pouca evidência de que as alterações hormonais estejam associadas com as 

grandes mudanças comportamentais e cognitivas da adolescência. É muito mais 

provável, ao contrário, que o comportamento característico dessa fase seja 

consequência do remodelamento estrutural e funcional do próprio cérebro. 

(HOUZEL, 2005, p. 63-64, grifos da autora) 

 Durante muito tempo, a neurociência considerou que o período de grandes 

mudanças no cérebro acabava com o fim da infância, mais ou menos aos 10 anos. Difundiu-se 

a concepção de que os três primeiros anos da vida constituíam a “idade mágica”, quando a 

influência dos pais, do ambiente e da sociedade como um todo poderia fazer a maior diferença 

para o cérebro da criança. Opiniões mais drásticas consideravam que, passados esses três 

anos, poucas seriam as chances de influenciar a formação do cérebro infantil dali para frente.  

 Mas, com as novas pesquisas sobre o cérebro adolescente, isso não pode mais ser 

considerado verdade: 

Assim como o corpo, o cérebro adolescente está em transição, passando por grandes 

mudanças e grandes aprendizados: tornando-se adulto. Por causa da reorganização 

estrutural do cérebro [“exuberância sináptica” X “fim da exuberância”] e do papel 

direcionador das experiências vividas [“socialização secundária”], a adolescência, 

tanto quanto a infância, é mais uma fase na qual o ambiente como um todo e os pais 

em particular podem exercer uma grande influência sobre os caminhos que o cérebro 

em reestruturação toma – positiva ou negativa. (HOUZEL, 2005, p. 64-65) 

 Segundo a autora, se o adulto possui menos sinapses do que já teve na infância é 

porque a etapa de “exuberância sináptica” é seguida por outra de eliminação das conexões 

excedentes, de tal modo que o número total estimado de sinapses no cérebro adulto é 

comparável ao número total do recém-nascido. Porém, se o número total é o mesmo, por que 

os adultos não têm as mesmas (poucas) habilidades de quando nasceram? Ela respondeu: 

porque o cérebro passou por um processo de escultura – lapidação, como uma joia –, eliminou 

o material em excesso, sem sentido, e manteve as sinapses “certas”. 
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 De acordo com Houzel (2005), até os anos 90 acreditava-se que o pico da 

“exuberância sináptica” acontecesse logo no começo da infância, entre 1 e 3 anos de vida, e 

diminuísse até à adolescência. Em particular, a substância cinzenta cortical, que reúne os 

neurônios do córtex
107

 cerebral e as sinapses que eles recebem, atingiria a espessura máxima  

aos 4 anos, e a partir daí sofreria uma redução progressiva até a idade adulta. Esse cenário 

mudou em 1999, com a publicação do primeiro estudo de imageamento cerebral no qual se 

acompanhou o desenvolvimento cerebral de crianças por anos, ao contrário dos estudos 

anteriores que analisavam um apanhado de voluntários de idades diferentes. Esse estudo, 

financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde, dos Estados Unidos, demonstrou pela 

primeira vez que a espessura (volume) da substância cinzenta cerebral continua aumentando 

até o inicio da adolescência, e só então começa a ser reduzido nas várias regiões corticais, 

cada uma – é importante destacar – a seu tempo. Ela então concluiu: “A combinação desses 

dados sugere que o número de sinapses no córtex humano continua aumentando durante toda 

a infância, atinge seu máximo no início da adolescência e só então começa a ser reduzido, à 

medida que as sinapses excessivas são eliminadas.” (HOUZEL, 2005, p.67) 

Figura 2 – O córtex divido em lobos cerebrais 

 
Fonte: HOUZEL, Suzana Herculano. O cérebro em transformação. Rio de janeiro: Objetiva, 2005. 
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O córtex cerebral é dividido em áreas denominadas lobos cerebrais, conforme a Figura 2, cada uma com 
funções diferenciadas e especializadas. Resumidamente no frontal, localizado na frente do cérebro (testa), 
acontece o planejamento de ações e movimentos, bem como o pensamento abstrato; no occipital, atrás da 
cabeça, na parte inferior do cérebro, processam-se os estímulos visuais; no temporal, acima das orelhas, 
processam-se os estímulos auditivos; no parietal, parte superior do cérebro, concentram-se as sensações de 
todas as regiões do corpo, como as percepções táteis, de calor e de dor. [Nota do autor]    
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 Houzel utilizou uma bela metáfora para comunicar esse processo de 

desenvolvimento cerebral, que como se pode observar, encaixa-se perfeitamente na distinção 

feita por Berger e Luckmann entre socialização primária e socialização secundária: 

É como se o cérebro fosse um bloco de mármore que vai sendo esculpido de acordo 

com a vida de cada um [socialização], que dita quais sobras remover, até que uma 

bela estrutura emerge, muito mais bonita e significativa do que o bloco original, 

bruto. Ao nascer – e ao longo dos primeiros anos de vida, enquanto mais matéria-

prima é adicionada a ele [sinapses] – o cérebro é como um bloco de pedra bruta que 

contém em si todas as esculturas possíveis. Esse cérebro é capaz de aprender russo, 

alemão, chinês, tornar-se concertista, operário, professor ou atleta olímpico. No que 

ele se tornará depende do cinzel empunhado pela vida, pelo ambiente, pelas escolhas 

que o próprio cérebro vai fazendo no caminho. É o bloco esculpido – e não o bruto, 

cheio de possibilidades, mas ainda bruto – que permite as habilidades refinadas do 

adulto. (HOUZEL, 2005, p. 68) 

 O problema da “exuberância sináptica”, segundo Houzel, é que se por um lado ela 

oferece um grande leque de possibilidades de processamento e troca de informações entre 

neurônios, por outro, a existência de várias dessas conexões deve apenas aumentar o “ruído de 

comunicação”, tornando a comunicação ineficiente (por exemplo, se algumas trouxerem 

informações contraditórias), ou simplesmente introduzindo vias alternativas inúteis ou até 

problemáticas ao processamento cerebral.      

 Por isso, para Houzel, a fase “ladeira abaixo” de redução da substância cinzenta 

cortical adolescente corresponde provavelmente a um período de eliminação das conexões 

inapropriadas, guiada pela experiência (socialização), que permite o refinamento funcional do 

córtex, que assim vai sendo aliviado de todo excedente sináptico desnecessário ou até 

inconveniente. Em fase de reorganização, o cérebro adolescente continua sendo sensível às 

influências – boas ou más – do ambiente.  

 Um fato importante, ressaltado por Houzel, é que a curva descendente do 

espessamento da substância cinzenta
108

 e o refinamento cortical seguem tempos diferentes 
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Há uma relação de proporcionalidade entre substância cinzenta e branca corticais. Enquanto a cinzenta 
reúne os corpos celulares dos neurônios e suas sinapses, a branca logo abaixo reúne os axônios dos mesmos 
neurônios, as longas fibras que percorrem longas distâncias no cérebro, interligando desde regiões corticais 
vizinhas até os dois hemisférios cerebrais (direito e esquerdo). Como cada neurônio na substância cinzenta 
possui apenas um axônio na sustância branca, se esta aumenta, mas o número de neurônios não modifica, só 
pode ser porque cada fibra ficou mais espessa. De fato, o aumento em volume da substância branca subcortical 
ao longo da infância e da adolescência corresponde ao espessamento das fibras nervosas que resulta da 
mielinização. “Mielinização” é a formação de uma capa de gordura, a mielina, ao redor do axônio. A função 
principal da mielina é isolar eletricamente cada axônio, o que permite que a condução de impulsos elétricos ao 
longo deles seja tanto mais rápida – até 100 vezes mais do que a fibra sem mielina – quanto fiel, sem perda de 
sinal pelo caminho. Neurocientistas veem a formação da capa ou bainha de mielina como um “fixador” das 
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entre as várias regiões do cérebro. Como relacionarei, logo a seguir, socialização com os 

efeitos do “fim da exuberância sináptica” no sistema de recompensa do cérebro, lembro que 

no córtex frontal e temporal, regiões envolvidas em funções cognitivas e emocionais 

elaboradas, a substância cinzenta (portanto a “exuberância sináptica”) continua se expandindo 

até o ápice, aos 16 ou 17 anos de idade, e somente então começa se refinar.  

5.3 Socialização e reestruturação do “sistema de recompensa” 

 Como visto, a diminuição progressiva das sinapses nas várias regiões do cérebro, 

em momentos distintos, dando início a adolescência, devolve seu número total 

aproximadamente ao de um cérebro recém-nascido – modificando-se, entretanto, a 

“qualidade” das ligações sinápticas entre os neurônios. Porém, esse processo de reestruturação 

cerebral no sistema de recompensa do cérebro, afetando diretamente o comportamento 

“motivado do individuo” constitui o ponto de contato decisivo entre sociologia e 

neurociência, e a relação entre socialização e comportamento motivado fornece um parâmetro 

consistente para a análise socioantropológica.  

 De acordo com Houzel (2005), com um mínimo de sorte o ambiente familiar com 

cama, comida e roupa lavada é seguro; nele o indivíduo conhece toda a família e as 

idiossincrasias de cada um, com gostos e defeitos próprios; suas atribuições são poucas e não 

se espera muito dele. Então ela questiona: Por que alguém em sã consciência deixaria a casa 

dos pais para procurar sua turma? 

 Segundo a autora, a explicação está na adolescência, como defini na p. 69, 

resumidamente os processos orquestrados pelo cérebro que preparam a independência adulta, 

ou seja, a “socialização secundária”: 

A razão está na adolescência, ou mais exatamente nas mudanças que acontecem 

nessa fase no sistema de recompensa do cérebro, o conjunto de estruturas que nos 

premiam com uma sensação de prazer e nos fazem querer mais de tudo o que é bom 

ou dá certo. Essas mudanças fazem com que todas as atividades que antes eram 

prazerosas na casa da família subitamente percam o atrativo para o cérebro em 

transição. 

Todas essas alterações na adolescência do chamado “comportamento motivado” 

podem ser explicadas por uma perda transiente de função, ou embotamento, do 

sistema de recompensa. Ao tornar-se mais difícil de ser ativado pelos prazeres 

antigos, o sistema de recompensa recém-embotado do adolescente faz com que o 

                                                                                                                                                                                     
conexões neuronais, visto assim, faz sentido que a “mielinização” somente aconteça uma vez que as conexões 
já foram “testadas” e aprovadas. (HOUZEL, 2005)     



184 
 

jovem abandone seus velhos hábitos, subitamente tornados insatisfatórios, em busca 

de novos prazeres. (HOUZEL, 2005, p. 90-91, grifos da autora) 

 Para Houzel (2005), isso se manifesta em quatro níveis. Em primeiro lugar, tudo o 

que é novo é maneira certa de ativar o sistema de recompensa – e o do adolescente, 

transitoriamente embotado e repentinamente incapaz de obter satisfação com as brincadeiras 

antigas, enxerga em novos estímulos possibilidades de reencontrar satisfação. Ao mesmo 

tempo em que surge o “tédio” com o que é velho e conhecido, aparece então a 

“supervalorização do novo”: novos jogos, nova decoração do quarto, novas músicas, novos 

programas, novas roupas, novo visual. 

 Em segundo lugar, à medida que o comportamento do adolescente se torna cada 

vez mais social (conforme amadurecem as estruturas que permitem a vida em sociedade), 

aumenta o valor positivo atribuído às “novas interações sociais”, e com isso a importância 

dada a qualquer pessoa que não seja familiar. Isso leva à busca de novas amizades – e a 

consequência natural é o afastamento da família. 

 Em terceiro lugar, se estímulos novos aliviam a dificuldade de ativação do sistema 

de recompensa, estímulos fortes funcionam ainda melhor – e com isso aumentam os 

“comportamentos de risco”.
109

 Surge o prazer por esportes radicais, acampamentos, viagens, 

mas também os riscos urbanos das sociedades modernas como vandalismo, delinquência e 

competições em alta velocidade, geralmente originados em desafios pelos pares. 

 Finalmente, em quarto lugar, a busca por estimulação para compensar a 

diminuição da capacidade de resposta do sistema de recompensa se estende aos chamados 

“prazeres consumatórios”, que atendem às necessidades do corpo, como comer, sexo e, 

infelizmente nessa fase, álcool e drogas. 

 Segundo a autora, todas estas alterações comportamentais têm uma consequência 

comum crucial: permitir que o adolescente se torne um adulto independente, isto é, 

exatamente o mesmo objetivo para o qual converge a “socialização secundária”. O 

embotamento do sistema de recompensa que provoca o tédio com o que é familiar e a busca 

por novas fontes de satisfação também é responsável por vários dos feitos necessários para a 

independência cada vez mais desejada nessa idade: afastar o adolescente da segurança da 
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Segundo Houzel (2005), os “comportamentos de risco” decorrem do cérebro adolescente ainda não estar 
submetido principalmente ao controle do córtex pré-frontal, que os freie com pensamentos característicos da 
idade adulta como responsabilidade, culpa e antecipação de consequências negativas.  
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família; impulsioná-lo a explorar as capacidades físicas do seu novo corpo e as capacidades 

intelectuais crescentes do cérebro em desenvolvimento; aprender, graças a um convívio com 

um círculo de amizades cada vez maior, as regras da vida em sociedade; e procurar um 

parceiro sexual longe da família. 

 Portanto, as alterações no comportamento motivado do adolescente, concluiu 

Houzel, originadas nas mudanças no sistema de recompensa são de fato drásticas, mas são 

normais, e cumprem uma função essencial no processo que leva à vida adulta. 

 A motivação é uma medida, obtida por cálculos conscientes ou inconscientes, da 

satisfação que o cérebro poderá obter com um comportamento qualquer, seja brincar, 

trabalhar, namorar ou ler um livro. Para avaliar o “potencial de satisfação” de qualquer 

atividade, o cérebro usa o mesmo conjunto de estruturas que fornecem satisfação de fato 

“após” algum comportamento útil ou interessante: o sistema de recompensa. Descreverei, de 

forma sucinta, seu funcionamento. 

 Conforme definido na p. 68, para Houzel (2005) o sistema de recompensa “é o 

conjunto de estruturas no cérebro responsáveis por premiar com prazer ou bem-estar aqueles 

comportamentos que acabaram de se mostrar úteis ou interessantes”. Ativar o sistema de 

recompensa significa aumentar o funcionamento de dois de seus componentes mais 

importantes: a “área tegmentar ventral” e o “núcleo acumbente”. 

 A área tegmentar ventral recebe dos sentidos informações sobre o que está 

acontecendo com o corpo, e recebe do córtex pré-frontal, na parte da frente do cérebro, 

informações sobre as intenções que guiaram o comportamento naquele instante. Os neurônios 

da área tegmentar ventral se detectam que algo interessante e prazeroso acabou de acontecer 

(o comportamento atingiu seu objetivo ou, ao contrário, produziu algo de novo ou 

surpreendente) despejam dopamina sobre o núcleo acumbente. Na definição de Houzel (2005, 

p. 98, grifos da autora): 

A dopamina é uma substância neuromoduladora [reguladora], o que significa que é 

capaz de modificar a atividade elétrica dos neurônios que a recebem, neste caso os 

do núcleo acumbente. Quanto mais dopamina é liberada sobre os neurônios do 

acumbente, maior é a ativação destes – e, por mecanismos ainda desconhecidos, 

maior é a sensação de bem-estar e prazer que resulta daquele comportamento. Por 

isso, o grau de ativação do sistema de recompensa pode ser inferido tanto pelo grau 

de atividade do núcleo acumbente, quanto pela quantidade de dopamina liberada 

sobre ele durante qualquer atividade potencialmente prazerosa. Portanto, mais 

dopamina significa maior ativação do núcleo acumbente e, deste modo, mais prazer.  
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 O núcleo acumbente, por sua vez, influencia diretamente o comportamento, tanto 

por se comunicar com regiões do córtex pré-frontal responsáveis pela tomada de decisões, 

quanto por modificar a atividade de núcleos vizinhos na base da porção frontal do cérebro 

(chamados “núcleos de base”)
110

 que promovem a continuidade de um comportamento. 

Assim, tudo o que promove a liberação de dopamina sobre o “núcleo acumbente” e, portanto, 

sua ativação, tende a ser desejado e repetido.  

Figura 3 – O sistema de recompensa 

 
Fonte: HOUZEL, Suzana Herculano. O cérebro em transformação. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. 

 Para finalizar o funcionamento do sistema de recompensa, Houzel ressaltou a 

importância fundamental da ação dos “receptores” de dopamina e como o “fim da 

exuberância sináptica” age sobre ele de forma mais radical do que em outras áreas do cérebro. 

Para que a dopamina despejada sobre os neurônios do núcleo acumbente provoque sua 

ativação é preciso que esses neurônios saibam reconhecer a presença dessa substância. Isto é 

possível devido à presença de “receptores” para dopamina nos neurônios do núcleo 

acumbente. Esses “receptores” são proteínas da superfície neuronal que grudam moléculas de 

dopamina despejadas ao redor, o que indica que o neurônio acabou de receber dopamina da 

área tegmentar ventral, e em resposta o neurônio torna-se ativo eletricamente. Com efeito: 

Como a resposta dos neurônios do núcleo acumbente à dopamina depende do 

número de receptores disponíveis para detectar a substância, quanto maior for o 

número de receptores nos neurônios do núcleo acumbente, maior será a sua resposta 

elétrica a uma mesma quantidade de dopamina despejada sobre eles. Ou seja, quanto 

maior o número de receptores para dopamina, mais fácil será ativar o núcleo 
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Segundo Houzel (2005, p. 85): “Os núcleos de base são estruturas que ocupam a porção mais  interna do 
cérebro, sob o córtex dos dois hemisférios. (...) eles geram e armazenam programas motores complexos como 
auxiliares para o córtex, e têm por isso uma função fundamental para o aprendizado motor.”  
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acumbente do sistema de recompensa e, assim, conseguir prazer e satisfação.  

(HOUZEL, 2005, p. 99, grifos da autora) 

 E aqui, para a autora, encontra-se a chave para entender as alterações do 

comportamento motivado na adolescência e, acrescento, a relação entre “socialização” e “fim 

da exuberância sináptica” – o que para mim, delimita a passagem da socialização primária 

para a secundária. O núcleo acumbente perde entre 1/3 (33,3%) e metade (50%) dos seus 

receptores para dopamina do início até o final da adolescência. Portanto: 

A perda de receptores para dopamina no sistema de recompensa no final da infância 

tem consequências fundamentais para o comportamento adolescente. Como a 

dopamina liberada sobre o núcleo acumbente durante, digamos, uma brincadeira de 

boneca encontra agora um número reduzido de receptores, a ativação resultante do 

núcleo acumbente é menor, e a brincadeira causa, portanto, uma satisfação 

proporcionalmente menor. O resultado é uma súbita incapacidade de estímulos 

outrora interessantes de causar ativação suficiente do sistema de recompensa, o que 

leva a uma das primeiras manifestações da adolescência: o tédio. (HOUZEL, 2005, 

p. 100, grifos da autora) 

 Há evidências de que adolescentes obtêm menos prazer ou motivação em 

situações outrora perfeitamente estimulantes. Um estudo norte-americano (LARSON e 

RICHARDS, 1994), constatou que da quinta para a sétima série do ensino fundamental, ou 

seja, entre o final da infância e o começo da adolescência, a proporção de jovens que se diz 

“muito feliz” diminui pela metade. É o que os autores identificaram como “queda do paraíso” 

(“falling from grace”). Para a neurociência atual, o sistema de recompensa entra em baixa na 

adolescência, ao começar a perder sinapses e receptores para dopamina e se tornar, assim, 

mais difícil de ser ativado. 

     

  

  

 

 

 

 



188 
 

7 RELAÇÃO ENTRE “SOCIALIZAÇÃO SECUNDÁRIA” E “FIM DA 

EXUBERÂNCIA SINÁPTICA” 

 Neste capítulo procurarei responder a 3ª questão proposta: se existe possibilidade 

de executar pesquisa empírica que possa comprovar indícios da relação entre socialização e 

exuberância sináptica, ou mais especificamente de acordo com o objetivo da tese: 

“socialização secundária” e “fim da exuberância sináptica”. 

Como visto, Larson e Richards (1994), haviam constatado em estudo realizado 

nos Estados Unidos que da quinta para a sétima série do ensino fundamental, isto é, na 

passagem da infância para a adolescência/juventude, o percentual de jovens que se declaram 

“muito felizes” diminui em torno de 50% em comparação à infância. Pensei então na 

viabilidade de desenvolver pesquisa própria que identificasse quais comportamentos poderiam 

se manifestar numa amostra de adolescentes/jovens brasileiros que pudessem ser associados à 

relação entre “socialização” e “fim da exuberância sináptica”. 

Com efeito, precisava de um espaço social onde se encontrasse o maior número 

possível de adolescentes/jovens, com relativa homogeneidade etária, com igualdade de 

escolaridade (todos de uma mesma série letiva, com variação para mais ou para menos de 

apenas uma série) e, com razoável probabilidade, de que a maioria fosse originária do mesmo 

segmento social: como disse na p. 11, os colégios foram a escolha natural. 

Para a exequibilidade do trabalho, de início entrei em contato com os responsáveis 

pelos colégios, proprietários ou diretores, para depois de apresentar meu objetivo tentar 

conseguir autorização para executar a pesquisa. Na oportunidade da reunião com a direção, 

entregava documento formal relatando minha situação funcional junto a Universidade Federal 

do Piauí, como docente efetivo, e a Universidade Federal do Ceará, como aluno do Programa 

de Pós-Graduação Doutorado em Sociologia, além de explicar o objeto de estudo e solicitar 

acesso aos professores e alunos. Achei conveniente ressaltar a confidencialidade da pesquisa, 

mantendo sob sigilo o nome das instituições educacionais e dos professores e alunos 

envolvidos.  

