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RESUMO 

Genética, genômica e o fenômeno ecológico evolutivo humano 

Ao se estudar o fenômeno ecológico evolutivo humano, estabelece-se 
um universo relacional, de múltiplas interfaces, no qual a condição humana não 
pode ser reduzida nem à cultura nem ao determinismo genético. Questiona-se 
se subjacente às tecnologias geradas através das pesquisas em Genética e 
Genômica humanas, em particular nas que se apoiam nos dados e conclusões 
gerados pelo HGP (The Human Genome Project) e ENCODE (Encyclopedia of DNA 
Elements), são consideradas eventuais interações que possam refletir-se no 
fenômeno ecológico evolutivo humano. Pondera-se que o ritmo com que tais 
tecnologias vêm sendo incorporadas às nossas vidas, não tem permitido abordar 
suas implicações para o fenômeno em questão. Isso, eventualmente, pode 
colocar em risco a sustentabilidade da vida e a condição de humanidade. Para o 
desenvolvimento da pesquisa adotou-se uma orientação metodológica 
qualitativa, buscando os dados através de literatura e em portais abertos na 
internet. Analisou-se e interpretou-se, de acordo com referenciais teóricos da  
Ecologia Evolutiva Humana e do conceito de adaptação, como as novas 
tecnologias associadas à Genética e à Genômica humanas, podem influenciar o 
fenômeno ecológico evolutivo humano. O presente trabalho também permitiu 
desenvolver uma reflexão ética, frente a essas tecnologias.  
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ABSTRACT 

Genetics, genomics and human ecological and evolutionary phenomenon 

When studying the human evolutionary ecological phenomenon, a 
relational universe of multiple interfaces is established in which the human 
condition can not be reduced either to culture or to genetic determinism. It is 
questioned whether the technologies generated by research in human Genetics 
and Genomics, in particular those based on the data and conclusions generated 
by the HGP (The Human Genome Project) and ENCODE (Encyclopedia of 
DNA Elements), are considered as possible interactions, that can be reflected in 
the human evolutionary ecological phenomenon. It is thought that the pace with 
which such technologies are being incorporated into our lives has not allowed 
us to address their implications for the phenomenon in question. This may 
eventually jeopardize the sustainability of life and the condition of humanity. For 
the development of the research a qualitative methodological orientation was 
adopted, searching the data through literature and in open portals in the internet. 
It was analyzed and interpreted, according to theoretical references of Human 
Evolutionary Ecology and the concept of adaptation, as the new technologies 
associated with human Genetics and Genomics, can influence the human 
evolutionary ecological phenomenon. The present work also allowed to develop 
an ethical reflection, facing these technologies. 
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INTRODUÇÃO  

“Numa viagem a um país do Oriente, o senhor Palomar comprou um par de pantufas num bazar. De volta 

a casa, tenta calçá-las: dá-se conta de que uma delas é maior que a outra e lhe escorrega do pé (...) ‘Talvez 

agora’, pensa o senhor Palomar, ‘um outro homem esteja caminhando em algum país com duas pantufas 

desparelhadas’ (...) ‘Talvez também ele neste momento pense em mim, espere encontrar-me para fazer a 

troca. O vínculo que nos une é mais concreto e claro do que a maior parte das relações que se estabecem 

entre os seres humanos. Contudo jamais nos encontraremos’”. (...)  

Italo Calvino. A pantufa desparelhada. Palomar, 

1994. 

 

Visando ampliar a compreensão sobre as interações entre o fenômeno ecológico 

evolutivo humano e o uso de tecnologias associadas à Genética e Genômica na sociedade 

contemporânea, observou-se que o objeto de análise, por ser complexo, não tem limites 

definidos em uma área específica do conhecimento, demandando abordagem interdisciplinar 

e estudos em Ecologia, Antropologia e Filosofia. Áreas essas, que podem se complementar, 

ora se tangenciar e, até mesmo, se excluirem reciprocamente. 