Estes procedimentos eram importantes, porque o trabalho de pesquisa se 

desenvolveria no âmbito de instituições educacionais da sociedade, com personalidade 

jurídica de caráter público ou privado, abordando indivíduos que ainda não haviam atingido a 

maioridade. Apesar de não lhes ser dirigida nenhuma pergunta invasiva à intimidade ou 
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suscetível de ocasionar algum mal-estar emocional a ênfase no sigilo – que era reforçada com 

a observação destacada alertando para a “não-identificação” com nome ou número de 

chamada do aluno no breve questionário fechado que lhes seria apresentado – servia, pelo 

menos é o que supunha, para destravar resistências prévias.  

Definido o público-alvo – alunos no final do ensino fundamental (9º ano)
111

 e no 

começo do ensino médio (1ª série), período no qual meninos e meninas entraram seguramente 

na adolescência/juventude – e onde encontrá-lo, restava a tarefa de aproximação. Como 

justifiquei na p. 69, optei por elaborar uma única questão em forma de situação propositiva, 

constituída de fatos comuns à vida de adolescentes/jovens, para em seguida perguntar sobre a 

identificação com a situação proposta e com possíveis consequências relacionadas que lhes 

eram apresentadas como alternativas. 

Devido à convivência entre alunos e professores durante o ano letivo – e a 

provável relação de confiança que se estabelece – concluí que se a questão fosse aplicada 

pelos professores, como uma atividade didática normal, haveria pouca interferência devido a 

minha presença, um agente externo ao cotidiano da sala de aula, no resultado final a ser 

obtido com as respostas. Com esse intuito – e considerando as características etárias, 

intelectuais e comportamentais do público-alvo – a questão em forma de situação propositiva 

tinha de ser simples, clara e direta, bem como as perguntas em sequência que lhes davam 

sustentação e que dependiam da resposta afirmativa ou negativa em relação à questão 

principal. 

 Assim, no segundo semestre do calendário escolar de 2014, um colégio público 

estadual do Ceará, em Fortaleza; um colégio público municipal de Parnaíba (PI) e três 

particulares da mesma cidade, perfazendo total de cinco colégios, foram objeto do trabalho de 

pesquisa que estou descrevendo. Em Fortaleza, procurei ampliar a amostra para colégios 

particulares e para um colégio público federal, mas as dificuldades variaram de obstáculos 

burocráticos (alguns sequer responderam às tentativas de marcar uma reunião) até uma 

proposta de vincular a pesquisa a uma campanha de “marketing” do colégio, com objetivo de 
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Não segui o mesmo intervalo do estudo norte-americano citado, de 1994, equivalente ao período da 5º ao 
7º ano do ensino fundamental brasileiro, porque correria o risco de atingir indivíduos com cérebros ainda na 
infância, por duas razões: primeiro, as crianças entram cada vez mais cedo no sistema educacional; segundo, o 
5ª ano hoje equivale ao 4º ano da época. Portanto, achei mais seguro ficar com alunos do 9º ano do 
fundamental ou da 1ª série do médio. [Nota do autor]     
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divulgar como a instituição colaborava com a ciência produzida na Universidade Federal do 

Ceará.   

 Portanto, não posso negar que laços de amizade ou o fato de proprietários ou 

diretores de colégios terem sido eventualmente meus alunos, em cursos de graduação ou pós-

graduação, não tenha facilitado meu trabalho de acesso aos colégios, levando-me 

naturalmente aos de Parnaíba, no litoral piauiense. 

 A questão formulada como situação propositiva foi inspirada no texto de Houzel 

(2005), no qual se descrevia uma situação possivelmente vivenciada por indivíduos no 

princípio da adolescência/juventude. Assim, depois do aluno identificar na questão 1 e 2 

respectivamente idade e sexo, vinha a introdução da questão 3, que reproduzo literalmente, 

como no questionário:  

“Levando em consideração que A INFÂNCIA TERMINA POR VOLTA DOS 10 ANOS, leia 

o texto a seguir e responda: “Os brinquedos não encantam mais; roupas “de criança” precisam 

urgentemente ser trocadas por aquelas da moda; a decoração do quarto é arrancada, e no lugar 

dos quadrinhos infantis surgem os pôsteres centrais de revistas com as modelos e os famosos 

da vez; os vídeos da Disney e peças (teatrais) e canções infantis cedem lugar a filmes e 

músicas cada vez mais agitados e barulhentos no cinema e no aparelho de som [celulares, 

tablets, etc.] recém-exigido dos pais; ter dinheiro no bolso se torna cada vez mais importante; 

e, finalmente, qualquer outra companhia parece mais interessante do que sair com pai e mãe, 

o cúmulo da caretice.” (HOUZEL, Suzana Herculano. O cérebro em transformação, Rio de 

janeiro: Objetiva, 2005)” 

 Antes de continuar, gostaria de antecipar possíveis observações críticas de que a 

situação descrita por Houzel (2005) seria pertinente apenas ao mundo urbano dos segmentos 

sociais altos e médios do sudeste. Não acredito nisso. Ao contrário, tal quadro tem o condão 

de ativar a memória de longo prazo e me remeter às experiências vividas entre a segunda 

metade dos anos 70 até meados dos 90 (por volta dos 30 anos), período que vai do começo da 

adolescência e avança pela juventude. 

 Como em um filme, lembro, por exemplo, de uma sensação que somente ao 

conhecer a neurociência ficou suficientemente esclarecida: o tédio. A perda abrupta de 

interesse, aos 10 para 11 anos, por algo que durante a infância me era tão caro: os jogos de 
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futebol de botão e os exércitos de soldados e tribos de índios, de plástico evidentemente, que 

tive a felicidade de possuir. Naquela época, aquilo que era tão estimulante anteriormente, 

progressivamente foi sendo abandonado ao silêncio das caixas de sapato. Nada havia 

acontecido no ambiente que justificasse o abandono daquelas brincadeiras deliciosas, nenhum 

trauma por separação dos pais, nenhuma perda por morte, nenhuma crise financeira da 

família... No entanto, o mesmo fenômeno ocorria com amigos da mesma idade no Recife da 

segunda metade dos anos 70! Em comum, despertava o interesse pelas garotas e por hábitos 

que, para nós, constituíam verdadeiros “ritos de passagem” para a vida adulta, como fumar ou 

tomar os primeiros goles de cerveja. 

 Recordo ainda que a convivência com o resto da família, antes tão prazerosa, 

construída desde a infância, no Piauí, nas viagens, nos passeios aos restaurantes e praias e no 

compartilhamento da televisão na sala de estar,
112

 progressivamente foi se restringindo às 

refeições, pois paulatinamente me isolava no mundo privado do quarto de dormir e não tinha 

mais vontade de sair com os pais... No entanto, o mesmo também ocorria com os amigos! Não 

havíamos brigado com os pais e nem tão pouco perdêramos o desejo de nos divertir, só que 

queríamos fazer tudo isso com colegas de turma, longe deles. 

 As mudanças de hábito foram radicais para mim e para meus colegas de 

adolescência/juventude. As revistas de esporte, com pôsteres dos times campeões e dos 

artilheiros dos campeonatos que afixávamos nas paredes, cederam lugar para as revistas 

eróticas (apreciadas às escondidas!). Só queríamos andar de calças compridas
113

 e o rock, 

junto com a música dançante das “discotecas”, nos fizeram abominar os tangos, boleros, 

músicas românticas e sambas apreciados por nossos pais.    

 Convivi com muitos adolescentes/jovens pobres. Testemunhei como, de acordo 

com as limitações socioeconômicas, eles padeceram as mesmas mudanças repentinas pelas 
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Nos anos 70, bens de consumo duráveis como aparelhos de TV eram o sonho de consumo dos segmentos 
médios do país – como os automóveis posteriormente – sendo caros e inacessíveis para os segmentos sociais 
baixos. Portanto, era comum a família assistir televisão reunida na sala de estar, normalmente com a 
participação de vizinhos. Em cidades do Nordeste, encontravam-se farmácias, que ficavam abertas até tarde da 
noite, com aparelhos postados estrategicamente para facilitar a assistência das novelas e jornais. Friso que isto 
acontecia há uns 45 anos mais ou menos. Logo, televisão no quarto de dormir era um conforto na época 
restrito ao segmento alto da sociedade brasileira. [Nota do autor]    
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Em 1975, quando estudava numa escola privada de Parnaíba-PI, que adotava calças curtas no fardamento do 
antigo primário insisti, juntamente com outro colega, para que nossos pais solicitassem o direito de usar calças 
compridas...  aos 10 anos! Somente 30 anos depois compreendi o que de fato se passou conosco, para além 
dos primeiros sinais da adolescência/juventude: o cérebro nos mandava envelhecer. [Nota do autor] 
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quais passei. Recordo os toscos carrinhos e revólveres de madeira que foram descartados por 

eles, mas que tanto foram úteis nas brincadeiras de caminhoneiro e “cowboy”. Na memória, 

vêm páginas arrancadas ou figuras recortadas de revistas de variedades, como Capricho ou 

Sétimo Céu, com a estampa de cantores e cantoras, atores e atrizes de novelas e fotonovelas – 

que viviam o auge do sucesso e da fama nos anos 70 – enfeitando os cadernos e os quartos 

humildes das meninas e que progressivamente foram esquecidos, lentamente carcomidos pelo 

tempo. Uma imagem inusitada jamais me abandonou, garotas adolescentes/jovens de uma 

escola pública piauiense recolhendo os fios longos que sobravam das máquinas de descascar 

laranja, dos vendedores ambulantes à porta da escola. Elas usavam para simular tiras de couro 

compridas de sandálias que subiam pelas pernas e era moda naquela época, porém 

inacessíveis ao seu bolso. Infelizmente, essa vaidade ingênua, sinal da sexualidade 

desabrochando, tantas vezes levou à gravidezes adolescentes indesejadas. 

 Retornando à exposição da pesquisa, após a introdução da situação propositiva, a 

questão 3 interrogava se o aluno se identificava com o trecho do livro citado, se o processo 

descrito poderia ter acontecido com ele. A resposta negativa encaminharia à delimitação da 

quantidade de alunos que continuariam a ser pesquisados, por terem respondido 

afirmativamente, o que se faria na questão 5. 

 A questão 4 foi colocada de maneira a preparar a 5. Seu objetivo era estimular a 

memória de longo prazo do adolescente/jovem para que relembrasse das brincadeiras ou 

momentos associados ao lazer vividos na infância, portanto ela não será tabulada para análise. 

 A questão 5 procurava confirmar a 3, pois quem respondeu afirmativamente que 

se identificava com a situação propositiva descrita provavelmente deveria responder na 5 

negativamente, uma vez que lhe era perguntado se agora, no 9º ano do fundamental ou 1º do 

médio, ainda brincava ou tinha os mesmos momentos de lazer da infância. O resultado dessa 

questão, portanto, reduziria a pesquisa aos alunos que respondessem não. 

 Finalmente, a questão 6 apresentava justificativas para o fato de ele ter respondido 

negativamente a 5, sendo-lhe facultada a possibilidade de assinalar mais de uma justificativa. 

As alternativas eram:  

 Enjoou as brincadeiras e momentos de lazer, pois não têm mais graça; 

 Fica com vergonha de ser chamado de criança; 
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 Você já se considera um(a) jovem com outros interesses, como namorar por exemplo; 

 Você quer fazer parte do mundo adulto e adotar seus hábitos e atitudes; 

 Você se dedica a um esporte ou a outra atividade (teatro, música, dança, idiomas); 

 Você deixou de brincar para poder trabalhar e ajudar sua família. 

 Meu objetivo era em cada colégio pesquisado aplicar o questionário em pelo 

menos uma turma. A opção sempre foi escolher uma turma do 9º ano do fundamental, mas 

caso a instituição educacional oferecesse somente o ensino médio se faria a pesquisa com uma 

do 1º ano. Essa decisão por uma turma apenas em cada colégio funcionava como expressão de 

razoabilidade de minha parte para com as direções, procurando convencê-las de que afinal a 

pesquisa proposta não alteraria muito o andamento normal das atividades de aula. Também 

evitava que comentários dos alunos que haviam respondido o questionário com outros de 

turmas da mesma série criassem expectativas antecipadas caso fossem entrevistados. A sorte, 

no entanto, possibilitou que no colégio de Fortaleza fizesse a pesquisa com duas turmas do 9º 

ano, pois a professora que se responsabilizou pela aplicação lecionava em turnos diferentes 

(manhã/tarde) na mesma série.  

 Assim, nos cinco colégios pesquisados, que doravante referirei pelas iniciais do 

nome oficial, atingi um total de 197 alunos, distribuídos na Tabela 1: 

Tabela 1 – Distribuição de alunos por colégio 
Colégios Nº de alunos matriculados Nº de alunos presentes 

CMCB (manhã) 37 31 

CMCB (tarde) 36 30 

CD 45 45 

CV 40 37 

CNSG 29 26 

ERJ 30 28 

Total 217 197 

 Dentro das possibilidades de exequibilidade do trabalho de pesquisa, acredito que 

o número de alunos alcançados seja significativo, pois ante o número total máximo de 217 

alunos matriculados nas turmas pesquisadas chegou-se a 90,8% de alunos pesquisados, ou 

197. 

 Em seguida mostrarei a idade média dos alunos que participaram da pesquisa e 

sua distribuição por faixas etárias: 
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Tabela 2 – Distribuição dos alunos por faixa etária 
Idade Nº de alunos Percentual 

13 anos 18 9,20 

14 anos 87 44,4 

15 anos 64 32,7 

16 anos 22 11,2 

17 anos 05 2,5 

Total 196* 100% 
*Um aluno deixou de identificar a idade. 

 A Tabela 2 mostra cinco faixas de idade que apareceram na pesquisa, 

evidenciando a concentração entre 14 e 15 anos, num total de 151 alunos, ou 77,1% do total 

pesquisado de 197. No entanto, como um aluno deixou de indicar a idade, para ser fiel aos 

dados calculei os percentuais para o total de 196 alunos, considerando que apenas uma 

ausência não interferiria significativamente nos cálculos e na análise. A média de idade obtida 

foi de 14,53 ou 14,5 anos, com um desvio padrão de 1,5 para mais ou para menos. 

 A média de idade obtida dava a garantia de que a maioria absoluta, ¾ (77,1%), 

estava na adolescência/juventude – constatação confirmada pelo intervalo entre a média e o 

valor do desvio padrão para mais (14,5-16anos), no qual se concentrou a maior parte desse 

percentual –, podendo responder já com certo distanciamento sobre percepções a respeito de 

mudanças repentinas nos seus hábitos e apontar possíveis justificativas.  

 A Tabela 3 relaciona as questões 3 e 5, as mais importantes para o trabalho de 

pesquisa, pois elas poderiam fornecer indícios que confirmassem ou não as conclusões de 

Larson e Richards (1995) e pudesse consolidar a suposição de que de fato não se pode atribuir 

mudanças no princípio da adolescência/juventude somente às questões vinculadas à criação 

dos filhos (relacionamento familiar) ou ao ambiente amplo. A homogeneidade de 

comportamentos pode apontar para influências estruturais como a reestruturação cerebral 

estudada. A relação entre ambas também se reveste de importância porque a resposta à 

questão 5 poderia se desdobrar numa série de justificativas que são fundamentais como 

informações para a análise.  

Tabela 3 – Relação entre questões 3 (Identificação com a situação propositiva) e 5 

(Brincar ou reviver momentos de lazer da infância) 
Questões Questão 3 Questão 5 

Sim 127 (65,1%) 53 (26,9%) 

Não 68 (34,9%) 144 (73,1%) 

Total 195* (100%) 197 (100) 
*Dois alunos deixaram de responder a questão 3 reduzindo nosso cálculo para o total de 195, porém, não considerei essa perda como 

significativa para o resultado final. 
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 De fato, os números são eloquentes e indicam que o quadro traçado pela situação 

propositiva que lhes foi apresentada não era estranho, tanto que 127 (65,1%) dos alunos 

assinalaram que se reconheciam nele. Por outro lado, não se deve menosprezar as indicações 

contrárias, de não identificação, que somaram 68 (34,9%). Poderia imaginar que a introdução 

à questão 3 devesse ser mais abrangente, com mais exemplos para contemplar as múltiplas 

experiências vividas pelas pessoas, mas isso seria impossível e contraproducente, por que 

interminável! Poderia pensar ainda que os alunos não compreenderam a questão proposta, 

mas o número dos que responderam afirmativamente indicava que a maioria compreendeu 

sim a questão e se viram refletidos nela!    

 Ora, como Dawkins (2007) e Ridley (2013) demonstraram, apesar de sermos 

projetados pelo Dispositivo de Organização do Genoma (GOD), nós, humanos, não somos 

escravos dele. A relação dos humanos com o ambiente externo por meio da cultura, da seleção 

cultural adaptativa, possibilita amenizar os imperativos da natureza que agem sobre nós. Com 

efeito, apesar das bruscas mudanças determinadas pelo “fim da exuberância sináptica” no 

sistema de recompensa do indivíduo, sendo um processo transitório que inicia no final da 

infância e no começo da adolescência/juventude, seus piores efeitos como o tédio, a angústia, 

as dúvidas existenciais (sentido da vida ou de Deus) ou quanto ao futuro (sucesso ou fracasso) 

podem ser combatidos e contrabalançados pelo contexto sociocultural vivido.  

 Porém, de qualquer maneira, a possibilidade de não sofrer tão gravemente as 

mudanças – ou pelo menos alguns dos seus efeitos – impostas pela reestruturação cerebral em 

foco, por se encontrar num ambiente sociocultural que atenue seus efeitos mais traumáticos é 

uma vantagem não desprezível, que pode ser creditada a um tipo de seleção adaptativa, no 

caso, a seleção cultural adaptativa. Quanto a isso, o Brasil pode ser utilizado para ilustrar a 

condição oposta: quando se vive um ambiente que ao invés de amortecer os efeitos da 

reestruturação cerebral os estimula e agrava. 

 Os adolescentes/jovens brasileiros são extremamente vulneráveis ao crime, às 

drogas, ao álcool e às gravidezes precoces. Os índices de morte violenta na faixa etária que 

vai do começo da adolescência até os 30 anos mais ou menos, época na qual o cérebro 

completa sua “reestruturação” e efetivamente torna-se “adulto”, são alarmantes. A explicação 

– como é corriqueiro no meio das ciências sociais e humanas – se encontra exclusivamente 

nos problemas socioeconômicos do país ou, por outro lado, como imagino, concorre um 

contexto social formado por instituições sociais disfuncionais que estimulam a raiva, a 
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violência e a angústia desesperada, por ser a expressão equivocada de um processo coletivo de 

seleção cultural adaptativa? No momento em que escrevo dados divulgados pelo Ministério 

da Saúde em 2014, indicam que o Piauí ocupa a 4ª colocação no ranking de suicídios por 100 

mil habitantes (7,19%), sua capital, Teresina, é a 1ª em tal estatística (7,89%).
114

Lembro de 

que o cérebro do humano moderno originariamente evoluiu, e ao mesmo tempo se adaptou no 

Pleistoceno, de pequenos grupos caçadores e coletores para inicialmente pequenas sociedades 

sedentárias de agricultores e criadores (pecuaristas), portanto, grupos com populações 

reduzidas. Provavelmente – numa hipótese aqui apenas aventada por mim – nesse pequeno 

espaço de tempo, de aproximadamente 12 mil anos (a partir do aparecimento da agricultura e 

criação sistemáticas), o cérebro venha sofrendo enormes pressões seletivas que o obriga a se 

adaptar às sociedades cujos “ninhos” são megalópoles descomunais que massacram o 

indivíduo. 

 Portanto, aceito que os que não se identificaram com a situação que lhes foi 

apresentada tiveram a sorte probabilística de nascidos no Brasil, no Nordeste, no Ceará ou no 

Piauí, viverem num ambiente familiar e sociocultural que tenha arrefecido os desafios 

característicos do desenvolvimento ontogenético de um membro adolescente/jovem da 

espécie humana. 

 No entanto, essa opção pode ser relativizada quando se olha as respostas para a 

questão 5. Diante dela todos os 197 alunos responderam, com 144 (73,1%) assinalando “não” 

e 53 (26,9%) “sim”. Observem a discrepância entre os 127 que se identificaram com a 

situação propositiva feita na introdução da questão 3 e os 144 que na questão 5 afirmaram não 

brincar e nem reviver momentos de lazer ocorridos na infância.
115

 A discrepância de 

indicações foi para mais, com aumento de 17 alunos que responderam “não” à questão. 

Assim, mesmo esses 17 não se identificando com a situação propositiva, quando se lhes fez 

uma pergunta direta como na questão 5 cravaram como resposta o “não”.  
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Em relação ao Brasil, em números absolutos, o Piauí ocupa a 11ª posição dentre os estados, e Teresina a 9ª 
posição. O que é preocupante em termos proporcionais em razão do tamanho da população (em 2015, 
segundo o IBGE: 3.204.028). Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS (óbitos por suicídio)/2013  
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Tenho consciência de que aparentemente a formulação da questão 5 é ingênua. Claro que alguém poderá 
argumentar que adolescentes/jovens naturalmente responderiam que “nem brincavam mais e nem reviviam 
comumente momentos de lazer da infância”. Porém, gostaria de lembrar que as atividades lúdicas (jogos e 
brincadeiras infantis em geral) ajudam a preparar o humano emocional e afetivamente para a vida. Quem foi 
“querido” (desejado) pelos pais “outros significativos” quando criança conta com o estofo protetor do carinho 
e apoio dos pais para enfrentar as agruras do amadurecimento humano (LEVITT e DUBNER, 2005; SELIGMAN, 
2004). Ressalto que mesmo entre adultos as atividades de lazer (viagens, passeios, restaurantes, praias, 
esportes, cinema) e relacionamentos amorosos frequentemente disparam atitudes reminiscentes da infância 
distante. Portanto, nada há de errado com os 53 alunos que disseram “sim” a questão 5. [Nota do autor] 
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 Pode-se, portanto, concluir que a razão dos 17 dentre os 68 que não se 

identificaram com a situação propositiva decorria “apenas” de não se verem projetados nos 

exemplos específicos que compuseram a questão. Porém, “razões outras” os levaram a 

afirmar que não brincavam mais e nem reviviam os momentos de lazer de quando eram 

crianças, fazendo cair o número de 68 que disseram “não” na questão 3 para 53 que disseram 

“sim” na 5, uma discrepância para menos de 15 alunos – lembrando, mais uma vez, que na 

relação entre as questões 3 e 5 a discrepância para menos (15) não implicou exatamente no 

acréscimo da discrepância para mais (17),  provavelmente porque dois alunos deixaram de 

responder a questão 3.  