Assim, um dos desafios deste trabalho, desde o início, foi resgatar um referencial 

teórico que pudesse ser consistente, mas flexível o bastante, de forma a permitir o diálogo 

entre tais disciplinas e estudar o fenômeno ecológico evolutivo humano, cientes de que: 

 

(...) qualquer mudança política ou social profunda refletir-se-á no conjunto de genes da 

população sujeita a essa mudança. Isso é uma consequência do fato de que a intensidade bem 

como a direção das forças seletivas naturais depende do ambiente, e o ambiente que exerce 

uma influência decisiva na espécie humana é o ambiente social (DOBZHANSKY, 1968, p. 

358). 

 

As leituras realizadas permitiram concluir que um quadro teórico interdisciplinar, 

visando estudar a evolução humana através de uma perspectiva ecológica, sem incorrer em 

reducionismos ou determinismos deveria se orientar por abordagens relacionais, em vários 

níveis de organização (dos genes à cultura). Além disso, deveria oferecer argumentos que 

permitissem ir além das visões da Ciência e que procurassem na Filosofia suas raízes.  

Dadas as considerações, reforçou-se a compreensão da importância do resgate 

epistemológico no trabalho científico. Através de Moraes (1994) observou-se que “é a 

epistemologia que permite agregar os novos conhecimentos que o desenvolvimento da 

pesquisa vai trazendo. Isto é, quem faz o balanço crítico das novas técnicas, dos novos 



paradigmas, das novas teorias, é o acompanhamento epistemológico” (MORAES, 1994, p. 

46). Ainda de acordo com o autor, se concluiu que o exposto pode ser aplicado a qualquer 

domínio da ciência, especialmente quando se trata de uma área que não se encaixa facilmente 

nos paradigmas tradicionais. Assim, se diante da indagação “de que ser estamos falando?” a 

resposta não ocorre de pronto, chega-se a um “universo interdisciplinar difuso, cuja 

delimitação ontológica não está feita” (MORAES, 1994, p. 46). 

A importância da linguagem foi ressaltada por Moraes (1994), situando-a como um 

patamar elementar para que se estabeleça uma relação comunicativa entre diferentes áreas, 

ciências e pesquisas, justificando que “‘concreto’ para um filósofo, é um nível de apreensão 

do real; para um engenheiro, trata-se de uma massa para edificações (...) Os exemplos 

poderiam ser multiplicados, mostrando que a questão da linguagem não é secundária” 

(MORAES, 1994, p. 51).  

Também desafiador foi encontrar uma orientação metodológica que contemplasse o 

caminho do processo científico. Naquele momento, refletindo sobre Martins (2004) 

considerou-se que a metodologia de pesquisa científica depende, em grande parte, do tipo de 

problema a ser investigado e dos objetivos da pesquisa. A partir do delineamento dos 

objetivos, o que se buscou foi um caminho que pudesse ser inquisitivo, exploratório e 

também interpretativo. 

Dessa forma, na Seção 2, a título de Materiais e Métodos, foram apresentados: o 

problema a ser investigado; a hipótese para estudo; os objetivos da pesquisa e a orientação 

metodológica adotada. Na mesma Seção, foram organizados quadros teóricos, a partir de 

literatura, que permitiram um alargamento sobre os conceitos de evolução, genes e cultura. 

Em paralelo destacaram-se referenciais da filosofia da tecnologia e ética, trazendo elementos 

que possibilitaram abrir um diálogo entre essas diferentes áreas.  

Na Seção 3, como Resultados, foram apresentadas informações associadas à 

Genética e Genômica, disponíveis nos sites de instituições públicas financiadoras de pesquisas 

científicas e obtidas em literatura. A base SciELO (Scientific Eletronic Library Online) também 

foi adotada e as buscas realizadas através das palavras chaves: genética e ética. Os resultados 

foram oganizados e explicitados em quadro descritivo e posteriormente debatidos à luz do 

referencial teórico.  