 Portanto, a questão 5, por ser direta e objetiva – evitando a interpretação subjetiva, 

mesmo que direcionada, como na questão 3, pois nesta o aluno teria de rememorar 

minimamente experiências passadas para, cotejando com a situação exposta, responder à 

questão – tal como uma “navalha occaniana”, reduziu os alunos que seguiriam para a questão 

6 para aqueles 144 (73,1%) que disseram “não”. 

Tabela 4 – Justificativas para não brincar ou reviver momentos de lazer da infância 
Justificativas Número de indicações e 

(%) 

Enjoou as brincadeiras e momentos de lazer, pois não têm mais graça. 59 (22,6%) 

Fica com vergonha de ser chamado de criança. 20 (07,7%) 

Você já se considera um(a) jovem com outros interesses, como namorar por 

exemplo. 

71 (27,2%) 

Você quer fazer parte do mundo adulto e adotar seus hábitos a atitudes. 34 (13,0%) 

Você se dedica a algum esporte ou a outra atividade (teatro, música, dança, 

idiomas). 

67 (25,7%) 

Você deixou de brincar para poder trabalhar e ajudar sua família. 10 (03,8%) 

Total 261 (100%) 

 Observa-se a concentração de opções nas alternativas que se relacionam com os 

efeitos do processo de reestruturação cerebral que estamos estudando na tese, o “fim da 

exuberância sináptica”, que ao atingir o sistema de recompensa do cérebro desencadeia a 

adolescência/juventude acarretando a série de modificações comportamentais correspondentes 

a esse período, e que coincide com o início do que Berger e Luckmann (1983) denominaram 

“socialização secundária”. 

 A alternativa “Enjoou as brincadeira e momentos de lazer ...”, consequência da 

incapacidade do sistema de recompensa responder a esses estímulos com a captação de 

dopamina suficiente para criar a sensação de satisfação e bem-estar, com 59 indicações, 

provavelmente encaminha à procura de novas experiências capazes de reativá-lo, o que fica 
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explícito com a alternativa “Você se dedica a algum esporte ou a outra atividade (teatro, 

música...), com 67 indicações.  

 Porém, o que se sobressai é a opção pela alternativa que obedece a mesma lógica 

da explicação anterior – abandono de situações lúdicas anteriormente prazerosas e busca por 

novas, compensatórias para a perda vivenciada – mas, que devido à complexidade de suas 

possíveis consequências a coloquei como uma alternativa à parte, e o número de indicações, 

como imaginei, foi o mais expressivo, com 71 indicações: “Você já se considera um(a) jovem 

com outros interesses, como namorar por exemplo”. 

 Nutrição e proteção, necessidades inscritas na filogênese e ontogênese da espécie 

sapiens são encontradas no âmbito da família – o que, dependendo da sociedade – conta com 

a participação da família extensa, mas que vai reduzindo essas funções exclusivamente à 

família nuclear, de acordo com o nível de complexidade da organização social e de autonomia 

do indivíduo, como indicou Norbert Elias (1994). Porém, a reprodução, ou melhor, o desejo 

sexual que explode na adolescência/juventude, obriga meninos e meninas ou rapazes e moças, 

como gostariam de ser chamados, a ir buscar satisfação fora de casa. Na verdade, as variadas 

formas de fazer “a corte” (“paquerar”, “dar em cima”, “azarar”, construções da linguagem 

popularesca para a frase clássica do século XIX) parecem ser as formas variadas por meio das 

quais a natureza dentro de nós se expressa culturalmente à procura do acasalamento. 

 Uma explicação secundária à tese, mas que reforça o argumento do parágrafo 

anterior: o encantamento amoroso, que envolve o sexo e que faz o jovem casal humano 

desejar ficar junto porque se “ama”, consequentemente o que influencia a pensar em sair de 

casa e constituir nova família, parece depender da existência de receptores para quantidades 

enormes de substâncias hormonais liberadas pelo orgasmo no homem (vasopressina) e na 

mulher (ocitocina) (HOUZEL, 2005), que como a dopamina, ativa o sistema de recompensa, 

gerando emoções de alegria e satisfação que estimulam a fidelidade, importante para a 

geração de filhos.
116
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De acordo com Houzel (2005, p. 123): “A monogamia é um desafio para quem estuda a evolução dos 
comportamentos sociais. Primeiro, porque ela está longe de ser a norma: menos de cinco entre 100 espécies 
de mamíferos preferem ser fieis a um único parceiro. Segundo, porque se a monogamia tem suas vantagens 
para a fêmea de espécies cuja prole nasce imatura (e, portanto, mãe e filhotes se beneficiam de um pai por 
perto para ajudar), todo macho que, digamos, pula a cerca tem aumentada suas chances de deixar 
descendentes.” Mas o desafio, segundo ela, está sendo superado com a descoberta da função dos V1aR no 
cérebro humano, que são receptores para uma poderosa substância hormonal liberada no cérebro do homem 
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 Portanto, era de se esperar que a alternativa mais votada fosse aquela na qual os 

adolescentes/jovens se viam com outros interesses despertados como o namoro. No entanto, é 

surpreendente como eles não vinculam o namoro (e suas consequências, que às vezes são 

terríveis!) com a alternativa que foi colocada logo em seguida: “Você quer fazer parte do 

mundo adulto e adotar seus hábitos a atitudes”. A queda nas indicações é vertiginosa: de 71 

indicações na anterior (que evoca o desejo de namorar) para 34 nesta última (que pergunta 

sobre fazer parte do mundo adulto com as responsabilidades inerentes). 

 O desejo pelo sexo, implicado no namoro, não aparece para os 

adolescentes/jovens como hábitos e atitudes da vida adulta, provavelmente por que associados 

às noções de obrigação e responsabilidade. Eis uma pista para se compreender os altos índices 

de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e gravidezes na adolescência, apesar das 

campanhas permanentes de prevenção promovidas pelo Ministério da Saúde em conjunto com 

secretarias estaduais e municipais. É um caminho aberto que também torna possível explicar 

para os adolescente/jovens que, no calor da descoberta da sexualidade, o que eles chamam 

com muita facilidade de amor na verdade são os efeitos de poderosos estímulos sexuais 

incitados pela natureza, com o objetivo de preparar a reprodução. 

 Para finalizar, dos 144 alunos que assinalaram negativamente a questão 5, 

confirmando que não brincavam mais como na infância ou reviviam momentos de lazer da 

época encontra-se equilíbrio quase idêntico  na distribuição por sexo: 73 alunos e 71 alunas, 

perfazendo os 144 que responderam com o “não”, ou 50,7% e 49,3%, com uma diferença 

mínima de 1,4%. Isso revela que o processo de reestruturação cerebral que deslancha a 

adolescência/juventude afeta, indistintamente, ambos os sexos, apontando numa mesma 

direção. 

 Estes dados me inspiram para o próximo capítulo, pois acredito que seja relevante 

para os alunos que estejam vivendo a adolescência/juventude compreenderem o “que estão” 

vivendo, pois são momentos cruciais para a definição da vida futura. Pergunto, em qual 

disciplina do ensino médio os alunos terão a oportunidade de estudar o processo que está 

acontecendo com eles e que tem ao mesmo tempo uma dimensão biológica e sociológica? Os 

                                                                                                                                                                                     
com o orgasmo conhecida como vasopressina. A quantidade desses receptores no sistema de recompensa do 
homem varia de acordo com a determinação dos genes que constituem seu DNA. Assim, quanto maior seu 
número maior sua capacidade de absorver vasopressina com orgasmos obtidos com uma parceira, 
provavelmente mais ele gostará de repetir a experiência, propiciando a formação do vínculo afetivo; ocorrendo 
o contrário se o número de receptores for baixo. A ocitocina parece ter efeito parecido no caso da mulher.   
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professores sabem o que está ocorrendo no cérebro dos alunos numa região fundamental para 

a estimulação positiva como o sistema de recompensa? Os professores sabem que 

socialização é um conceito bidimensional, ou como disse Morin (1975), 

biopsicossociológico?        
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8 O CONCEITO DE SOCIALIZAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

Finalmente, para responder a 4ª questão que orientou a realização da tese, que 

interrogava sobre a possibilidade de enriquecer, se possível, o ensino de sociologia no nível 

médio da educação brasileira – pelo menos quanto aos conteúdos do tema socialização, 

introduzindo a complexa relação entre cérebro e comportamento –, em primeiro lugar 

procurei conhecer a situação deste ensino no país, o que se justifica pelo retorno da 

obrigatoriedade de sociologia ao currículo escolar, com a Lei 11.684, de 02 de junho de 2008. 

Em segundo lugar, verifiquei os conteúdos de ciências sociais – sem discriminar entre 

sociologia e antropologia – abordados pelos livros didáticos da disciplina adotados no médio, 

rastreando, de acordo com a proposta da 4ª questão, o tema socialização. E, em terceiro lugar, 

analisei o preparo dos professores licenciados em Ciências Sociais pelo programa do 

Ministério da Educação Plataforma Freire, executado pela Universidade Federal do Piauí, e o 

trabalho com este tema. 

Como disse na p. 12, o processo de socialização secundária do adolescente/jovem 

é dos mais difíceis para a vida de um humano, as radicais e velozes mudanças nos corpos, a 

brusca e aparentemente inexplicável ruptura com a infância, o mal-estar com a presença dos 

pais nos espaços de convivência extrafamiliar, os estímulos para aventurar-se cada vez mais 

distante do lar requer um tipo de conhecimento que reúna a compreensão do que acontece 

com os corpos – sob o comando da reestruturação de um cérebro que estava adaptado para a 

infância e que por volta dos 9 a 11 anos começou a ser reprocessado para a vida adulta – com 

a descrição do ambiente das instituições sociais. 

Alunos relatam nas salas de aula dos cursos de graduação ou pós-graduação por 

onde trabalhei experiências desagradáveis com o ensino de sociologia que tiveram no médio. 

É comum falarem do desinteresse dos conteúdos e da falta de relação com a vida cotidiana. 

Diante de tais revelações reajo com um misto de vergonha e indignação. Vergonha porque 

para um profissional de ciências sociais é constrangedor ouvir alunos questionarem “para que 

servem sociologia e antropologia?”. Indignação por saber que essas reações contrárias às 

ciências sociais poderiam ser outras, reduzidas ou talvez mesmo positivas, se os conteúdos 

fossem melhor trabalhados como objetos científicos, voltados efetivamente para o que 

acontece com esses jovens, e não ao sabor do viés político ou engajamento partidário dos 

professores, ou simplesmente devido ao seu despreparo.  
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8.1 O retorno da sociologia no ensino médio: um mar de indefinições e relativismos 

 A história do ensino de ciências sociais, ou especificamente sociologia, no ensino 

médio no Brasil é caracterizada por descontinuidades que provavelmente comprometeram a 

consolidação de um conjunto de conhecimentos mínimos, que sustentado por consensos 

científicos na área, pudessem ser transmitidos para os alunos com relativa segurança, podendo 

servir de referência para a compreensão e continuidade de suas vidas.  

 Para além dessa dificuldade determinada pela descontinuidade histórica, podemos 

supor que o prejuízo resultante da impossibilidade de se estabelecer consensos científicos 

mínimos sobre “quais” conteúdos ensinar e “como” ensiná-los no nível médio reflete também 

a falta de “consensos elementares” entre as várias teorias que, partindo das clássicas, 

multiplicaram-se pelo que hoje se chama, à Bourdieu (1983), o “campo” das ciências sociais, 

cuja materialização ocorre no mundo acadêmico. 

 A certa, e a nosso ver, inescapável consequência é que tanto a descontinuidade 

quanto à indeterminação acarretam a perda de prestígio científico das ciências sociais, já 

debatida nesta tese com Elisa Reis (1999) e Héctor Leis (2000). No cotidiano das salas de aula 

do médio e na ansiedade dos alunos de cursos de graduação que têm disciplinas de sociologia 

ou antropologia na grade curricular isto se observa no enfado, na falta de interesse e seriedade 

com os quais os alunos enfrentam as aulas. Em artigo a partir de sua dissertação de mestrado 

intitulado “A trajetória da sociologia no ensino médio: a falta de tradição e a fragilidade da 

disciplina”, 2012, Alexandra Mascarenhas (2012, p. 4) refletiu sobre essa realidade: 

A sociologia teve a sua história marcada por idas e vindas dentro do currículo das 

escolas secundárias. Tal fato é apontado como a causa das incertezas vivenciadas 

pelos professores desta disciplina no que diz respeito à ausência de referenciais 

curriculares, pois mesmo com as sugestões encontradas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (2002) – PCN’s – e nas Orientações Curriculares Nacionais (2006) – 

OCN’s – não há uma unanimidade sobre o que deve ser ensinado, também quanto 

aos objetivos da disciplina no ensino médio somada a uma bibliografia ainda escassa 

e a falta de uma tradição pedagógica.  

 De acordo com ela, provavelmente isso aconteça devido ao afastamento entre 

ciências sociais e educação, pois, segundo Moraes (2003) a educação como campo de atuação 

há muito vem passando por um processo de desvalorização não só entre os cientistas sociais 

como também por parte de outras disciplinas que compõem o ensino básico, que engloba a 

educação infantil, o fundamental e o médio. Para Mascarenhas (2012, p. 5): 
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Então, não é difícil estabelecer relações entre as dificuldades em saber o que ensinar 

e como, que remetem a falta de articulação entre os conhecimentos específicos das 

ciências sociais e os conhecimentos da educação, com o papel das licenciaturas em 

ciências sociais e sociologia. Por isso, parece ter lógica associar a resistência dos 

alunos com relação à sociologia, à ausência de referenciais de conteúdos, 

metodologias de ensino, bibliografia adequada e à desvalorização das licenciaturas 

que não dão conta de articular os conhecimentos específicos e os pedagógicos 

necessários para uma eficaz formação docente. Formação que permita ao docente 

um domínio sobre os seus conhecimentos e sobre o seu trabalho.  

 Ao explicar o problema a autora apontou que a formação adequada para a 

docência parece ser fundamental para o exercício da prática docente – o que em si é óbvio – 

mas, no caso particular da sociologia, talvez a conscientização a esse respeito ajudasse como 

reforço para a aceitação e compreensão da disciplina nos currículos escolares, na medida que, 

muitas vezes, os próprios professores não sabem justificar de fato as contribuições dessa 

ciência para o ensino de nível médio. Comentando pesquisa por ela realizada junto à 

“comunidades de professores de sociologia do ensino médio” nas redes sociais, afirmou: 

Percebe-se que ao defender o ensino de sociologia jargões são repetidos, discursos 

são reproduzidos sem a problematização necessária. Encontrei depoimentos de 

membros nas comunidades de professores nos quais li afirmações de que “brasileiro 

detesta estudar”, de que é difícil “ensinar em um país que não gosta de ler”, sem 

contextualizar tal afirmação. Depoimentos os quais atribuíam à sociologia a função 

de “desenvolver a opinião crítica”, “criar nos jovens um espírito crítico” e assim por 

diante. 

Nos textos dos professores nota-se uma grande preocupação com o que e como 

ensinar. No entanto, esta preocupação não parece ser associada pelos professores a 

questões que envolvam a formação. Poucas vezes percebi, através dos textos das 

comunidades, a relação entre os problemas vivenciados por eles e as carências na 

formação. Encontrei sim, um posicionamento que valorizava os conhecimentos 

específicos e, junto a isso, a profissão de sociólogo. Admito ter ficado surpresa ao 

ler o depoimento (...) no qual a discussão inicial girava em torno das dificuldades em 

lecionar a disciplina devido à falta de interesse dos alunos. Nesse fórum, um 

professor ao responder as críticas refere-se a ele e aos colegas como “cientistas 

sociais” e não professores (...). (MASCARENHAS, 2012, p. 6-7) 

 Segundo Mascarenhas (2012) – aprofundando a explicação inicial para a 

desconexão entre ensino de sociologia no médio e carência de formação pedagógica na 

licenciatura – parece que alguns membros das “comunidades virtuais” de professores de 

sociologia, analisadas por ela na pesquisa executada, antes de serem professores se entendem 

como sociólogos, embora o trabalho na sala de aula não tenha necessariamente relação com o 

exercício dessa profissão e sim com a docência. E ela então se questiona: “O que faz com que 

isso aconteça?”; “Por que sociólogo e não professor?”  

 As respostas de Mascarenhas às suas inquietações trilharam o caminho teórico de 

Bourdieu (2004), sobre as relações de força no “campo” das ciências sociais entre 

bacharelado e licenciatura:      
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Para tentar responder a estas perguntas que permeiam as categorias apresentadas 

neste artigo, passo a abordar a questão da relação entre poder e saber entre campos, 

para entender a relação existente dentro da academia, materializada através da 

valorização dos cursos de bacharelado frente às licenciaturas, buscando assim, 

relacionar com a trajetória da sociologia no nível médio e aos problemas enfrentados 

pela disciplina que surgem por entre as falas de alunos e professores. 

(MASCARENHAS, 2012, p. 8) 

 De acordo com Bourdieu (2004), cada campo possui propriedades e interesses 

específicos que o caracterizam e são percebidos e reconhecidos por quem dele faz parte. Para 

que um determinado campo funcione é necessário que os indivíduos se identifiquem com seus 

interesses, sendo que estes fazem parte do seu habitus, isto é, tendências construídas 

socialmente, que constituem e estruturam o “ser social” enquanto componente de um grupo. 

Uma característica adicional dos “campos científicos” é seu grau de autonomia, algo difícil de 

mensurar. Para Mascarenhas (2012, p. 9), resta interrogar: “Como quantificar o grau de 

autonomia existente entre diferentes áreas do conhecimento, ou de disciplinas que fazem parte 

de uma mesma área? No caso da sociologia, como entender a posição que ela ocupa nos 

currículos escolares?”   

 Numa rápida retrospectiva histórica, o ensino de sociologia foi introduzido no 

Brasil como disciplina da educação secundária, enquanto em outros países sua introdução 

ocorreu por meio das faculdades, como as de Educação e Direito. Segundo Oliveira e Jardim 

(2012, p. 2): 

A inclusão da sociologia nos programas escolares no Brasil remonta à época da 

difusão do positivismo (século XIX)
117

 e ocorreu sob forte influência cultural 

francesa na educação brasileira. O modelo educacional adotado nas escolas normais 

copiava o modelo francês e seguia a orientação da escola objetiva francesa de Émile 

Durkheim passando a ser influenciada posteriormente pelo pragmatismo de John 

Dewey. Fora desse circuito, tem-se notícia da introdução da disciplina na grade 

curricular do Colégio Pedro II [no Rio de Janeiro], em 1927.  

Cabe lembrar, que a educação pública nessa época era para uns poucos e a maioria 

da população brasileira estava excluída. Soma-se a isso, o fato de que a educação 

pública estava em processo de organização nacional mediante reformas 

governamentais,
118

 conforme as mudanças na direção política do país. Nesse 

contexto, os anos 30 do século passado foram especiais para o ensino da sociologia 

caracterizado pela sua institucionalização nas escolas secundárias e no ensino 

superior.  

                                                           
117

A primeira tentativa de introdução de sociologia no que era o ensino médio ocorreu com a Reforma de 
Benjamin Constant, logo após a Proclamação da República (1889), que defendia o ensino laico em todos os 
níveis; mas sem nunca ter sido efetivamente incluída nos currículos escolares foi eliminada em 1901, com a 
Reforma de Epitácio Pessoa. Somente em 1925, a Reforma de Rocha Vaz, com os mesmos objetivos de 
Constant, o Colégio Pedro II implantou regularmente sociologia no currículo. [Nota do autor]  
118

Trata-se da Reforma promovida por Francisco Campos, a partir de 1931-1932, que à frente do Ministério da 
Educação e Saúde, organizou o ensino em âmbito nacional e estruturou as universidades. O ensino secundário 
passou a ter dois ciclos: um fundamental, de cinco anos, e outro complementar, de dois anos, este último 
visando a preparação para o curso superior, exceto para os destinados a Faculdade de Filosofia. [Nota do autor]     
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 Porém, conforme Mascarenhas (2012) no decorrer dos anos 30 e dali por todo o 

século a relação da sociologia com o ensino secundário rapidamente modificou-se, 

favorecendo o distanciamento com o mundo acadêmico. A criação da Escola Livre de 

Sociologia e Política, em São Paulo (1933); da Universidade de São Paulo e da Faculdade de 

Filosofia (1934); e da Universidade do Distrito Federal (1935), hoje UFRJ, contribuíram para 

que a sociologia ingressasse no sistema científico brasileiro. As décadas de 40 e 50 

consolidaram a sociologia como disciplina acadêmica comprometida com pesquisas e análises 

sociais. Deve-se assinalar que esse distanciamento provavelmente foi acelerado pela proibição 

do ensino de sociologia no ensino secundário e do cancelamento de sua obrigatoriedade como 

matéria para o vestibular com a Reforma Capanema,
119

 de 1942, durante o Estado Novo 

(1937-1945). 

 Com efeito, segundo Mascarenhas (2012) e outras autoras como Ileizi Silva, 

Carolina Ferreira e Karina Souza (2002), a partir da década de 60 os intelectuais se afastaram 

pouco a pouco dos debates sobre o ensino das ciências sociais em geral, e da sociologia em 

particular, no campo escolar. Segundo elas: 

(...) a maioria dos artigos publicados em revistas especializadas nas áreas das 

ciências sociais e, também em educação, que tratavam do tema “ensino de 

sociologia”, ocorreu durante o período de 1930 a 1960, que remete à 

institucionalização da disciplina na educação básica brasileira. Até este período, os 

intelectuais viam na educação básica um espaço para a expansão e consolidação das 

ciências sociais no país (...). 

Após a década de 60, a consolidação das ciências sociais no Brasil, passa a 

privilegiar a pesquisa cientifica e acadêmica, distanciando-se do campo escolar. 

Podemos demarcar aqui o inicio da disputa entre o campo escolar e o campo 

acadêmico, sendo que este último relegou a educação como objeto de estudo. 

(MASCARENHAS, 2012, p. 9-10) 

 Para corroborar a disputa no “campo” das ciências sociais entre o campo escolar e 

o acadêmico, Mascarenhas (2012) relembrou o relatório final do V Congresso Nacional de 

Sociólogos (1984) – promovido pela SBS: Sociedade Brasileira de Sociologia –, seção “O 

Sociólogo como Profissional da Área de Educação”, na qual se encontra a defesa do sociólogo 

como o profissional com legitimidade para lecionar a sociologia, de acordo com a Lei 6.888, 

de 10 de dezembro de 1980, que regulamenta a profissão. De acordo com a Lei, é assegurado 

o exercício da profissão de sociólogo aos bacharéis em sociologia, sociologia e política ou 

ciências sociais e aos licenciados em sociologia, sociologia e política ou ciências sociais com 
                                                           
119

Após a Reforma do ministro Gustavo Capanema o ensino de sociologia ficou restrito às faculdades de 
filosofia, aos cursos de didática (sociologia geral e sociologia da educação), de pedagogia e de ciências sociais. 
O ensino secundário passou ter dois segmentos: ginasial (quatro anos) e colegial (três anos), este último 
dividido em clássico (com o predomínio do ensino de humanidades) e o científico. [Nota do autor]  
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licenciatura plena até a data da Lei, como também aos mestres e doutores assim diplomados. 

Claramente, segundo ela, demarcava-se o limite com as licenciaturas. 

 O relatório final orientava que fossem criados cursos de bacharelado nas 

faculdades que só possuíssem licenciaturas ou que estas fossem extintas caso não viessem a 

oferecer o bacharelado. Em trabalhos diferentes, Moraes (2003) e Mascarenhas (2012) 

chegaram à mesma conclusão:  

O licenciado em ciências sociais ou sociologia não teria formação adequada para 

fazer pesquisa, portanto, não pode ser considerado sociólogo. No entanto, parece 

haver um consenso de que o sociólogo teria condições de “ensinar” sociologia, por 

ter o domínio dos conhecimentos específicos desta ciência, mesmo sem possuir os 

conhecimentos pedagógicos essenciais para a formação docente. Cabe perguntar 

aqui, a formação, ou experiência em pesquisa é um pré-requisito para formar um 

professor? Parece que no discurso encontrado dentro da academia os conhecimentos 

específicos, no caso, das ciências sociais, passam a ser mais importantes, a ponto de 

dispensar os conhecimentos pedagógicos. Algo que não parece ser uma 

característica somente do campo das ciências sociais, mas ocorre em diversas áreas 

quando comparamos o tratamento dado aos bacharelados e às licenciaturas.  

Essa situação explica os motivos pelos quais muitos professores de sociologia se 

reconhecem como sociólogos e não como professores. A profissão docente aqui está 

sombreada, minimizada pela atividade que “parece” dar mais status, pelo menos 

dentro da academia, que é a de sociólogo. 

O que resulta disso são cursos de licenciatura que vivem à margem dos 

bacharelados, tendo seus currículos pensados a partir destes, o que justifica muitos 

professores manifestarem dificuldades em desenvolver conteúdos programáticos, 

material didático e metodologias de ensino, pois a formação para a docência é 

deficiente. (MASCARENHAS, 2012, p. 11) 

 Sobre a pesquisa que realizou nas redes sociais com “comunidades de professores 

de sociologia do ensino médio”, Mascarenhas (2012) observou que as dificuldades na 

formação docente podem resultar, portanto, em aulas confusas, sem objetivos, não permitindo 

que os alunos possam realizar conexões entre conteúdos, conceitos e teorias, fazendo com que 

eles questionem as razões para estarem estudando sociologia.  

 A autora mencionou ainda o sociólogo norte-americano Charles Wright-Mills 

(2009), para destacar outra possível explicação – além da carência na formação docente dos 

professores – para o desestímulo dos alunos de sociologia no médio: a dificuldade de entender 

os conteúdos por conta do vocabulário ou “linguagem peculiar” que esta ciência faz uso e que 

muitas vezes o professor, oriundo de uma licenciatura que está à sombra do bacharelado, leva 

para a sala de aula. A atualidade da advertência de Mills, feita em 1959, para jovens alunos de 

ciências sociais, é surpreendente: 

Sei que você concordará que deveria apresentar seu trabalho numa linguagem tão 

simples e clara quanto seu assunto e seu pensamento sobre ele o permitam. Mas 
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como talvez tenha notado, uma prosa empolada e polissilábica parece prevalecer nas 

ciências sociais. Suponho que os que a usam acreditam que estão imitando a 

“ciência física” e não percebem que grande parte dessa prosa não é totalmente 

necessária. De fato, foi dito, e com razão que há uma “grave crise na capacidade de 

ler e escrever” – uma crise com que os cientistas sociais estão muito envolvidos. 

(MILLS, 2009, p. 48) 

 Mascarenhas (2012) finalizou o artigo sugerindo que a licenciatura em ciências 

sociais precisa desenvolver no currículo os conhecimentos específicos das ciências sociais 

bem como os conhecimentos específicos da área de educação, de modo que a formação para a 

docência em ciências sociais possa proporcionar meios de integrar conhecimentos 

sociológicos com conhecimentos pedagógicos, permitindo o diálogo entre as áreas. Para ela: 

Talvez, somente assim a dicotomia entre bacharelado e licenciatura seja superada. E 

mais que isso, que se supere essa “formação” que não forma nem para uma coisa, 

nem para outra, que fica à margem. Nem se forma um professor para ser sociólogo, 

pois não é esse o objetivo e também não se forma o professor para “SER” professor. 

(MASCARENHAS, 2012, p. 13) 

 As preocupações de Mascarenhas são absolutamente válidas, de fato há falta de 

consensos mínimos sobre quais conteúdos ministrar para os alunos do ensino médio e como 

transmiti-los, causando indefinições e relativizações que criam dificuldades para o trabalho 

docente, muitas vezes resolvida pela adoção de um programa de disciplina “temático”. 

Também é verdade que a desconexão entre os conhecimentos específicos do bacharelado com 

a formação pedagógica da licenciatura termina por formar um profissional docente com 

graves deficiências cujos efeitos serão sentidos na sala de aula. Por fim, concordo ainda que a 

luta por prestigio no “campo” das ciências sociais, com desfecho favorável ao “campo” 

acadêmico – a partir dos anos 60 – em detrimento do escolar impacta nos problemas 

enfrentados pela sociologia no médio, ao tornar irrelevantes discussões sobre o ensino de 

sociologia neste nível de ensino. Porém, não compartilho a mesma esperança de Mascarenhas 

de que o incremento da formação pedagógica dos licenciados em ciências sociais integrado 

aos conhecimentos específicos da área seja suficiente para superar a dicotomia entre 

bacharelado e licenciatura. 

 Para mim, o problema mais grave se encontra na enorme dificuldade que as 

ciências sociais encontram para estabelecer “consensos mínimos” em relação a algum tema, 

justificando-se tal indeterminação pelas diversas possibilidades interpretativas dos fatos. 

Consensos “estabelecidos” seriam o resultado de correlações de forças intelectuais com 

ramificações na economia e na política que provisoriamente criariam “regimes de verdade” 

em determinados contextos socioculturais. Como consequência, não existiria a possibilidade 
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de se alcançar “verdades” estruturais ou permanentes – por isso a proposta de mudar 

estruturas por configurações, com o intuito de dar ênfase ao caráter provisório dos arranjos 

estruturais – e, portanto, tudo se tornaria passível de “relativizações” culturais e históricas ad 

infinitum.  

 Bourdieu (2004) tem razão, assim, em identificar relações de força energizando os 

diversos “campos” que permeiam uma sociedade, como o político, o econômico, o artístico, o 

acadêmico... No entanto, quanto a este último, as “forças” que agem nele se tornam 

problemáticas se o resultado de sua ação implicar no sacrifício dos objetivos científicos que 

ele deve objetivamente perseguir. Como já visto, não que no “campo” da biologia não 

houvesse disputas entre concepções teóricas, mas ao longo do tempo a biologia evolutiva foi 

capaz de produzir “consensos elementares mínimos” em torno de teses fundamentais, para 

benefício do seu desenvolvimento cientifico. 

 Para ilustrar o problema prático criado pela “diversidade de interpretações” sobre 

um mesmo fenômeno veja-se como Ileize Silva (2007) abordou o ensino de sociologia no 

ensino médio, e sua relação histórica com os tipos de currículos nacionais que vigoraram no 

país. Segundo a autora, no excelente artigo “A sociologia no ensino médio: os desafios 

institucionais e epistemológicos para a consolidação da disciplina”: 

(...) o processo de institucionalização do ensino de sociologia no Brasil, em suas 

dimensões burocráticas e legais, depende dos contextos histórico-culturais, das teias 

complexas das relações sociais, educacionais e científicas, que atuaram e atuam na 

configuração do campo da sociologia a partir de sua relação com o sistema de 

ensino. Estou, portanto, compreendendo o ensino de sociologia como parte de 

sistemas simbólicos típicos das sociedades modernas. 

As reformas políticas do Estado, que ocorrem como fruto das disputas ideológicas, 

das classes sociais, dos projetos que contam com a influência dos intelectuais, das 

teorias sociais e políticas, levam a uma recomposição do campo acadêmico e do 

campo cientifico. Teorias e modelos explicativos da vida, das regras democráticas e 

da educação, são contextualizadas (elaboradas) nas comunidades cientificas e 

recontextualizadas nos órgão governamentais que simplificam ainda mais as teorias 

sociais predominantes. Assim, cria-se uma espécie de comunicação pedagógica, 

com um discurso pedagógico, a partir de um dispositivo regulador que irá 

predominar como senso comum nas escolas. (...) O ensino de sociologia está 

inserido nesses processos de formação, elaboração, disseminação do discurso 

pedagógico e da organização dos saberes. (SILVA, 2007, p. 405, grifos do autor)     

 De acordo com Silva (2007), a constituição de uma ciência, como a sociologia, 

em disciplina escolar ocorre mediante os processos de contextualização – em que se 

produzem os conhecimentos e os discursos da disciplina no campo cientifico/acadêmico – e 

os processos de recontextualização – reelaboração dos conhecimentos/textos/discursos nos 

órgãos oficiais do Estado e destes para as escolas.  
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 Durante um processo e outro há deslocamentos de textos/discursos, alguns 

selecionados em detrimento de outros, sendo reformulados a partir de questões práticas 

definidas nas lutas e nos conflitos de interesses presentes no campo da recontextualização.  

 Para Silva, é no processo de recontextualização que reside o perigo de degradação 

na qualidade científica ou ideologização política que corre qualquer ciência que se torne 

disciplina escolar: 

O discurso/texto é modificado, simplificado e direcionado para o campo escolar. O 

resultado da recontextualização é o discurso pedagógico, com um conjunto de regras 

que regulam o discurso especializado das ciências de referência transmitidas nas 

escolas. O discurso regulativo da disciplina está associado aos valores e aos 

princípios pedagógicos dominantes no processo. O ensino de qualquer disciplina é 

capturado por esse dispositivo pedagógico, que vai definindo as identidades 

pedagógicas.  

Talvez seja esse processo o mais temido por alguns cientistas sociais que desejam 

preservar os conhecimentos (discursos/textos) da sociologia na esfera da 

contextualização, no campo da produção ou, no campo acadêmico/científico. 

Quando a disciplina entra nos currículos das escolas é porque já foi 

“recontextualizada” nos órgãos oficiais e enquadrada no dispositivo pedagógico 

dominante. O que não deixa de ser uma ilusão, porque o ensino que ocorre na 

graduação e na pós-graduação também tende a ser afetado pelo dispositivo 

pedagógico dominante nos órgãos oficiais do Estado e das Instituições de Ensino 

Superior, que administram a educação. (SILVA 2007, p. 406-407, grifos do autor) 

 No caso dos conhecimentos produzidos pelas ciências sociais, que podem chegar 

como conteúdos no ensino de sociologia no médio, eles são elaborados, segundo Silva (2007), 

em três espaços distintos. O “primeiro espaço” se dá no campo da contextualização, ou seja, 

nos cursos de graduação e pós-graduação de ciências sociais nas universidades. Nele, o ensino 

de sociologia é classificado como mais “puro”, pois ocorre sob o controle dos “produtores” 

dos saberes. A luta se desenvolve internamente ao “campo acadêmico”, à “esfera social”, à 

“comunidade” dos cientistas e disso resultam códigos, linguagens, processos, práticas sociais 

consolidadas no habitus próprio, numa gramática que orienta o pensar e o agir esperados 

pelos agentes da instituição superior. Os cursos de graduação e pós-graduação nas 

universidades e faculdades são a materialização destas lutas.  

 O “segundo espaço” refere-se ao ensino de sociologia em outros cursos de 

graduação e pós-graduação, nos quais a disciplina torna-se cada vez mais especializada, como 

sociologia da educação, da saúde, da administração, etc., ou antropologia da educação, da 

saúde, etc. Nesse caso ele se localiza no campo da recontextualização, em cursos que 

precisarão enquadrar a disciplina nos seus próprios dispositivos pedagógicos, orientados para 
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a formação profissional almejada. O ensino é classificado como “impuro”, pois já deslocado 

do seu campo específico. 

 Finalmente, o “terceiro espaço”, refere-se ao ensino da disciplina como 

conhecimento escolar que faz parte da Educação Básica, que atualmente no Brasil comporta a 

educação infantil, o fundamental e o médio.
120

 Nesse caso a disciplina já foi recontextualizada 

e o ensino é “impuro”.   

  Conferindo dimensão histórica a seu trabalho, Silva (2007, p. 408-409) 

relacionou as justificativas para a adoção da sociologia no ensino médio, ou antigo 

secundário, aos currículos
121

 que vêm se mesclando ou se sucedendo na cronologia das 

reformas educacionais no país: 

Os argumentos para a inclusão da sociologia são os mais variados, mas dependem 

muito das concepções dominantes sobre educação, sociedade, estado e ensino. Pode-

se observar que dessas concepções depreendem-se modelos de currículos muito 

distintos ao longo da história e o papel da sociologia vai se alterando no interior 

desses modelos em disputa.  

Os currículos são a materialização das lutas em torno de que tipo de educação os 

grupos sociais desejam implantar na sociedade.  

Podemos identificar quatro “modelos” de currículos que vêm se mesclando ou se 

sucedendo nas reformas educacionais do país: currículo clássico-científico, currículo 

tecnicista (regionalizado), currículo das competências (regionalizado) e o currículo 

científico.  

 De acordo com a autora, até 1971, o modelo de currículo predominante no ensino 

médio era o “clássico-científico”, baseado num modelo de escola dual, uma destinada à elite e 

outra voltada para a formação de mão de obra para as classes trabalhadoras. O currículo era 

organizado em torno das disciplinas, por isso denominado científico e clássico, por causa 

ainda da forte tradição do ensino jesuíta, com o ensino de letras, línguas latinas, didática 

livresca e de memorização, isto é, um ensino conteudista. 

 A sociologia quando foi incluída o foi, portanto, como disciplina, e os conteúdos e 

metodologias de ensino derivavam do acúmulo de pesquisas e elaborações teóricas realizadas 
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A Educação Infantil divide-se em Creche (0-3 anos) e Pré-escola (4-5 anos); o Fundamental, em 9 anos, 
dividido em  Anos Iniciais do 1º ao 5º ano (6-10 anos) e Anos Finais do 6º ao 9º ano (11-14 anos); o Médio, em 
3 anos, dividido em 3 séries (15-17 anos). As idades são consideradas pela Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional em vigor (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) como as idades escolares ideais para a frequência 
dos anos e séries letivas. [Nota do autor] 
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O MEC, em 16 de setembro de 2015, conforme a Base Nacional Comum prevista pela Constituição (1988) 
para o ensino fundamental e ampliada pelo Plano Nacional de Educação (2014) para o ensino médio, lançou 
documento para nortear discussão sobre o currículo nacional comum intitulado Base Nacional Comum 
Curricular, no qual o ensino de sociologia faz parte.   
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até aquele momento. Segundo Pacheco (1994), da instituição da disciplina no final do século 

XIX às primeiras décadas do século XX houve debates em torno do ensino de sociologia que 

reproduziam disputas entre correntes positivistas, liberais e católicas. Meucci (2000), em 

pesquisa sobre os Manuais de Sociologia entre 1931 e 1940, apontou os esforços para 

cientificizar o pensamento sobre a realidade social brasileira. Já Guelfi (2001), na sua 

dissertação, demonstrou que a sociologia figurou nos currículos de 1925 até 1942 como 

disciplina com a finalidade de indicar os processos de modernização da sociedade ao mesmo 

tempo em que contribuía, naquele contexto, para fornecer ao próprio currículo uma aura de 

modernidade. Para Silva (2007, p. 412), como consequência do currículo “clássico-

científico”: 

As identidades pedagógicas eram desenvolvidas a partir de um sentido de nação e 

modernidade, que dependia das ciências de referência [no caso em foco, a 

sociologia], ainda não plenamente constituídas no país, mas que simbolicamente 

direcionavam as práticas de ensino e a definição dos currículos. As identidades dos 

professores iam se formando pelas disciplinas, mesmo que não tivessem formação 

especifica voltada para cada uma delas. 

 Com o período militar (1964-1985), rompeu-se com o eixo de ensino baseado nas 

disciplinas tradicionais das ciências humanas e ciências naturais. O currículo “tecnicista 

(regionalizado)”,
122

 de acordo com Silva (2007), regionalizou os conhecimentos agrupando-os 

em áreas de aplicabilidade tecnológica. Dessa forma, o aluno não precisava mais aprender 

literatura, mas comunicação e expressão, a partir do ensino das regras da gramática. Os alunos 

não precisavam aprender os fundamentos da física, mas somente algumas fórmulas que 

seriam utilizadas na execução de tarefas básicas como na construção civil, por exemplo. A 

formação de professores nessa perspectiva curricular era simplificada, pois o professor seria 

um técnico e não um intelectual com amplo domínio teórico, ocorrendo em cursos de final de 

semana, de licenciatura curta e/ou à distância. 

 Os estudos sociais regionalizaram a história e a geografia como disciplinas 

científicas; assim como a educação moral e cívica substituiu o que poderia ser o ensino de 

filosofia e sociologia, o que descartou séculos de reflexões – no caso da filosofia – e pelo 

menos cento e cinquenta anos de sociologia e antropologia. Penteado (1981) lembrou a 

situação dos sociólogos que desejavam ministrar aulas no 2º grau, equivalente ao médio atual, 
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Segundo Silva (2007, p. 412): “Regionalizar os conhecimentos significa agrupá-los em função de sua 
aplicabilidade. Seriam várias disciplinas e ciências compondo um campo profissional, como, por exemplo, a 
Medicina, o Direito, a Administração, a Engenharia, e mais recentemente a Pedagogia, que seriam Regiões. 
Esses campos abrigam disciplinas tradicionais, mas o ensino na formação nessas áreas é condicionado pela 
aplicabilidade da ciência.”   
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mas que não encontravam espaço, pois os formados em estudos sociais é que estavam 

habilitados para as disciplinas de estudos sociais (história e geografia), educação moral e 

cívica, e organização social e política brasileira. 

 No caso particular de educação moral e cívica, Bomeny (1980) demonstrou que 

seu objetivo era a reprodução de mitos e ideologias sobre o Brasil Tropical, sem conflitos, 

cheio de belezas naturais. Para Silva (2007, p. 413): 

Os dois artigos citados [de Penteado e Bomeny] e outros estudos permitem inferir o 

quanto é prejudicial a formação de currículos regionalizados para a educação básica, 

porque as identidades pedagógicas são totalmente capturadas pelas ideologias 

políticas oficiais, reprimindo as identidades científicas e disciplinares dos diferentes 

campos do saber. Percebe-se uma desestabilização das identidades disciplinares, 

sobretudo em nossas áreas.  

 Segundo a autora, a partir de 1983, em alguns estados, e 1988, em todo o Brasil, 

reformas curriculares foram iniciadas e várias teorias pedagógicas entraram em disputa. As 

propostas curriculares se orientavam pela redemocratização do país e pela procura de 

superação do modelo curricular dos governos militares. 

 Surgiram modelos de currículo mais próximos do antigo “currículo científico”, 

nos quais se resgatavam as disciplinas tradicionais, o papel do professor como intelectual e o 

papel da escola como transmissora de uma cultura sofisticada, ao menos em termos de 

discurso e de metas a serem perseguidas. No caso da sociologia, nas várias reestruturações 

curriculares ensaiadas nos estados nos anos 80 (CORREA, 1993; GUELFI, 1994; 

MEKSENAS, 1995; MACHADO, 1996), buscou-se reintroduzir o ensino da disciplina no 2º 

grau (ensino médio atual), processo que culminaria com a LDB de 1996. Tais reestruturações 

procuravam adequar os currículos aos tempos de redemocratização e os textos 

recontextualizados nos órgãos oficiais refletiram a produção da crítica ao regime militar nos 

centros de pesquisa das universidades. 

 Silva (2007, p. 414) fez questão de observar que: 

Estou denominando de currículo científico, sem o adjetivo clássico, porque não 

ocorrem, nesse contexto histórico, movimentos no sentido de retomar a didática 

tradicional, o ensino de línguas latinas e gregas, enfim, o formato dos currículos que 

predominaram até os anos de 1960. Destaca-se, ainda, que nenhuma identidade 

pedagógica específica tornou-se dominante. A elaboração dos dispositivos 

pedagógicos foi marcada por uma gama variada de teorias e propostas que estão em 

disputa até hoje. O que podemos identificar como dispositivo dominante foi a 

politização do discurso pedagógico.  
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 A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, de 1996, orientou que ao final 

do ensino médio o aluno deveria ter conhecimentos de filosofia e sociologia, o que 

influenciou a organização das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), 

de 1998, e dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), de 1999. No 

entanto, de acordo com Silva (2007), este processo foi atropelado pelo crescimento de uma 

concepção de currículo baseado nas competências, retomando a ideia de regionalização de 

conhecimentos, era o currículo das “competências (regionalizado)” que a LDB terminou por 

consolidar. 