Através da Discussão, na Seção 4, foi possível interpretar os resultados sob a 

perspectiva ética, visando uma nova compreensão sobre o fenômeno estudado. 

E finalmente, na Seção 5, à título de Conclusão abriu-se aos diálogos possíveis.  

  



CONCLUSÃO 

O presente trabalho permitiu articular dados e conceitos, de forma a direcionar 

outros olhares aos estudos sobre o fenômeno ecológico evolutivo humano inerentemente 

associado à Genética e à Genômica, possibilitando novas perspectivas e interpretações. 

Evidenciou-se a complexidade da questão ética intrinsecamente envolvida, resgatando a vida 

como valor, frente ao relevante papel que a cultura tecnológica assume na sociedade 

contemporânea. Foi possível reforçar a importância do desenvolvimento de pesquisas 

interdisciplinares, pois embora existam diferentes ciências e metodologias associadas para se 

estudar as relações do ser humano com o meio, com outras formas de vida e consigo próprio, 

a diversidade não se reduz a elas, pois são apenas modelos incompletos e claudicantes. Para 

a compreensão de fenômenos complexos (como o ecológico evolutivo humano) em uma 

sociedade tecnológica, o diálogo é fundamental. Mais que críticas mútuas caberia à 

Antropologia e à Ecologia Evolutiva Humana a busca de encontros interdisciplinares, através 

de uma ampla discussão sobre o conceito de adaptação. Conceito inexplorado nos artigos 

examinados – embora alguns deles tenham discorrido sobre risco genético e eugenia – 

refletindo assim um distanciamento na compreensão dos autores sobre as interações entre 

genes e cultura. 

Durante a pesquisa adquiriu-se consciência, além de conhecimentos, e a real 

compreensão de que a adaptabilidade de nossa espécie encontra-se além dos genes e se 

sustenta na manutenção da diversidade, tanto biológica como cultural. Os resultados 

encontrados e descritos, no entanto, não corroboram essa compreensão, pois através dos 

artigos, evidenciou-se que o desenvolvimento tecnológico, como valor em si, está muito 

presente no meio acadêmico, deslocando o valor supremo da vida em si para a vida firmada 

na tecnocracia. Dita-se um ritmo de apropriação e incorporação das novas tecnologias, 

tomando-as como um paradigma, muitas vezes de forma irrefletida e guiada por valores de 

mercado. Situações descritas, como discriminação genética de atletas e trabalhadores 

possuidores de traço falciforme, organização de banco de dados genéticos visando aptidão 

esportiva, apenas evidenciam que a ecologia evolutiva humana, como fenômeno complexo, 

não vem sendo considerada. Essa postura, no entanto, diferenciou-se em alguns artigos que 

consideraram interações ambientais sem, no entanto, trazer à discussão conceitos ecológicos. 

Como seres humanos, Homo sapiens e habitantes do planeta Terra, não é possível 

desconsiderar nossa “condição natural”. Mutações genéticas e epigenéticas, seleção natural, 

deriva genética e migrações nos constituíram e continuam a nos constituir em estreita relação 



com a cultura. Nosso futuro continua incerto, a despeito de estarmos ancorados em 

tecnologias e tecnocracias que nos fazem vislumbrar o prolongamento da vida e o controle 

de angústias e sofrimentos. Tanto a elaboração de códigos de ética visando normatizar a 

utilização das tecnologias associadas à Genética e à Genômica, embora importantes, como 

os detalhados estudos moleculares de interação genes-proteínas, vêm ocorrendo apenas há 

um curto intervalo de tempo em nossa breve história evolutiva. 

Assim, através dos resultados encontrados não se rejeita a hipótese inicialmente 

levantada, podendo-se assumir que as orientações e manifestações do meio acadêmico e 

pesquisadores, em face do fenômeno ecológico-evolutivo humano, em geral não tem 

adotado uma abordagem interdisciplinar e ética, como ciência do agir refletido, quanto à sua 

própria influência nesse processo.  
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