 Ou seja, os conhecimentos voltavam a ser trabalhados visando a aplicação na 

realidade imediata, interrompendo-se assim, na maioria dos estados, o sentido de reelaboração 

dos currículos científicos. Segundo Bernstein (2003) essa “pedagogização” do conhecimento 

foi uma tendência também seguida na Europa dos anos 90. Para Silva (2007, p. 416): 

Uma miscelânea de posições e disposições se confrontaram nesses anos: propostas 

de pedagogias histórico-crítica, da educação popular freireana ou não, pedagogias 

liberais autonomistas, resgate de Dewey, sócio-construtivismo, entre outras. No 

limiar de 1996, tudo isso seria resumido em tendências ecléticas que afirmavam que 

tudo era válido, desde que em currículos flexíveis. 

Esse discurso consagrou o individualismo pedagógico, a desqualificação das 

disciplinas tradicionais e das ciências de referência. Psicologizou o processo de 

ensino-aprendizagem e valorizou os procedimentos de motivação em detrimento dos 

procedimentos de ensino de alguma coisa para alguém. O professor ganha um papel 

para além de técnico, um papel de “entretedor”, como se fosse um apresentador de 

auditório. O professor mais animado, mais alegre e criativo passa a ser o “bom” 

professor. Passamos do ideal de professor técnico para o ideal de técnico-entretedor. 

Isso não foi difícil, pois essas propostas seduzem facilmente os professores 

desavisados.  

 Segundo a autora, as disciplinas de maneira geral foram desvalorizadas, porém 

algumas foram mais prejudicadas, como as ciências sociais, mais uma vez “ideologizadas” ou 

psicologizadas. Fez-se de conta que algumas disciplinas transformadas em “temas 

transversais” ou em “projetos” estavam de fato sendo contempladas. Imaginar que professores 

de outras áreas iriam dar conta desses conteúdos foi uma atitude cínica dos reformuladores 

curriculares dos anos de 1995 a 2002. 

 Para Moares (1999), essa escola do “aprender a aprender” a partir do nada, ou 

ainda da “realidade imediata dos alunos”, da “motivação” e da “autoestima” não elevou o 

padrão cognitivo da nossa juventude e, por conseguinte, não elevou a sua “autoestima”. Além 

disso, não criou também “cidadãos”, porque para exercer cidadania é preciso saber escrever, 

ler jornais e compreender, expressar-se oralmente, calcular juros simples e compostos, etc. 
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 No currículo das “competências (regionalizado)”, segundo Silva (2007), ciências 

sociais e sociologia não entraram como disciplinas do núcleo comum, mas poderiam aparecer 

na parte diversificada, como disciplinas escolhidas pelas escolas. Por isso – o que se estendeu 

até 2008 – o ensino de sociologia continuou instável, com dificuldades para se firmar como 

disciplina escolar. Nos currículos nos quais a sociologia apareceu, o ensino foi ministrado 

predominantemente por professores com formação em áreas tais como pedagogia, história, 

geografia, entre outras. 

 Em 2004, documento do MEC intitulado Orientações Curriculares do Ensino 

Médio, incorporou as críticas de Moraes, Guimarães e Tomazi (2004) aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais-Sociologia (PCNs-Sociologia) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio, abrindo caminho para a Lei de 2008, que instituiu a obrigatoriedade da 

sociologia no médio. Os autores defenderam que a sociologia fosse compreendida como 

disciplina do núcleo comum do currículo e que se fizesse um esforço de elaboração de 

propostas de conteúdos e metodologias de ensino sintonizadas com os sentidos do ensino 

médio, da juventude e das escolas, ou seja, propostas adequadas aos objetivos de formação 

dos adolescentes, jovens e adultos matriculados no médio. 

 Conforme Silva (2007, p.420-421), ao finalizar o balanço da relação entre ensino 

de sociologia e currículos que se sucederam no Brasil: 

Como resultado desse processo e redefinição constante dos currículos do ensino 

médio desde os anos de 1980, o debate chegou a uma fase de crítica oficial ao 

modelo de currículo das competências, mas não unívoca. (...) O material organizado 

por Ciavatta e Frigotto (2004), contém inúmeros textos de vários educadores, 

pesquisadores brasileiros levantando elementos para delinearmos um ensino médio 

que rompa a dualidade entre a formação geral e para o trabalho, até agora, 

predominante em nosso país. 

O próprio texto já mencionado, elaborado por Moraes, Guimarães e Tomazi (2004), 

publicado no documento Orientações Curriculares do Ensino Médio, constitui-se em 

uma proposta de rompimento com os PCNEM e sobretudo com as DCNEM. Há uma 

compreensão de que a sociologia só será uma disciplina escolar em um modelo 

curricular que valorize as ciências de referência.  

 De acordo com a autora, o problema que pode acontecer com os currículos 

organizados por competências, noções, temas e módulos é ele resvalar para generalidades sem 

identidades disciplinares claras, não levando o aluno a se apropriar dos instrumentos e dos 

fundamentos das ciências. Por outro lado, os currículos científicos disciplinares também 

podem resvalar para conhecimentos sem significados para os jovens, porque muito voltados 

para discussões narcísicas das disciplinas: “Encontrar um modo de ensinar e organizar os 
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currículos que não caia em nenhum desses extremos é um dos desafios epistemológicos no 

contexto de institucionalização da sociologia como disciplina escolar.” (SILVA, 2007, p. 419) 

 Para ela, a sociologia teria mais chances de consolidação como disciplina escolar 

– como efetivamente aconteceu com a Lei 11.684, de 2008, ressaltando que a autora escreveu 

um ano antes, em 2007 – em currículos científicos, em um ensino médio de formação 

integrada e com financiamento federal e estadual garantido. Ao contrário, a sociologia seguirá 

instável, entrando em diferentes formas nos currículos dos estados ou dos municípios, enfim a 

fragmentação persistirá. 

 O diagnóstico que Silva fez em 2007, no final do artigo, sobre os problemas 

enfrentados pelas licenciaturas de ciências sociais antecipou o quadro traçado por 

Mascarenhas em 2012, portanto, quatro anos após a promulgação da Lei, em 2008 e, de 

acordo com o disposto na mesma, tempo superior ao previsto para a implantação do ensino de 

sociologia em todas as séries do médio: 

Embora este artigo não trate especificamente de formação de professores, gostaria 

de lembrar que um dos problemas do ensino de sociologia nas escolas é o não 

compromisso dos cursos de Ciências Sociais com a formação de professores para o 

ensino médio. Não é novidade que a licenciatura é negligenciada nos cursos, 

desvalorizada e deixada de lado. 

Existem outros posicionamentos, mas destaco esses para ilustrar que não será fácil 

definir orientações para a formação de professores de sociologia diante de tantas 

formas de conceber a relação das ciências sociais com a educação básica. Há uma 

clara tentação de para preservar o campo das ciências sociais nos distanciarmos 

dessa tarefa dupla: intervir na elaboração das políticas educacionais, pensar a 

sociologia como disciplina escolar e na formação dos professores para o ensino 

médio. (SILVA, 2007, p. 421-422) 

 Portanto, segundo a autora, pensar o ensino de sociologia no ensino médio passa 

pela compreensão do tipo de educação que se deseja, e isso não é fácil de ser definido porque 

depende do embate, do conflito entre inúmeros projetos de sociedade em disputa entre os 

cientistas sociais, entre os grupos que têm acesso aos aparatos do estado, que definem as 

políticas, entre os professores das redes pública e privada. Pensem em como tem sido difícil 

definir os currículos de ciências sociais nas universidades: Quanto debate! 

Assim, o papel da sociologia na formação dos adolescentes e dos jovens dependerá 

do tipo de escola, de ensino médio e de currículo que iremos definir ao longo da 

história. 

Entretanto, alguns critérios podem ser acordados em termos de pressupostos e 

metodologias de ensino que orientem a seleção de conteúdos e dos recursos e 

técnicas a serem desenvolvidos nas escolas: por exemplo, o acúmulo de 

conhecimento das ciências sociais sobre a juventude, a escola, o trabalho, entre 

outros, tanto servem para definir conteúdos como para orientar as didáticas de 
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ensino. O quê e como ensinar os jovens e adolescentes, é a pergunta central. 

(SILVA, 2007, p. 422) 

 Com efeito, o diagnóstico e as conclusões as quais Silva (2007) chegou reforçam 

a suposição de que o mais grave problema enfrentado pelo ensino de sociologia no médio 

encontra-se na dificuldade de se obter “consensos mínimos” entre as teorias da área em torno 

de temas fundamentais, desafio que se manifesta primeiramente no espaço no qual se processa 

a “contextualização” dos conhecimentos produzidos pelas ciências sociais – sociologia, 

antropologia e ciência política –, isto é, nas universidades, centros universitários ou 

faculdades. 

 Da mesma maneira que Silva (2007), Mascarenhas (2012) também apontou a luta 

no “campo” das ciências sociais como a origem da desconexão entre bacharelado e 

licenciatura. Acontece que esse descompasso já é uma resultante dos desentendimentos 

prévios em torno da definição do “quê” e do “como” ensinar nos currículos das graduações e 

pós-graduações – descompasso que acaba por afetar as salas de aula do médio com a 

indeterminação de conteúdos –, cujos desdobramentos decisórios terminam por reproduzir 

correlação de forças corporativas internas ou político-ideológicas dos profissionais que 

compõem o “campo” das ciências sociais, que se materializa em cada departamento ou 

coordenação de curso. O referencial teórico de Pierre Bourdieu, utilizado pelas duas autoras 

citadas, descreve as tensões inerentes aos espaços sociais (“campos”) onde convivem 

interesses humanos distintos, no caso o campo acadêmico. Porém, pergunto: a que custo? 

 É surpreendente como cientistas sociais acreditam e professam – aparentemente 

sem maiores preocupações ou reflexões cuidadosas – que a definição do ensino de sociologia 

no médio e de resto a definição da educação em geral “depende do embate, do conflito entre 

inúmeros projetos de sociedade em disputa entre os cientistas sociais”. É desconcertante a 

facilidade com a qual esgrimem esta certeza: 

A sociologia do currículo, especialmente nas obras de Apple (1982) e Bernstein 

(1996), demonstra que os currículos são resultados de lutas entre as classes sociais, 

entre as visões de mundo, os valores sociais e as concepções de conhecimento e de 

educação. Bernstein realizou estudos a partir da educação inglesa e verificou que os 

currículos reproduziam códigos e habitus definidos em contextos de dominação da 

produção do conhecimento, como centros de pesquisa e universidades, normalmente 

recontextualizados nas burocracias da educação, nos aparatos do estado e, mais uma 

vez, recontextualizados nas escolas. Na verdade, esse autor demonstra que a 

elaboração de currículos é um processo extremamente complexo, que envolve várias 

camadas sociais, várias instâncias de poder político e científico. Quando penso em 

currículo, estou pensando nesses termos, ou seja, como um discurso pedagógico 

produzido e reproduzido na sociedade de classes sociais. (SILVA, 2007, p. 408-409) 
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 Por isto a interrogação acima: a que custo essa correlação de forças corporativas 

ou político-ideológicas pode definir o modelo educacional de uma sociedade que se estrutura 

em um currículo, segundo a interpretação de Bourdieu ou Bernstein? A meu ver, ao custo da 

ciência! Ao custo do sacrifício de uma das regras fundamentais do método cientifico que, 

consciente dos problemas atinentes à pesquisa – principalmente nas ciências sociais – devido 

à interferência da subjetividade, Émile Durkheim colocou no centro da atividade sociológica: 

a objetividade. 

 Parece que há pouca ou nenhuma preocupação quanto a isso, que a objetividade 

possa ser parâmetro válido na tentativa de estabelecer “consensos mínimos” entre as teorias, 

pois essa pretensão rapidamente é considerada ingênua e, suprema das acusações, tachada de 

“positivista”. No entanto, a questão permanece: é possível subordinar o exercício da ciência 

ao resultado de conflitos entre concepções de sociedade sem eliminá-la na essência, ou seja, a 

pesquisa permanente por “verdades”, mesmo que submetidas às verificações constantes? 

Existe uma ciência socialista, social-democrata, liberal capitalista, capitalista de estado 

(China) ou teocrática republicana (Irã)?  

 No caso particular do Brasil: a sucessão de currículos – ao se adotar a perspectiva 

dos autores mencionados – que reproduziram as concepções de sociedade e lutas políticas em 

contextos históricos diferentes, refletindo no campo acadêmico e escolar, obteve o quê como 

consequências? A resposta é peremptória: a continuidade do atraso econômico,
123

 social, 

político e científico – com raros e curtos momentos de melhoria. Atrasos todos vinculados, 

mais ou menos diretamente, aos pífios progressos educacionais da população. Seria o caso de 

concluir – segundo o ponto de vista desses autores – que os “vencedores” dos tais embates 

entre teorias de sociedade sempre foram os de pior concepção para todos os brasileiros – 

inclusive para eles próprios, o que é contraditório e autodestrutivo –, identificados com os 

interesses mais retrógrados e anticientíficos. E talvez um dia, no qual o lado “certo” vença a 

disputa – provavelmente o lado dos autores! –, tudo entre nos eixos e o país deslanche! 
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O atraso aqui referido é relativo a outros países. Evidentemente o Brasil melhorou em alguns itens como 
educação, saúde e economia (10ª economia mundial); porém, para se ficar apenas com o primeiro item, 
quando se compara o desempenho da educação com outros países como, por exemplo, através do PISA 
(Programa Internacional de Avaliação de Alunos, da OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico, formada por 34 países, do qual o Brasil não faz parte, que aceitam os princípios da democracia 
representativa e da economia de livre mercado), o país patina nas últimas colocações. Sem contar o problema 
crônico do analfabetismo (com uma face mais recente: o “analfabetismo funcional”) e a enorme dificuldade em 
gerar mão de obra qualificada em tecnologia, como engenharias e ciências da informação. [Nota do autor]  
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 Parece que Silva (2007) percebeu o mar de indeterminação e relativismo a que 

esse tipo de referencial teórico conduz e de maneira lúcida afirmou, mesmo que brevemente e 

sem dar muito destaque no seu artigo, que “alguns critérios podem ser acordados em termos 

de pressupostos e metodologias de ensino que orientem a seleção de conteúdos e dos recursos 

e técnicas a serem desenvolvidos nas escolas: por exemplo, o acúmulo de conhecimento das 

ciências sociais sobre a juventude.” Ou seja, ainda que timidamente, a autora demonstrou ter 

atentado para a necessidade de “acordos”, portanto, “consensos”, em torno de alguma coisa 

para que se possa exercer as ciências sociais como ciência e, assim, proceder a seu ensino.  

 Todavia, um autor, que sequer apareceu nos textos consultados para a construção 

deste subcapítulo, que abordam a história do ensino de sociologia no Brasil, havia se 

preocupado sim com o problema da cientificidade e objetividade, ainda quando dos primeiros 

passos da sociologia acadêmica no país: Donald Pierson.     

 De acordo com Maio e Lopes (2015), no artigo “For the establishment of the 

social disciplines as sciences: Donald Pierson e as ciências sociais no Rio de Janeiro (1942-

1949)”, dentre os sociólogos estrangeiros que participaram do processo de institucionalização 

das ciências sociais no Brasil, nas décadas de 30 e 40, do século XX, destacou-se o norte-

americano Donald Pierson, cuja ação foi fundamental para a construção do espaço acadêmico 

e da identidade profissional para os cientistas sociais no país, atuando como professor da 

Escola Livre de Sociologia e Política, em São Paulo: 

Formado na tradição de pesquisas que emergiu na Universidade de Chicago nos 

anos 1920 e 1930 em torno de Robert Park e Ernest Burguess, Pierson buscava 

distinguir a sociologia de outros saberes e práticas relativas à vida social, 

enfatizando o status científico da disciplina e seu parentesco com as ciências 

naturais. “For the establishment of the social disciplines as sciences” [“Para a 

consolidação das ciências sociais como ciência”] foi o lema utilizado pelo sociólogo 

na tentativa de atribuir um sentido ao conjunto de suas atividades no Brasil, 

conferindo-lhes ares de missão. (MAIO e LOPES, 2015 p. 343) 

 Maio e Lopes partiram da hipótese de que as ideias de Donald Pierson 

fundamentaram projetos distintos de constituição do campo científico da sociologia no país. A 

caracterização da atividade do sociólogo profissional e das normas que deveriam pautar sua 

conduta foi tema constante na sua obra nos anos 40: 

Ele insiste em distinguir a sociologia de outras formas de análise e de outras práticas 

dedicadas à vida social, como o pensamento social, a filosofia social, a ética e o 

serviço social. À diferença destas áreas de conhecimento, a sociologia se empenhava 

na sujeição sistemática de hipóteses e teorias às descobertas decorrentes da pesquisa, 

à luz das quais aquelas seriam mantidas, modificadas ou refutadas. Ao por o 
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sociólogo em contato com coisas, para além do debate de ideias, a pesquisa 

conduzia ao progressivo refinamento da teoria, ao acúmulo de proposições 

universalmente válidas, sendo capaz de superar velhas controvérsias filosóficas entre 

escolas e tradições nacionais e produzir consenso cientifico. (MAIO e LOPES, 2015, 

p. 346, grifos do autor) 

 Claramente, Pierson indicava que o contato com a realidade empírica, feita pela 

descrição dos fatos ou a coleta de dados, deveria ser o balizador das discussões teóricas, 

devendo-se perseguir com isso os “consensos cientificos”. 

 De acordo com os autores, na perspectiva de Pierson o sociólogo deveria estar 

comprometido, sobretudo, com o avanço do conhecimento científico. A subordinação da 

pesquisa básica a interesses extracientíficos imediatos poderia, ademais, comprometer-lhe a 

objetividade. Era preciso controlar os vieses da pesquisa, decorrentes de sua participação em 

determinada cultura, sociedade, época, classe e círculo de pessoas.  

 Entretanto, a saudável orientação de Pierson quanto ao distanciamento relativo da 

esfera política partidária, como um dos antídotos contra a perda da objetividade e da 

cientificidade nas ciências sociais, começou a ser questionada por um de seus discípulos, Luís 

da Costa Pinto, a partir de 1946. E este autor, apesar de pouco citado quando comparado com 

Florestan Fernandes – outro que como aluno recebeu a influência de Pierson e depois a 

relativizou – ajudou a encaminhar os destinos de boa parte da sociologia no Brasil, cujos 

vestígios se percebem nos artigos de Silva (2007) e Mascarenhas (2012): 

Mobilizando autores que pensaram as relações entre conhecimento e estrutura social, 

como Marx e Mannhein, além de conhecidos críticos da sociologia norte-americana, 

como Wright-Mills e Robert Lynd, Costa Pinto põe em xeque a cientificidade do 

que denomina sociologia acadêmica. Seus adeptos, ao apostarem numa ciência 

axiologicamente neutra, acabavam abraçando, voluntária ou involuntariamente, uma 

ideologia ligada à justificação da ordem social dominante. 

Realizando um “acerto de contas” com o ethos científico propugnado por Pierson, 

Costa Pinto afirma que, em vez de ser o produto de esforços voluntários de controle 

do viés do cientista ou de uma posição equidistante em relação aos valores, a 

objetividade em ciências sociais seria conquistada mediante a alteração das 

circunstâncias sociais que distorciam ideologicamente a pesquisa. Costa Pinto 

discorda da crença de Pierson em um crescente consenso cognitivo entre os 

sociólogos. Ele aponta para a persistência de impasses e divergências entre posições 

metodológicas no interior da disciplina que, por refletirem contradições e 

antagonismos presentes na própria sociedade, só podiam ser superados mediante a 

transformação desta. (MAIO e LOPES, 2015, p. 354)  

 A degradação do princípio da objetividade perpetrada por Costa Pinto ao 

subordiná-lo à superação das circunstâncias sociais que encobriam ideologicamente a 

estrutura de classe da sociedade, distorcendo a pesquisa, representa uma postura nitidamente 

político-ideológica, marcadamente anticientífica. Para Costa Pinto ciência “verdadeira” 
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somente com a transformação da sociedade capitalista. Porém, tal “meme-ideia” manifesta-se 

vividamente na tradição teórica de Bourdieu, Apple, Bernstein, Silva e Mascarenhas. 

 Segundo Maio e Lopes a guinada marxista de Costa Pinto, passando a fazer 

militância política e não mais sociologia, suscitou reações de outros ex-alunos de Pierson, 

como Florestan Fernandes e Emílio Willems: 

Buscando salvaguardar o status científico das ciências sociais, Emilio Willems e 

Florestan Fernandes recusam a identificação, sugerida por Costa Pinto, entre 

sociologia e socialismo marxista, ainda que Fernandes estivesse mais disposto do 

que Willems a reconhecer a contribuição de Marx para o desenvolvimento da 

disciplina. Na medida em que sustentam a demarcação de fronteiras entre ciência e 

política, as críticas de Willems e Florestan convergem com a visão de Pierson sobre 

o fazer sociológico. (MAIO e LOPES, 2015, p. 355) 

 O fato de Costa Pinto enfatizar, contra Pierson, a descrença na possibilidade de 

“consensos cognitivos” entre sociólogos é sintoma de que tal posição não resultou do 

desenvolvimento da ciência em si, do aperfeiçoamento dos seus pressupostos ou métodos; 

mas dependeu sim de sua adesão a uma concepção política de sociedade, que 

tradicionalmente procura se legitimar como científica utilizando de juízos de valor e 

argumentos morais para criticar a sociedade industrial capitalista.  

 Como já fiz referência nesta tese de doutorado, sabe-se das dificuldades 

enfrentadas quando se aborda a necessidade da objetividade nas ciências e, em particular, nas 

ciências sociais. Também se sabe que a busca por “consensos cognitivos mínimos” é difícil na 

nossa área devido à complexidade do fenômeno humano. Porém, isto não significa que se 

deve abdicar de almejá-los, principalmente se os motivos para desistir forem dados por 

mudanças de concepção teórica do tipo como a promovida por Costa Pinto.   

 Com efeito, para mim é perfeitamente factível que os processos de socialização, 

tanto na fase primária como na secundária – de acordo com a classificação de Berger e 

Luckmann –, correspondam respectivamente a processos cerebrais que determinam a infância 

e a adolescência/juventude na espécie sapiens, condicionados pela relação entre 

quantidade/qualidade das interações neuro-sinápticas do cérebro humano. Não há como ter 

“interpretações” distintas para processos biológicos que constituem a ontogênese da espécie 

humana. 

 Com a mente aberta e a objetividade aguçada perceber-se-á que as diversas 

manifestações culturais da infância e da adolescência/juventude pelas sociedades obedecem 
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aos imperativos desses processos cerebrais, elas são universais, por que fazem parte de um 

fenômeno universal maior que as contém chamado de socialização.  

 O que pode acontecer é a antecipação ou o adiamento de processos de seleção 

cultural adaptativa próprios de cada sociedade – que de resto é o que é a socialização, que 

realiza seu objetivo por meio das instituições sociais – e, que, muitas vezes cobram um preço 

alto para o relativo equilíbrio psicossocial do indivíduo quando ele os enfrenta sem possuir 

um cérebro amadurecido no tempo correto, por exemplo: o trabalho infantil, que cedo estiola 

o corpo e rouba tempo para experiências prazerosas típicas dessa fase, que são fundamentais 

para a existência humana, como o cultivo da afetividade e do carinho; ou a repressão sexual 

de adolescentes/jovens por motivos religiosos, que contamina a expressão do desejo e do 

erotismo, à flor da pele nos humanos, gerando sociedades e indivíduos violentos que matam e 

torturam para saciar sentimentos recalcados. 

 Cabe a nós, sociólogos, descrever e explicar essas exteriorizações da natureza 

(possibilitada pelos processos cerebrais construídos pela filogênese da espécie) mediante as 

expressões culturais feitas por cada sociedade. Aqui, sem dúvida, aparecem divergências de 

interpretação teórica ou metodológica, porém elas ocorrem sobre um substrato biológico 

sólido e único, portanto “consensual”, que faz convergir à seleção cultural adaptativa – e lhe 

confere todo sentido – para a reprodução (sobrevivência) da espécie: o desenvolvimento do 

cérebro humano. 

 No cotidiano das salas de aula, na universidade ou no médio, os professores de 

ciências sociais, com ênfase na antropologia, na sociologia ou na ciência política – para mim 

isto é indiferente – têm de considerar o que acontece com o cérebro dos seus alunos e também 

com os seus. Tal consciência esclarece experiências às vezes obscuras de suas próprias vidas e 

ajuda, acredito, no trabalho com os conteúdos a ser ministrados.
124
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É semelhante à situação que se reproduz pelos colégios Brasil a fora quanto ao conteúdo orientação sexual – 
previsto como Tema Transversal, nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os professores de biologia ou de 
outra matéria, responsáveis por ministrar esses conteúdos, estão qualificados emocional e cientificamente 
para trabalhar com tema complexo e espinhoso que certamente lhes fala muito de perto do seu íntimo? 
Geralmente, estes profissionais contornam tais dificuldades falando de “fisiologia” do sexo, não de fato sobre 
orientação sexual. Imaginem um professor(a) cheio de dúvidas sobre sua sexualidade, ou reprimido 
sexualmente por outras razões, sendo obrigado a orientar sexualmente adolescentes/jovens! [Nota do autor] 
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8.2 Sociologia no ensino médio: após 2008 e as propostas da BNCC 

 Decorridos sete anos da Lei que tornou obrigatório o ensino de sociologia no 

médio, o Ministério da Educação lançou documento, em 16 de setembro de 2015, com 

propostas para elaboração de um currículo unificado para a educação nacional que, debatido 

pela sociedade, será consolidado como segundo documento a ser encaminhado para o 

Conselho Nacional de Educação para aprovação, denominado Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

 Como disciplina obrigatória, o ensino de sociologia encontra-se devidamente 

contemplado no BNCC e, como os demais, dividido pelas três séries do médio entre 

Componentes Curriculares e Objetivos de Aprendizagem. A princípio a iniciativa parece ter 

mérito, pelo menos para sociologia, afinal pode significar caminho promissor para organizar 

conteúdos e métodos de ensino por séries, facilitando e melhorando o desempenho dos 

professores, que pelo menos não ficarão atônitos diante das dúvidas sobre o “quê” ou o 

“como” ensinar. Porém, ao examinar o documento de perto, procurando um componente 

curricular que se assemelhasse à socialização – mesmo que não fosse na minha perspectiva – 

nada encontrei como conteúdo proposto. Aliás, o que constatei foi a presença de temas que – 

coincidindo com o momento da adolescência/juventude – pode contribuir para acirrar a 

instabilidade emocional de cérebros em transformação, que necessitam de relativa segurança e 

estabilidade. 

 Talvez a resistência de cientistas sociais acadêmicos contra o ensino de sociologia 

no médio não se originasse somente do desejo de manter “pura” a produção 

(“contextualização”) das ciências de referência – a sociologia, a antropologia e a política – 

dentro da academia, evitando assim a “recontextualização” nos órgãos oficiais do governo que 

administram a educação e daí, finalmente, nas escolas. Provavelmente, alguns intuíssem os 

problemas que poderiam surgir com a abordagem descuidada, irresponsável ou viciada 

ideologicamente dos temas complexos das ciências sociais. 

 De acordo com a BNCC, o ensino de sociologia tem dupla função no médio, de 

um lado, compartilhar teorias e conceitos consagrados pela sociologia, à antropologia e à 

ciência política, o que para mim está correto; de outro lado, entretanto – e aí já começam a se 

delinear problemas que acredito poderão prejudicar a transmissão e a recepção dos 
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conhecimentos da área, gerando mal-estar e reações negativas ao estudo – se insinua um forte 

teor doutrinário, moralizante e relativista: 

De um lado, o de compartilhar teorias e conceitos consagrados pelas comunidades 

científicas dessas três tradições e, de outro, praticar o estranhamento e a 

desnaturalização, fazendo do senso comum, da intolerância, dos preconceitos, dos 

estereótipos e dos estigmas objetos privilegiados de sua leitura crítica. 

Para isso, o ensino de Sociologia também precisa compartilhar aspectos da reflexão 

metodológica acumulada nas Ciências Sociais, colocando, sob nova luz, o próprio 

lugar do conhecimento científico, com especial ênfase nos problemas implicados na 

pesquisa sobre as sociedades, sobre as culturas e sobre as formas de poder. (MEC-

BNCC, 2015, p. 295-296) 

 “Estranhar” o mundo à sua volta e “desnaturalizá-lo” – percebendo que nem 

sempre ele foi assim como é – são atitudes que se espera de um estudante de Ciências Sociais 

iniciante na graduação, pois tal comportamento o predispõe para a leitura e a pesquisa. Mas, 

será imaginável e razoável criar expectativas de que cérebros adolescentes/jovens (entre 15-17 

anos), que estão “treinando” nas diversas instâncias existenciais da socialização secundária – 

certamente sem ter consciência deste processo – para viver “nesse” mundo que eles 

conhecem, tenham capacidade de começar a “estranhá-lo” e “questioná-lo”, se sequer estão 

preparados para vivê-lo com autonomia?! Principalmente quando se almeja, segundo a 

BNCC, que estes comportamentos os levem a enfrentar o senso comum ao seu redor e a 

desfechar uma cruzada “moralizante” contra a intolerância, os preconceitos, os estereótipos e 

os estigmas sociais?!  

 Como esperar de cérebros adolescentes/jovens que eles ensaiem uma “cruzada 

moralizante” contra o fim dos preconceitos e estereótipos se nunca existiu uma sociedade na 

qual eles não existissem ou se manifestassem? Evidentemente que se deve controlá-los e 

evitar que eles prejudiquem e impeçam a autodeterminação das pessoas – nas sociedades 

complexas as instituições jurídicas, por meio dos mecanismos de coerção, permitem isso. 

Porém, é impossível eliminá-los, porque faz parte do mundo animal, do qual somos 

originários, “naturalmente” reagir defensivamente ante o diferente, “pré-concebendo” o 

desconhecido. As veleidades da BNCC, portanto, não passam de expressões da corrente 

política da esquerda americana denominada “politicamente correta”, cujas origens remontam, 

segundo Luiz Felipe Pondé (2012, p. 31), aos anos 60: 

O politicamente correto, assim, nesse momento, se caracterizará por ser um 

movimento que busca moldar comportamentos, hábitos, gestos e linguagem para 

gerar a inclusão social desses grupos e, por tabela, combater comportamentos, 

hábitos, gestos e linguagem que indiquem uma recusa dessa inclusão. Daí foi um 

salto para virar ações afirmativas, isto é, leis e políticas públicas que gerassem a 
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realização do processo (cotas de negros, gays, índios nas universidades e nas 

empresas, por exemplo). Associado a isso, a universidade começou a produzir 

(sendo a universidade sempre de esquerda) teorias sobre como a ideologia (estamos 

falando diretamente dos descendentes de Marx) de ricos, brancos, homens 

heterossexuais, ocidentais, cristãos criaram mentiras para colocar as vítimas (os 

grupos de excluídos citados acima) como sendo menos inteligentes, capazes, 

honestos, etc.  

 A sugestão de colocar “sob nova luz, o próprio lugar do conhecimento científico” 

é típica do pensamento relativista e “pós-moderno”, que pretende deslegitimar ou 

“desconstruir” as narrativas que ensejaram a Modernidade: a filosofia Iluminista e o 

desenvolvimento científico. Como o berço dessas narrativas foi a Europa Ocidental e depois 

os Estados Unidos, elas passaram a ser identificadas propositalmente como ideologias do 

imperialismo inglês, depois americano, da globalização ou das sociedades capitalistas 

avançadas. Assim, a BNCC espera que adolescentes/jovens cercados pela alta tecnologia dos 

computadores, tablets e smartphones, que já viram em algum momento exemplos de 

“inteligência artificial” em aplicações de robôs, etc. acreditem que “xamãs” e povos de 

tecnologia simples tenham sabedoria elaborada e profunda sobre a complexidade do mundo.  

 Na verdade, os componentes curriculares propostos pela BNCC para o ensino 

médio constituem um curso completo de “Introdução à Sociologia” ou “Introdução às 

Ciências Sociais”, disciplinas comuns às muitas grades curriculares de cursos de graduação: 

Conceitos como fato social; interações; relações sociais; instituições sociais; classe; 

status; poder; cidadania; trabalho; formas de solidariedade, de conflito e de 

dominação; estruturas sociais e padrões de mobilidade social; representações sociais 

e culturais; identidades sociais, políticas e culturais; movimentos sociais; formas de 

organização do estado e de regimes de governo são básicos para o ensino de 

Sociologia, permitindo que os/as estudantes ampliem seu vocabulário, adquirindo 

novas formas de percepção, de compreensão e de crítica da sociedade em que vivem. 

Ao colocar os/as estudantes frente a tais conceitos, o ensino de Sociologia pretende 

fazer emergir um processo cognitivo que modifica o ângulo a partir do qual, muitas 

vezes, eles/as observam e vivenciam determinados eventos como naturais. (MEC-

BNCC, 2015, p. 296) 

 Novamente, como corolário dos componentes curriculares sugeridos, revela-se a 

pretensão de despertar processo cognitivo que modifique o “ângulo” a partir do qual os alunos 

observam e vivenciam seu mundo. Porém, sobrevém a questão: Modificar o “ângulo” (ponto 

de vista) para qual “ângulo”? Das preferências teóricas e políticas dos professores; das teorias 

próprias da ciência; ou os professores são orientados para não oferecerem “ponto de vista 

nenhum”, deixando os alunos descobrirem por si mesmos? Mas, esta indeterminação não 

aumentaria a insegurança destes candidatos à vida adulta? 



225 
 

 Numa entrevista a Revista Habitus, em 2009, Márcio da Costa, sociólogo e 

professor com experiência em sociologia da educação na UFRJ, apontou os interesses 

doutrinários que os defensores do ensino de sociologia no médio pretendem imprimir à 

disciplina, e desvelou suas raízes políticas e normativas. Perguntado se este tipo de ensino 

pode auxiliar na formação de valores ligados à democracia, respondeu: 

A própria pergunta já permite antever o caráter doutrinário que os defensores da 

disciplina Sociologia no ensino médio pretendem lhe atribuir. A Sociologia não é 

uma disciplina normativa, como os conscientizadores pretendem configurá-la. 

Valores são objeto da sociologia. É claro que, como ciência, filha do Iluminismo, ela 

guarda afinidades com elementos característicos da Modernidade, mas está longe de 

ser um bom recurso para ensinar valores de tal ou qual tipo. Aliás, sou fortemente 

cético quanto à possibilidade da disciplinarização de valores. Na história da 

educação, são fartos os exemplos de tentar usar disciplinas escolares como veículo 

de moralização compulsória. A sociologia para valer não se presta ao proselitismo 

político, ao discurso moralizador, mesmo que travestido de feições supostamente 

liberais ou afinadas com retóricas pró direitos e liberdades. (REVISTA HABITUS, 

2009, p. 1-2) 

 De acordo com Costa (2009), boa parte dos livros didáticos de história ou 

geografia escritos após a ditadura são manuais doutrinários, escritos para serem “contra-

hegemônicos” aos manuais do período militar, marcados pelo ultranacionalismo do Brasil 

Grande ou Brasil Potência. É como se substituíssem os “decorebas” de datas, fatos, heróis por 

tratamentos autodenominados críticos, mas que no fundo eram igualmente doutrinários, 

recheados de denúncias, sem apreço pelo teste das evidências, pouco afeitos ao verdadeiro 

debate, à apresentação de versões diversas, a aquilo que parece mais próximo da possível 

versão escolar de uma formação de base científica. 

 O diagnóstico da introdução do ensino de sociologia no médio feito por Costa na 

entrevista há seis anos foi arrasador, porém, condiz com minha leitura e avaliação em 2015 

das propostas feitas pela BNCC: 

Temo que a defesa da Sociologia como disciplina escolar seja apenas sucedânea 

desse afã conscientizador, nefasto e ineficaz. Nefasto porque empobrece a já tão 

precária formação de nosso alunado. Ineficaz porque se baseia em esperança naquilo 

que chamamos de “socialização perfeita”. 

No fim das contas, a Sociologia será apenas mais uma, entre as 12 ou 13 disciplinas, 

todas com conteúdos ultraespecializados, apreendidos e ministrados com incrível 

precariedade pelo sistema escolar submetido à expectativa de apreensão de uma 

overdose de conhecimentos de qualidade e utilidade no mínimo duvidosos. 

Penso a introdução da Sociologia como disciplina obrigatória como resultante, 

esquematicamente, de três vetores: 1) a ignorância sobre o que é sociologia e 

consequente esperança de que ela cumpra papel “civilizatório”, uma espécie de boas 

maneiras cívicas; 2) a aparentemente libertária vertente gramsciana, que pretende 

fazer da sociologia mais um espaço institucional de propaganda e proselitismo 

político e; 3) a busca de criação de uma reserva de mercado para licenciado em 

Ciências Sociais, um curso superior relativamente fácil de entrar, igualmente fácil de 
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sair, mas com forte imprecisão quanto aos destinos profissionais de seus egressos. 

(REVISTA HABITUS, 2009, p. 2) 

 Quando a BNCC aborda as possibilidades de interfaces disciplinares 

(interdisciplinaridade) com outros componentes curriculares se restringe aqueles pertencentes 

à Área de Ciências Humanas, como geografia, história e filosofia. Portanto, nenhuma menção 

a pontos de contato interdisciplinar com biologia. A justificativa para sequer cogitar esta 

possibilidade a BNCC torna explícita por meio de uma profissão de fé ontológica, que revela 

suas raízes fincadas no materialismo histórico: 

A presença da Sociologia no Ensino Médio deve contribuir para a compreensão de 

que a sociedade é uma construção humana, fruto de conflitos e disputas e, por isso 

mesmo, passível de ser transformada. Tem um papel relevante na compreensão de 

que, assim como os homens e as mulheres fazem a sociedade, a sociedade faz os 

homens e as mulheres, o que significa que é necessário aprender a considerar a 

escala dos processos sociais, incluindo as mudanças advindas das tecnologias, para 

melhor compreender como eles sempre impõem limites e oportunidades para a 

intervenção humana. (MEC-BNCC, 2015, p. 296-297, grifos meus) 

 É como se as sociedades fossem uma “invenção” singular da espécie sapiens – o 

que desconsidera a experiência societária muito mais antiga dos “insetos sociais” e das 

famílias homínidas de onde provêm gorilas e chimpanzés e com as quais temos parentesco 

filogenético. Também é como se os humanos apenas tivessem “emergido” da natureza e logo 

perdido qualquer referência a sua origem natural, a não ser pela relação que o 

desenvolvimento tecnológico (compreenda-se “forças produtivas”) mantém com ela e que 

varia de acordo com sua sofisticação (“modo de produção”).  

 Nenhuma possibilidade, portanto, de argumentos que expliquem a sociedade 

como a expressão da natureza por meio da seleção cultural adaptativa da espécie sapiens – 

sendo esta sua absoluta singularidade. Ou que de fato haja limitações biológicas (conformação 

evolutiva do cérebro) e ecossistêmicas que condicionam respostas adaptativas a determinados 

ambientes e não apenas limitações tecnológicas. Para a BNCC e a concepção ontológica e 

teórica que o orientam tudo é determinado pelos aspectos materiais da “cultura”. 

 De repente, na BNCC, devem ter percebido que não havia nenhuma menção ao 

tema socialização e emendaram: “A Sociologia é também importante na experiência de 

socialização que a escola propicia, uma vez que a reflexão sobre a vida em coletividade pode 

contribuir para a igualdade e para o maior respeito à diversidade.” (MEC-BNCC, 2015, p. 

297) Além de retirar o teor acadêmico e heurístico do conceito de socialização, que tem todo 

um passado teórico que remete a Durkheim, Simmel, George Mead, Berger e Luckmann; a 
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BNCC vai além, rebaixa a sociologia à educação moral e cívica ou à organização social e 

política brasileira, transformando-a em bedel dos bons costumes e bastião do “politicamente 

correto”. A emenda, portanto, saiu pior do que o soneto! 

 Finalizando minhas considerações sobre a BNCC, e chamando atenção para a 

faixa etária que o ensino de sociologia deve atingir (15-17 anos) – período de intenso 

reprocessamento na estrutura cerebral, especificamente no sistema de recompensa, portanto 

de extrema volatilidade de humor – fico apreensivo com os objetivos de aprendizagem 

imaginados pela BNCC, particularmente para o 1º e o 2º ano: 

No 1º ano, a Sociologia deve ser capaz de oferecer ao/à estudante uma iniciação à 

perspectiva sociológica, discutindo e problematizando a relação entre indivíduo e 

sociedade, entre biografia e história e entre a capacidade de agência do indivíduo e 

a estrutura social. 

Para isso, deverão ser mobilizados alguns dos conceitos básicos da Sociologia. Os 

mais importantes são: fato social, estamento, classes sociais, ações e relações 

sociais, igualdade/desigualdade e diversidade. 

No 2º ano, deve-se oferecer ao/à estudante o acesso a conceitos que permitam 

compreender como a relação indivíduo/sociedade, trabalhada no ano anterior, se 

desdobra em processos de construção de sentimentos de pertencimento, de lutas e de 

conflitos. (MEC-BNCC, 2015, p. 297, grifos meus) 

 Aos 15-16 anos um adolescente/jovem receber uma carga de informações desse 

tipo por meio de uma disciplina, uma “iniciação à perspectiva sociológica”, que desnuda sua 

impotência e fragilidade ante a força das instituições sociais como a família, a escola, a 

religião, o trabalho, etc. – pois essa é a conclusão a que chegará, após avaliar sua condição 

entre a “agência individual e a estrutura social” – pode constituir uma experiência 

perturbadora e agravante da instabilidade emocional inerente a este momento da vida. 

 A ênfase dada a “igualdade/desigualdade e diversidade” obedece a um objetivo 

“moralizante”, ao qual me referi acima; e a um objetivo doutrinário, que incentiva a 

identificação ou pertencimento com algum grupo, de preferência à classe social de origem. 

Mas, o segundo objetivo é uma preparação tática que somente se compreende quando se 

atenta para os objetivos de aprendizagem do 2º ano, ou seja, como os conteúdos do ano 

anterior se desdobram em “construção de sentimentos de pertencimento, de lutas e de 

conflitos”.  

 Interrogo: A sociologia no médio deve ajudar na preparação de 

adolescentes/jovens entre 15-16 anos para a vida, enfocando sua base científica, ou, por outro 

lado, prepará-los – o que não é ciência da sociedade – para se engajarem em grupos, classes 
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ou movimentos sociais vinculados a estas? Cooperação e competição, por exemplo, são 

processos naturais comuns às espécies da natureza, dentre as quais a nossa – na qual 

permeiam e dinamizam as instituições sociais. Agora, caracterizá-los como lutas e conflitos 

obedece a outros interesses que não são os científicos. Costa justificou as razões pelas quais 

ele resiste ao ensino de sociologia no médio: 

Não será fácil ensinar sociologia de verdade, uma invenção do final do século XIX, 

que pressupõe uma longa trajetória intelectual percorrida pela humanidade, que 

incorpora complexos debates herdados da filosofia e da economia e que ao tentar 

compreender a novidade do mundo moderno apresenta vertentes cujas características 

não são de apreensão trivial. Preferiria que nossos alunos estivessem expostos a 

mais história, filosofia e literatura. Conhecer mais as sequências dos acontecimentos 

relevantes do passado, traços de culturas e civilizações diversas, a história do 

pensamento, ajudaria na compreensão das reflexões que a sociologia desenvolve a 

partir do século XIX. 

Como já disse, temo que a Sociologia como disciplina escolar seja um pastiche 

doutrinário, pretensamente revolucionário, e/ou algo que não consegue fazer sentido 

pois os estudantes não possuem um ferramental básico anterior. Abordar a 

Sociologia com recortes temáticos como fato social, contrato social, interação, 

classes sociais, estratificação social, movimentos sociais, instituições, cultura, 

globalização, pós-modernidade, minorias, nacionalismo, localismo, mudanças 

tecnológicas, desenvolvimento ou democracia me parece uma tentação a 

tratamentos normativos. (REVISTA HABITUS, 2009, p. 3, grifos meus) 

 Ao mesmo tempo em que se desenrolavam os procedimentos de pesquisa nos 

colégios durante o segundo semestre de 2014, coletava-se também informações sobre os 

livros de sociologia que estavam sendo adotados no ensino médio. Assim, consultei livros 

utilizados em colégios de Fortaleza, da rede pública estadual, federal e particular; e nos 

colégios de Parnaíba, Piauí, da rede estadual e particular. 

 O objetivo, relembro, era investigar o tratamento dispensado ao tema socialização. 

A primeira constatação é a de que todos os livros foram editados depois da entrada em vigor 

da Lei de 2008. E que também já incorporavam o espírito do documento do MEC, 

Orientações Curriculares do Ensino Médio, de 2004 – que se afastava das orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais-Sociologia e das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio oriundos da LDB de 1996.  

 A falta de intimidade dos alunos com filosofia, história, geografia e mesmo 

literatura – o que é natural, devido à idade precoce e a fragilidade da educação nacional – 

confirma a previsão de Costa (2009) para a tentação de um currículo temático, que ao repartir 

as teorias sociológicas, antropológicas e da ciência política por temas inviabiliza a 

compreensão da complexidade de cada corpus teórico e heurístico, o que favorece a crítica 
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fácil, rasa e doutrinária do tipo: Durkheim queria tratar os fatos sociais como “coisas”, logo 

desejava transformar os humanos em objetos da natureza, pois era um positivista! 

 Assim, as propostas da BNCC para o Componente Curricular Sociologia já estão 

atendidas nos livros e, em que pese o viés ideológico de um autor ou outro, com muito mais 

responsabilidade acadêmica e científica do que se depreende da leitura das sugestões feitas 

para um currículo nacional unificado constantes do documento do MEC, de 2015. Mesmo 

distribuído por unidades temáticas, há de se louvar a tentativa dos autores de contextualizar as 

teorias e lastreá-las – sempre considerando a capacidade intelectual dos alunos – nos próprios 

formuladores e principais intérpretes e, ao mesmo tempo, mostrar sua aplicação. Três livros 

chamaram a atenção por caminharem nesta direção: Sociologia para o ensino médio, de 

Tomazi (2010); Sociologia em movimento, Vários Autores (2013); e Sociologia, de Cristina 

Costa (2014).  

 Perguntando como indivíduo e sociedade formam uma só engrenagem, Tomazi 

(2014, p. 13-15) explicou: 

A Sociologia dispõe de um conceito importante para investigar essa questão: 

socialização. O processo de socialização (...) começa pela família, passa pela escola 

e chega aos meios de comunicação, mas inclui outros caminhos, como o convívio 

com a comunidade do bairro ou da igreja, com o grupo que frequenta o clube ou 

participa das festas populares, etc. 

A vida em sociedade é possível, portanto, porque as pessoas falam a mesma língua, 

são julgadas por determinadas leis comuns, usam a mesma moeda, além de ter uma 

história e alguns hábitos comuns, o que lhes dá um sentimento de pertencer a 

determinado grupo. 

Entretanto, as decisões que a pessoa toma a conduzem a diferentes direções na vida. 

Seja qual for a direção seguida sempre será resultado das decisões do indivíduo.  

 Tomazi procurou descrever a socialização primária ao tempo em que deixa espaço 

para as características individuais do indivíduo ao ressaltar que “a direção seguida sempre 

será resultado das decisões do indivíduo”. 

 Em seguida, apresentou socialização secundária: 

À medida que cresce [a criança se transformando em adolescente/jovem], vai 

descobrindo que há coisas que pode fazer e coisas que não pode fazer. 

Posteriormente saberá que isso é determinado pelas normas e costumes da sociedade 

à qual pertence. 

Essas diferenças [socioeconômicas ou regionais] promovem formas diferentes de 

socialização. Ao tratar de diferenças, temos também de vê-las no contexto histórico. 

A socialização dos dias atuais é completamente diferente da dos anos 1950. 

Mesmo considerando todas as diferenças, há normalmente um processo de 

socialização formal, conduzido por instituições, como escola e Igreja, e um processo 
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mais informal e abrangente, que acontece inicialmente na família, na vizinhança, nos 

grupos de amigos e pela exposição aos meios de comunicação.  

Os espaços públicos de socialização são todos os outros lugares que frequentamos 

em nosso cotidiano. Neles, as relações são diferentes, pois convivemos com pessoas 

que muitas vezes nem conhecemos. Nesses espaços públicos, não podemos fazer 

muitas das coisas que em casa são permitidas, e precisamos observar as normas e 

regras próprias em cada situação. (TOMAZI, 2010, p. 18-21, grifos do autor) 

 Uma pena que Tomazi não tenha explorado um pouco mais a interferência das 

“características individuais” na tomada de decisão dos indivíduos sobre seus destinos, poderia 

ter avançado para perceber a participação das emoções e, finalmente, da influência da 

predisposição genética na auto-realização “cultural” de cada pessoa. 

 Um grupo de cientistas sociais reuniu-se e preparou Sociologia em movimento, 

2013, identificando-se como “Vários Autores”, conforme a ficha dos Dados Internacionais de 

Catalogação de Publicação (CIP). Semelhante a Tomazi, começaram questionando como 

entender que pessoas com as quais não estabelecemos nenhum contato pessoal possam 

compartilhar as mesmas opiniões e os mesmos comportamentos na sociedade.  

 A resposta que deram dividiu-se em dois níveis: um geral, no qual se definiu 

socialização; e um específico, no qual se distinguiu socialização primária e secundária. A 

referência a Berger e Luckmann foi explícita: 

Podemos dizer, portanto, que a socialização é o processo de transmissão dos códigos 

culturais de um grupo social aos indivíduos que dele fazem parte, integrando-os à 

medida que interiorizam as informações recebidas. Esse processo se inicia no 

nascimento e continua por toda a vida, por meio do contato permanente de uns com 

os outros. 

Desde os primeiros contatos com o núcleo familiar, passando pela formação de 

relações de amizade, amorosas ou profissionais, os indivíduos são levados a 

estabelecer laços com o(s) outro(s). Constroem sua realidade com base nesse 

processo ininterrupto, sempre influenciados pelos diferentes elementos presentes na 

vida social. Para o sociólogo estadunidense de origem austríaca Peter Berger, a 

socialização constitui a interiorização, por parte dos indivíduos, da realidade vivida, 

que é subjetiva, em um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais dos quais 

fazem parte desde a infância. Isso ocorre por meio dos mecanismos de socialização, 

pelos quais o mundo exterior molda o mundo interior dos indivíduos. Esses 

mecanismos são a aprendizagem, a imitação e a identificação. (VÁRIOS 

AUTORES, 2013, p. 90-91) 

 Os autores, dando dimensão histórica à abordagem do conceito de socialização, 

indicaram o importante livro do historiador francês Phillipe Ariès (1981), História social da 

infância e da família, no qual o autor mostra que a distinção da infância como uma fase 

específica da vida, com o indivíduo recebendo cuidados especiais na sua formação, é uma 

característica que surgiu apenas a partir do século XVIII. 
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 Quanto à socialização primária e secundária: 

Denominamos socialização primária os contatos caracterizados por alto grau de 

afetividade, que constituem relações diretas e de forte proximidade entre os 

integrantes, as interações face a face. É nessa fase que os indivíduos internalizam 

suas experiências e estabelecem, na maioria dos casos, relações sólidas e 

permanentes. Assim, tornam-se parte de um contexto social. Isso ocorre 

principalmente na infância, e a família é o melhor exemplo. 

A socialização secundária pode ser entendida como a socialização iniciada ao final 

da infância e que continua pelo restante da vida. Nesse momento, a criança, já 

socializada, é introduzida em novas e diferentes realidades sociais mais específicas, 

o que normalmente acontece nos espaços sociais fora da família nuclear, os espaços 

parciais. É o processo de socialização que ocorre nos locais de trabalho, nos grupos 

de amigos, nas práticas esportivas em grupo. (VARIOS AUTORES, 2013, p. 91-92) 

 Segundo os autores, as instituições sociais que são introjetadas pelo indivíduo no 

processo de socialização, determinam as diferentes maneiras pelas quais eles são moldados, 

pois representam um conjunto relativamente estável de padrões culturais sancionados 

coletivamente e que servem como modelo para a construção da personalidade e das ações dos 

indivíduos.  

 No entanto, no livro eles reconhecem – muito timidamente – que apesar das 

instituições sociais serem a principal forma de controle social há a possibilidade de, mesmo 

no âmbito dessas instituições, os indivíduos projetarem comportamentos autônomos ou 

divergentes. O que me chamou a atenção foi que, diferentemente de Tomazi, os autores de 

Sociologia em movimento não deram tanto destaque para a relativa autonomia das decisões 

individuais na construção do seu destino. O que provavelmente os impediu de perceber que 

comportamentos autônomos, ou divergentes, diante da padronização da socialização podem 

decorrer de cérebros cujas experiências cognitivas são moduladas por Dispositivos de 

Organização de Genoma (GODs) individuais. 

 Finalmente, o livro de Cristina Costa (2014), Sociologia, foi o mais 

surpreendente. Logo nas primeiras páginas, dialogando com várias disciplinas, e com Ernst 

Cassirer (1994) em particular, ela afirmou que: 

Sociólogos, antropólogos, etnólogos, arqueólogos, historiadores, psicólogos, 

biólogos e linguistas têm se dedicado ao estudo do surgimento da cultura, essa forma 

tão peculiar de os seres humanos se relacionarem, se expressarem, refletirem sobre o 

mundo que os cerca e de criarem hábitos e costumes diferenciados. Todos procuram 

responder às perguntas que estão na origem das ciências humanas: Como nos 

diferenciamos dos demais animais? Como desenvolvemos formas tão peculiares de 

existir?  

Não é possível dizer que haja apenas uma resposta a essas perguntas. Ainda há 

muito a ser explicado. Cada autor, em sua área de conhecimento, procura identificar 
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causas e efeitos dessa transformação capaz de engendrar uma forma complexa de 

viver e de se reproduzir como a humana. 

Para o filósofo contemporâneo Ernst Cassirer, o processo de evolução que resultou 

na criação da humanidade não encontra paralelo em outra espécie animal, mas isso 

não nos autoriza a eliminar as explicações genéticas ou históricas. (CRISTINA 

COSTA, 2014, p. 4) 

 Ou seja, além de buscar apoio em outras disciplinas científicas para além das 

Humanidades, como a biologia, ela explicitamente reconheceu a importância do estudo da 

origem e evolução do homem contrastando com outras espécies – tornando relevante a 

explicação biológica e genética – e sublinhando a necessidade de se considerar a evolução 

mental, isto é cerebral, que corresponde à complexificação das sociedades humanas no 

decorrer da história. 

 Apoiando-se fortemente na teoria da evolução de Darwin, a qual expõe em linhas 

gerais no livro ela concluiu que: “Foi o desenvolvimento mental, portanto, dotando o ser 

humano de capacidade simbólica e linguística, que tornou possível sua passagem do estado de 

natureza para o de cultura.” (CRISTINA COSTA, 2014, p. 9) O que, segundo ela, levou o 

homem a “certa independência” em relação a seu comportamento instintivo. 

 O único senão que se objeta, mas sem nenhum demérito para a autora, é a esta 

última conclusão, no parágrafo anterior. Na verdade, nós não reduzimos nossa dependência 

dos instintos, eles é que se expressam de outra maneira, por meio da cultura, das instituições 

socioculturais cridas pelos humanos para se adaptarem à diversidade de ambientes que 

constitui seu mundo, gerando, como consequência, variedade enorme de experiências 

societárias. Talvez por isto a autora tenha escrito apenas: “certa independência”! É assim, 

portanto, que pode convergir biologia evolutiva com ciências sociais. 

 Quanto ao conceito de socialização, Cristina Costa se mantém fiel a sua 

abordagem interdisciplinar, realçando a função determinante das “respostas internas” na 

relação entre indivíduo e padronização realizada pelas instituições sociais e o ambiente: 

Ao se observar a vida cotidiana, identificam-se diversos comportamentos 

padronizados e regulados não apenas pela vontade, desejo ou crença individual mas 

também por hábitos e costumes estabelecidos socialmente. Tão logo o indivíduo 

tomou consciência de si, viu-se sujeito aos imperativos da vida social e das 

expectativas em relação a seu comportamento e a suas ideias. 

A educação ou socialização é o processo que adapta o indivíduo a essas 

expectativas, transformando-o em membro de um grupo. Inicia-se na família, depois 

estende-se à escola e aos grupos com os quais o indivíduo se relaciona. 

Assim, o indivíduo desenvolve atitudes e formas de comportamento que são 

determinadas por princípios anteriores a ele e o integram à vida em sociedade. Os 
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estímulos externos e as respostas internas são os elementos formadores do indivíduo. 

(CRISTINA COSTA, 2014, p. 13) 

 O livro de Cristina Costa, como os de Tomazi e o de autoria coletiva, são 

exemplos de que mesmo trabalhando com um programa de disciplina temático no ensino 

médio se pode, ao mesmo tempo, trabalhar com qualidade científica às complexas teorias das 

ciências sociais, reduzindo-se a tentação doutrinária e moralizante, principalmente buscando 

interfaces com outras ciências como a biologia evolutiva. Os livros estão muito além das 

sugestões ideológicas da BNCC.   

 Provavelmente, parece que o grave problema a ser superado de imediato pelo 

ensino de sociologia no médio realmente seja a qualidade na formação dos professores, o que 

afeta diretamente as licenciaturas. Mas este não é um problema que atinge exclusivamente a 

sociologia, ele se abate também sobre o ensino de outras ciências. Em entrevista à revista 

Veja (28/10/15), César Camacho, diretor do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), 

questionado sobre o ensino de matemática e os rumos para a consolidação de um currículo 

nacional, que a BNCC deve orientar, respondeu: 

É louvável que estejam providenciando um currículo unificado que sirva de roteiro e 

dê clareza sobre as metas de ensino. Mas essa é apenas a casca do problema. Sem 

um mestre que domine minimamente o conteúdo e que tenha capacidade para 

transmiti-lo, o currículo periga virar peça decorativa. É emergencial, portanto, 

aumentar o nível das faculdades que ainda preparam mal os aspirantes à docência. 

Esse é um papel para o governo federal. Especialmente na matemática – disciplina 

em que o aluno, se não assimila um conceito, fica boiando no seguinte –, um 

professor ruim representa grande perigo. Ele pode comprometer o futuro do 

estudante e do próprio país. (CAMACHO, 2015, p. 19) 

 Após as observações de Silva (2007) e Mascarenhas (2012) sobre as deficiências 

da licenciatura com o ensino de sociologia e agora, com as de Camacho (2015), sobre o 

mesmo problema vivido pela matemática, examinarei a seguir como os professores do 

Programa Plataforma Freire, do Curso de Ciências Sociais (2ª Licenciatura), executado pela 

UFPI, em Parnaíba, trabalham com o conceito de socialização. 

8.3 Conceito de socialização na prática docente dos alunos do PARFOR (Ciências 

Sociais) 

 Duas turmas de Ciências Sociais ingressaram pelo PARFOR na Universidade 

Federal do Piauí, em Parnaíba, respectivamente em 2012-2 e 2013-2. Na 1ª ministrei Teoria 

Sociológica 1 e na 2ª Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Como as aulas do 
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PARFOR concentram-se durante as férias escolares da rede pública municipal e estadual, 

significa que as disciplinas ocorreram em janeiro/fevereiro de 2013 e janeiro/fevereiro de 

2014, período no qual havia começado o doutorado em Sociologia (Turma 2013-1) da 

Universidade Federal do Ceará. 

 No último dia de aula das disciplinas citadas, ao se aproximar o fim do horário, 

sem nenhum aviso anterior – e evidentemente esclarecendo que se tratava de uma atividade 

voluntária, portanto sem valor como avaliação, e que poderia ou não ser devolvida, não 

devendo ser identificada – concedi 30 minutos aos alunos para que respondessem questões 

sobre tempo de serviço no magistério; curso de graduação de origem; e, o mais importante, 

que recorrendo aos recursos disponíveis no momento (notebooks, livros, revistas ou apostilas) 

discorressem brevemente sobre como, numa aula no ensino médio, abordariam o tema 

socialização, enfatizando a explicação para socialização secundária.    

 Após estas orientações, saía da sala, mas deixava um envelope grande sobre a 

mesa para que os voluntários devolvessem a atividade. Decorridos os 30 minutos, uma 

auxiliar de pesquisa, aluna
125

 de graduação do curso regular de Pedagogia da UFPI, em 

Parnaíba, apanhava o envelope. 

 Dos 22 alunos matriculados na 1ª turma 21 concluíram
126

 a disciplina e 5 

devolveram a atividade proposta, no dia da sua aplicação 3 alunos faltaram à aula. Dos 43 

alunos matriculados na 2ª turma 27 concluíram a disciplina e 11 devolveram a atividade 

proposta, no dia da sua aplicação 4 alunos faltaram à aula. Assim, a atividade proposta foi 

respondida por 16 alunos do universo de 48 que concluiu o 1º semestre do PARFOR de 

Ciências Sociais, somando-se os de 2012-2 com os de 2013-2, o que perfaz uma amostra de 

33,3%. 

 Refleti bastante antes de optar por este caminho para colher informações, se não 

devería ter deixado os alunos levarem a atividade para casa, marcando uma data para entrega 

posterior. Mas, assim, imaginei, correria o risco de perder a impessoalidade do anonimato 

(pois teria de marcar uma data e local para entrega); de estimular a dispersão (uma vez que a 

                                                           
125

Trata-se de Damares Teles, que concluiu a graduação em 2015-1, e que foi minha aluna nas disciplinas de 
Fundamentos Antropológicos da Educação e Sociologia da Educação 1 e 2 do curso de Pedagogia. Auxiliou em 
todas as etapas da pesquisa empírica e do tratamento das informações coletadas.   
126

Alunos que não concluíram não significa que foram reprovados por desempenho acadêmico, a maioria se 
matriculou, porém não compareceu às aulas; outros desistiram durante a disciplina, sendo reprovados por 
falta. [Nota do autor]  
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atividade não era obrigatória); ou de ser vítima do “artificialismo”, pois poderiam preparar a 

resposta contando com tempo e lançando mão da disponibilidade de recursos à disposição em 

muito maior quantidade para quem já é professor, como livros ou a internet, sem 

necessariamente “dominarem” o conteúdo. As três razões anteriores juntas descartaram 

também a possibilidade de enviar e receber a atividade por meio eletrônico. 

 Com efeito, decidi pela aplicação presencial, mas criando as condições para que 

os alunos se sentissem à vontade para participar ou não, o que lhes era explicado com toda 

clareza, afinal o tempo era de apenas 30 minutos. Sempre lembrando o sigilo da não 

identificação com nome ou matrícula. Tudo isto, acredito, justificava a atitude de me ausentar 

da sala, para que a atividade pudesse transcorrer num clima que lhes permitisse qualquer 

decisão, principalmente entregar a atividade em branco e ir embora. 

 Na verdade, penso que o profissional que domina conteúdos de sua arte é capaz de 

responder sobre eles quando a situação exige: ativa sua memória, atualiza os mapas cerebrais 

correspondentes ao que se pede e produz a ação requerida. Pode ser uma forma quase brutal 

de extrair conhecimentos, mas é uma possibilidade. Aceitei o perigo de não receber nada de 

volta, sem dúvida! Mas o convívio com os alunos criou a expectativa de que teria resultados. 

Portanto, agradeço aos 16 que anonimamente colaboraram! 

 Denominei a atividade de Breve Questionário sobre Socialização (BQS), sendo 

composto de 4 questões. A questão 1 perguntava pela primeira formação em nível superior, se 

licenciatura ou bacharelado. Aqui cometi um erro, pois deveria ter acrescentado em qual 

curso. Isto acarretou a perda de 4 respostas, que foram dadas laconicamente como 

“licenciatura”, sem especificar o curso. 

 Os 12 que responderam indicando o curso de origem todos são “licenciados”, 

distribuídos em 7 (Pedagogia); 2 (Normal Superior); 1 (Letras-Inglês); 1 (Pedagogia e 

História); 1 (em História). 

 A questão 2 aferia o tempo de trabalho no magistério. A experiência ministrando 

aulas acrescentada ao treinamento dos anos de formação na licenciatura deveria capacitar 

esses alunos para montar a explanação de um tema de improviso, pelo menos ter noção formal 

de como fazer, sem maiores recursos à mão.  



236 
 

 Calculando-se o tempo médio de serviço dos 16 que responderam chegou-se a um 

valor de 9,4 anos de serviço; somando-se com o tempo médio de uma licenciatura, por volta 

de 4 anos, concluí que todos os alunos têm em média 13,4 anos de experiência com técnicas 

didáticas. 

   Antes de prosseguir, comentarei a relação entre a questão 1 e 2. Como os 16 

alunos eram licenciados, mesmo que em distintos cursos das Ciências Humanas, 

categoricamente se pode afirmar que experiência no treinamento didático todos possuíam, o 

que em tese pode garantir a qualidade técnica do ensino que eles exercem. Além disso, 9,4 

anos de serviço como média de exercício do magistério para todos é tempo mais do que 

suficiente para aperfeiçoar técnicas e corrigir falhas. Portanto, poderia partir para verificar o 

domínio do conteúdo que desejava conhecer: socialização. 

 A questão 3 perguntava se caso o aluno não estivesse ministrando aulas por 

quanto tempo ele esteve em efetivo exercício do magistério. A questão se justificava por que 

o aluno poderia estar exercendo cargo de direção ou supervisão, por exemplo. Como visto, 

todos estavam em pleno exercício. 

 Finalmente, a questão 4 propunha que o aluno discorresse sobre o tema 

socialização, como reproduzo literalmente abaixo: 

4. Sabendo que o conceito de socialização divide-se em dois, socialização primária (que se 

desenvolve no âmbito da família no decorrer da infância) e socialização secundária (que 

começa na adolescência e continua pela vida adulta), como você explicaria em aula, para seus 

alunos, o conceito de socialização secundária? Por favor, responda com o máximo de detalhes 

possíveis! 

 Para tratar objetivamente de uma resposta subjetiva, apesar de direcionada por um 

tema, desenvolvi quadro de avaliação dividido em cinco categorias atribuindo-se para cada 

uma o valor de 2,0 pontos, que somados atingiriam o valor 10,0. Assim, com uma escala de 

0,0 a 10,0, estipulando-se 7,0, como pontuação ideal minimamente satisfatória, ao final teria 

dados que ajudariam na análise. 

 A primeira categoria referia-se à “Definição e classificação”, isto é, verificava se 

o aluno buscou uma definição geral de socialização para em seguida classificar em primária e 

secundária. Discriminei 1,0 para a definição geral e 0,5 para cada classificação. 
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 A segunda, “Caracterização”, exigia exemplos para cada classificação, com 0,5 

para um exemplo. 

 A terceira, “Individualização”, procurava detectar se houve preocupação em 

apontar as tensões da socialização secundária indicando manifestações de individualidade, 

que poderiam ser exemplificadas como problemas de socialização ou conflitos entre indivíduo 

e sociedade, por exemplo. Devido sua maior complexidade, arbitrei 1,0 para cada exemplo. 

 A quarta, “Evolução e biologia”, buscava identificar algum conhecimento sobre a 

relação entre socialização e biologia evolutiva. Aqui, qualquer menção sobre herança genética 

afetando comportamento ou sobre teoria da evolução pontuaria com 2,0.  

 A quinta, “Recursos didáticos”, aferia a utilização de técnicas didáticas para a 

explanação do tema. Qualquer técnica marcaria 1,0. 

Tabela 5 – Avaliação sobre Socialização 
Aluno Definição e classif. Caracterização Individualização Evolução e Biol. Recursos did. Valor 

01 2,0 2,0 0,5 0,0 2,0 6,5 

02 2,0 2,0 1,0 0,0 2,0 7,0 

03 1,0 1,5 1,0 2,0 2,0 7,5 

04 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,0 

05 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 6,0 

06 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

07 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 4,0 

08 2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 7,0 

09 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 6,0 

10 2,0 2,0 1,0 0,0 2,0 7,0 

11 2,0 2,0 1,0 0,0 2,0 7,0 

12 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 6,0 

13 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

14 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 6,0 

15 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 8,0 

16 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

 Calculando-se a média de desempenho dos 16 alunos que participaram da 

atividade proposta chegou-se ao valor de 5,75. Portanto 1,25 pontos abaixo do valor mínimo 

satisfatório considerado como ideal.  Somente 6 alunos conseguiram valor igual ou superior a 

este valor (7,0). 

 Analisando cada categoria isoladamente para a amostra como um todo e sabendo-

se que a cada uma foi atribuída a pontuação máxima de 2,0 pontos, calculamos que no 

agregado por categoria o valor máximo possível seria 32 pontos. Ou, numa base decimal, 

teríamos que 32 é igual a 10,0 ou 100%. 
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 Assim, tem-se que para “Definição e classificação”, de 32 pontos máximos 

possíveis a amostra chegou a 29 pontos. Isto é, 9,1 (90,6%). Portanto, compreensão de 

socialização e de sua classificação como primária e secundária, principalmente secundária – 

como foi direcionada a questão 4 – os alunos revelaram possuir.  

 Quanto a “Caracterização”, utilizando os mesmos procedimentos do parágrafo 

anterior, a amostra chegou a 28 pontos. Ou seja, 8,7 (87,5%). A diferença de 0,4 (3,1%) para a 

categoria “Definição e classificação” é muito reduzida para que seja considerada discrepância 

significativa, isto é, souberam definir e classificar mas poderiam ter exemplificado mais 

precisamente. 

 Já quanto a “Individualização” a amostra chegou a 9,5 pontos para um total de 32. 

Ou 2,9 (29,6%), sinalizando que os alunos não estão conseguindo compreender que é no 

processo de socialização que se manifestam as características individuais. É na relação tensa 

entre o “aprendizado” das instituições sociais e a expressão das tendências naturais do 

indivíduo por meio da cultura que o seu mundo e o da sociedade como um todo vai sendo 

construído. 

  Não posso negar que minha expectativa era grande em relação à categoria 

“Evolução e biologia”. Ela buscava avaliar o conhecimento dos alunos sobre a influência da 

teoria da evolução no comportamento do indivíduo ou, mesmo sem referência a ela, sobre a 

interveniência de fatores genéticos na vida social. O resultado não pode ser considerado 

decepcionante, ele só reflete a separação entre ciências sociais e biologia evolutiva, cuja 

superação, se é difícil e vagarosa no mundo acadêmico, ainda demorará muito a chegar no 

ensino médio.  Assim, a amostra atingiu 6,0 pontos de 32 como teto máximo. Ou 1,8 (18,7%), 

o que confirma que os alunos do PARFOR de Ciências Sociais, da UFPI, quando retornam 

para suas atividades profissionais, repetem o Modelo Padrão das Ciências Sociais de distinção 

epistemológica entre natureza e cultura. 

 Quanto a “Recursos didáticos”, a amostra teve performance de 19,0 pontos. Ou 

seja, 5,9% (59,3%). O que razoavelmente demonstra que a maioria reagiu lembrando da 

importância da utilização dos recursos didáticos para o processo de ensino e aprendizagem. 

  Como montei um quadro de avaliação para a atividade Breve Questionário sobre 

Socialização incluindo a categoria “Evolução e biologia”, que se vincula a temas que 
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dificilmente são tratados com profundidade nem nos bacharelados e tampouco nas 

licenciaturas de Ciências Sociais, construí novo quadro excluindo esta categoria, para 

observar como se comportaria o desempenho dos alunos. 

 Nesse caso, a soma das categorias que permaneceram compondo o quadro de 

avaliação de desempenho para cada aluno atingiria o valor de 8,0 pontos. Porém, para facilitar 

a comparação com a Tabela – 5 transformei os resultados utilizando para isso a base 10.  

Tabela 6 – Avaliação sobre Socialização (sem “Evolução e biologia”) 
Aluno Definição e classif. Caracterização Individualização Recursos did. Valor Valor (Base 10) 

01 2,0 2,0 0,5 2,0 6,5 8,1 

02 2,0 2,0 1,0 2,0 7,0 8,7 

03 1,0 1,5 1,0 2,0 5,5 6,8 

04 1,0 0,5 0,0 0,0 1,5 1,8 

05 2,0 2,0 0,0 2,0 6,0 7,5 

06 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 5,0 

07 1,0 1,0 0,0 2,0 4,0 5,0 

08 2,0 1,0 0,0 2,0 5,0 6,2 

09 2,0 2,0 0,0 2,0 6,0 7,5 

10 2,0 2,0 1,0 2,0 7,0 8,7 

11 2,0 2,0 1,0 2,0 7,0 8,7 

12 2,0 2,0 2,0 0,0 6,0 7,5 

13 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 5,0 

14 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 7,5 

15 2,0 2,0 2,0 0,0 6,0 7,5 

16 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 5,0 

 Diante dessa nova configuração de resultados observa-se sensível melhora no 

aproveitamento dos alunos, que de apenas 6 que haviam conseguido valor mínimo satisfatório 

no quadro com a categoria “Evolução e biologia”, como mostrado na Tabela – 5, agora, sem 

essa categoria, chegou-se a 9 alunos, portanto mais da metade (56,2%) da amostra de 16.  

 No entanto, a média dos resultados da amostra para essa configuração, apesar de 

ter melhorado (6,65) em relação a anterior (5,75), ainda não atingiu o valor mínimo 

satisfatório de 7,0 pontos. Deve-se considerar que esses alunos foram avaliados no 1º 

semestre do curso de Ciências Sociais, imagino que ao longo das disciplinas os conteúdos 

básicos possam ser consolidados, o que deverá aperfeiçoar o desempenho de acordo com esse 

padrão tradicional de ciência estabelecido, sem interface com a biologia evolutiva ou ciências 

relativas, como a psicologia evolutiva ou a neurociência. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com a frase atribuída a Claude Lévi-Strauss “O cientista não é o 

homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as verdadeiras perguntas”. 

Cotejando a frase do grande antropólogo francês com as questões elaboradas e expostas na p. 

37, que orientaram as pesquisas para a realização desta tese de doutorado, espero tê-las feito 

corretamente. 

 As respostas que lhes foram concedidas evidentemente são passíveis de 

contestação e verificabilidade, podem estar completamente equivocadas. Afinal, assim se 

move a boa ciência. De qualquer modo, foram tecidas criteriosamente conforme a capacidade 

de me manter fiel aos resultados obtidos na pesquisa bibliográfica e empírica. 

 Com efeito, para responder a questão 1, que perguntava sobre a possibilidade de 

interfaces entre as ciências sociais e a biologia evolutiva, dentre as quais o processo de 

socialização poderia ser uma delas, percorri um longo percurso que ficou registrado pelo 

tamanho do capítulo 4, que denominei “A Difícil Caminhada rumo à Convergência”. Nele, 

procurei identificar de ambos os lados, ciências sociais e biologia evolutiva, desde o século 

XIX, indícios de que era possível deveras um trabalho interdisciplinar entre estas ciências.  

 A meu ver, a possibilidade de colaboração próxima entre ciências sociais e 

biologia evolutiva já estava presente em Charles Darwin. O que reforçou mais ainda minha 

admiração por este genial cientista, que trabalhando nas condições precárias de meados do 

século XIX – em termos de recursos técnicos – comparáveis a hoje, foi capaz de erguer um 

monumento teórico e heurístico cuja força avassaladora permanece consistente.  

 A certeza quanto à convergência para um objetivo comum, a compreensão da 

“complexidade” inerente a singular espécie humana, consolidou-se com Edgar Morin. 

Reconheço ter sido o livro O enigma do homem, de 1975, o mais importante para a tese, pois 

ele trouxe o suporte teórico para o que eu imaginava explicitamente exposto logo na Primeira 

Parte da obra: “A Junção Epistemológica”.   

 Fiquei cada vez mais seguro de que não estava defendendo nenhuma sandice 

quando constatei que outros sociólogos avançavam na perspectiva aberta por Edgar Morin, 

como o alemão Günter Dux (2012) que escreveu em 2000 Teoria histórico-genética de la 
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cultura. O autor confessava-se chocado com o descaso das ciências sociais para com a teoria 

da evolução de Darwin: 

Na realidade, a ideia de estudar as formas de existência humana a partir de uma 

perspectiva genética, quer dizer, a partir de sua formação como uma organização 

ligada à história natural evolutiva, para, em seguida, acompanhar seu 

desenvolvimento na história destacando as condições reais que as determinam, não 

representava novidade. Esta necessidade já havia sido prontamente percebida no 

processo de conhecimento da era moderna e encontrou na teoria da evolução de 

Charles Darwin um valioso apoio teórico para sua realização. No entanto, por mais 

estranho e desconcertante que possa parecer, o certo é que nas ciências sociais este 

exercício científico avançou muito pouco. Na sociologia, se tem procedido de 

maneira muito pouco consequente com as ideias evolutivas; quando se trata de 

esclarecer o surgimento das estruturas da ação, do pensamento, da linguagem ou 

também da sociedade, se propõem modelos explicativos de natureza distinta, que 

atribuem às formas socioculturais de vida uma origem muito diferente daquela que 

uma grande quantidade de pesquisas empíricas tem encontrado e comprovado ser 

informações confiáveis. (DUX, 2012, p. 20, tradução minha) 

 Portanto, para mim, a socialização é uma das interfaces entre as ciências sociais e 

a biologia evolutiva, pois sua função é preparar o indivíduo desde o nascimento para a vida 

em sociedade, dando possibilidade para que suas propensões genéticas se expressem por meio 

da adaptação às instituições sociais, e isto corresponde a dois momentos distintos do cérebro 

humano, a “exuberância sináptica” e o “fim da exuberância sináptica”.  

 Como consequência, respondendo a questão 2, sobre a possibilidade de se 

estabelecer relação entre o processo de socialização do adolescente/jovem com processos de 

reestruturação cerebrais, explorei na tese a interação entre socialização secundária e “fim da 

exuberância sináptica”, em razão da importância que ela implica. Ambas remetem à fase de 

preparação para a vida adulta em qualquer sociedade.  

 O mal-estar gerado pelo reprocessamento do cérebro – em específico no “sistema 

de recompensa”, com a significativa perda de receptores de substâncias de satisfação, como a 

dopamina – instiga o indivíduo para sair do “conforto” do lar, a abandonar o que já é 

“prazerosamente” conhecido, à procura da conquista da independência, o que geralmente 

culmina com a construção de um novo lar, obedecendo ao imperativo biológico da reprodução 

da espécie.   

 Antes que me critiquem por causa da afirmação “imperativo biológico da 

reprodução da espécie”, por parecer embutir preconceito contra homoafetivos – uma vez que 

um casal deste tipo não poderia procriar, interrompendo assim uma linhagem genética – 

gostaria de lembrar que tal alegação não se sustenta. Pelo contrário, comprova a maravilhosa 
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capacidade do Dispositivo de Organização do Genoma (GOD) de se expressar através da 

cultura, se adaptando ao mundo por meio de uma instituição como a ciência – no caso a 

biologia genética –, ao permitir que casais homoafetivos possam propagar seus genes pelos 

seus descendentes naturais, compartilhando o código genético de um dos membros com um 

indivíduo de sexo oposto fora do casal. O descendente direto do casal não ostentará 50% - 

50% da herança genética dos pais, como em um casal heterossexual, porém, pelo menos terá a 

metade de um deles. 

 Eis um exemplo de como a coevolução gene-cultura se desenvolve, na qual a 

socialização secundária é uma de suas interfaces mais eloquentes. As possibilidades para 

pesquisa assinaladas por este caminho teórico são vastas, indicarei duas. 

 Por volta dos 30 anos, quando a “exuberância sináptica” atingiu seu fim, 

entregando um cérebro adulto, em tese os indivíduos já devem ter “tomado decisões” na vida 

que definiram maior parte do seu futuro. Porém, mudanças abruptas podem acontecer. Uma 

delas, bem mais tarde, é o aumento na separação de casais na “terceira idade” (após os 60 

anos), motivado pelo revigoramento sexual do homem, com a descoberta dos comprimidos 

potencializadores sexuais (contra disfunção erétil), dos quais o Viagra foi o pioneiro. Eis o 

imperativo da reprodução reaquecido, modulado pela sexualidade, desencadeando processo de 

socialização tardio devido às novas situações sociais que naturalmente surgirão. 

 Outra possibilidade fascinante de pesquisa são as relações sociais que deverão 

aparecer durante este século, consequência da cada vez mais sofisticada seleção cultural 

adaptativa – que é a forma mais visível da evolução e que diminuiu a velocidade da seleção 

natural por variação de genes – que está criando um mundo de ciborgues
127

 (“cyborg”: cyb + 

org = organismo cibernético). De acordo com João de Fernandes Teixeira (2010, p. 11), 

professor de Filosofia da Mente, da Universidade Federal de São Carlos: 

A evolução biológica estancou. Ela está cada vez mais retardada pela civilização, 

que criou uma imensa interface entre o homem e a natureza, praticamente impedindo 

a ocorrência da seleção natural. Nosso acoplamento ao mundo passou a ser, cada vez 

mais, através do virtual. Nosso organismo passou a enfraquecer e vivemos a 

                                                           
127

De acordo com Teixeira (2010, p. 63): No século XXI, a figura do ciborgue confundiu-se com a do androide e 
com a do robô. Ela oscila entre os extremos do orgânico e do inorgânico. O androide é o ciborgue totalmente 
orgânico. Ele pode ser um ser humano, cujo DNA foi reprogramado. O robô é o ciborgue totalmente inorgânico, 
com mente e inteligência também inorgânicas. Ele é uma criatura da inteligência artificial. No meio do caminho 
encontramos humanos com próteses e cérebros expandidos, que também nos acostumamos a chamar de 
ciborgues.  
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combinação mórbida do aumento da longevidade produzido pela medicina com a 

involução do nosso corpo. 

Em mais algumas décadas, a perspectiva de vivermos 160 anos somar-se-á à 

necessidade de nos misturarmos cada vez mais com máquinas para garantir um 

coração bombeando, pernas para locomoção e chips no cérebro para a conservação 

da memória. 

A filosofia não pode escapar de uma reflexão sobre a natureza dos ciborgues e dos 

robôs, pois estamos na iminência de nos tornarmos parecidos com esse tipo de 

criatura. Estamos progressivamente nos tornando máquinas híbridas. Em pouco 

tempo estaremos também cercados por ciborgues e robôs inteiramente construídos 

por nós. O aparecimento dessas novas criaturas certamente terá um impacto sobre as 

questões da filosofia. O mundo pós-evolutivo terá sua filosofia, pois novas questões 

terão origem na interação homem-máquina ou serão formuladas pela própria 

inteligência artificial dos robôs e ciborgues. 

 Nem a filosofia e nem a sociologia escaparão da reflexão sobre a natureza e das 

relações sociais em torno dos ciborgues. Por isso, para nós sociólogos, há a necessidade 

imperiosa de dominar a relação entre a seleção natural por variação de genes e a seleção 

cultural adaptativa, pois mesmo um robô ainda é uma expressão da natureza através da 

cultura. A não ser um dia em que a mente de uma criatura como esta se iguale a nossa, ou 

seja, esteja fisicamente enclausurada na cabeça (no cérebro) e ao mesmo tempo não esteja! 

Enigma fundamental que intriga à física, a neurociência e a psicologia evolutiva até o 

momento sem solução, constituindo o que se conhece como o “mistério da mente e do 

cérebro”.
128

 

 As questões 3 e 4 constituíram a parte empírica do trabalho de tese. A 3, tentava 

averiguar a exequibilidade de pesquisa empírica para detectar indícios da relação entre 
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A primeira questão a ser enfrentada pela Filosofia da Mente é saber se mente e corpo são a mesma coisa; se 
o pensamento é apenas um produto do cérebro – que produz pensamentos como o pâncreas produz insulina. 
Ou seja, qual é a natureza dos fenômenos mentais? Por outro lado, para a Neurociência, o desafio a enfrentar é 
a dificuldade (ou será a impossibilidade?) de relacionar o que ocorre no cérebro com o que ocorre na mente, 
isto é, de encontrar algum tipo de tradução entre sinais elétricos das células cerebrais e aquilo que percebemos 
ou sentimos como sendo nossos pensamentos. Segundo Teixeira (2008, p.17, grifos do autor): Um exame 
preliminar de como a relação mente e cérebro poderia ser concebida parece forçar-nos a optar por dois tipos 
de alternativas básicas: ou bem estados mentais (e estados subjetivos) são apenas uma variação ou um tipo 
especial de estados físicos (monismo) ou bem estados mentais e subjetivos definem um domínio 
completamente diferente – e talvez à parte – daquele dos fenômenos físicos (dualismo). Essas duas 
alternativas são apenas a transcrição das apostas que podemos fazer, seja em favor de uma imagem do mundo 
ou de outra. A primeira sugere que existem apenas cérebros e que estados subjetivos podem ser apenas uma 
ilusão a ser desfeita pela ciência. A segunda aposta na existência de algo que chamamos de “mentes” que, para 
alguns, só poderia ser explicado pela religião ou pela adoção de uma visão mística do mundo. 
É nesse sentido que o problema mente-cérebro é também chamado de problema ontológico: é preciso saber se 
o mundo é composto apenas de um tipo de substância, qual seja, a substancia física e se a mente é apenas uma 
variação desta última, ou se, na verdade, nos defrontamos com dois tipos de substâncias totalmente distintas, 
com propriedades irredutíveis entre si. Em outras palavras: há duas substâncias ou uma só? Há uma realidade 
ou pelo menos duas? Se há duas realidades, um mundo da matéria e outro imaterial, de que lado devemos 
situar as mentes?   
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socialização e “exuberância sináptica”. Penso que os resultados obtidos tenham respondido a 

questão de maneira convincente, confirmando o estudo americano no qual se baseou.  

 Não se pode e não se deve atribuir aos caprichos dos adolescentes/jovens 

entediados – ou às transformações hormonais próprias desta fase – as radicais mudanças 

comportamentais vividas por estes indivíduos. Eles estão reagindo às imposições da 

filogênese da espécie humana, que preveem reestruturações cerebrais que os preparam para a 

vida adulta, e cujo sucesso resultará da interação entre as características da ontogênese de 

cada um com a qualidade das instituições sociais de sua sociedade. 

 Finalmente, a resposta para a questão 4, que sondava a possibilidade de contribuir 

para melhorar a compreensão do tema socialização no ensino médio, o apresentando no 

contexto da relação cérebro e comportamento, acredito que os resultados obtidos indicam que 

sim. Penso que isto não seja simplesmente a expressão do nosso desejo, apenas um juízo de 

valor!  

 Os professores de sociologia do ensino médio – mas não somente, na verdade os 

professores de todas as disciplinas e de todos os níveis, o que inclui a universidade – devem 

saber que os cérebros sentados à sua frente, se forem de adolescentes/jovens até mais ou 

menos os 30 anos, estão passando por uma intensa reorganização neuronal, na direção da 

relativa estabilidade do amadurecimento.  

 Não é só uma questão de desempenho profissional dos professores no que se 

refere à transmissão dos conhecimentos de sua matéria. É, antes de tudo, uma questão 

humana, de saber cuidar de mentes que passam por momentos de instabilidade, de 

insegurança, de temores diante dos desafios da vida futura que terão para viver.     
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