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Resumo 

Os recentes desenvolvimentos da engenharia genética derivados da técnica CRISPR/Cas publicada em 2012, 

propiciaram um grande aumento na experimentação e manipulação de sistemas biológicos. Ao mesmo tempo, as 

concepções reducionistas da genética e da evolução que formaram a base da biologia do século XX estão sendo 

repensadas e estão cedendo espaço para novas concepções não-reducionistas de representação de sistemas biológicos, 

como a Síntese Evolutiva Estendida (SEE) e as tentativas de redefinir o gene. Porém, a experimentação genética 

utilizando-se de instrumental reducionistas e intervencionistas cria novos fenómenos biológicos, modifica organismos 

de diversas formas, inclusive criando a primeira forma de vida com DNA sintetizado em laboratório e vem obtendo 

grande sucesso experimental. Assim, o trabalho propõe a necessidade de retorno ao debate sobre explicações 

reducionistas em biologia, levando-se em conta os novos desenvolvimentos em experimentação genética, levantando 

a importância de compreender os dois aspetos do trabalho científico, i.e., ciência enquanto representação e ciência 

enquanto intervenção. 

1. Introdução 

Com a publicação do Modelo de Dupla Hélice do DNA no ano de 1953 por Watson-Crick, a 

Biologia entra em uma nova fase. Inicia-se uma corrida para entender como funciona a informação 

genética e o Código Genético é decifrado experimentalmente ao longo da década 1960. A partir 

da década de 1970 surgem tecnologias de DNA recombinante que permitem a produção de 

proteínas humanas sintéticas para uso médico, como o hormônio do crescimento e a insulina. 

Inicia-se a era da biotecnologia. 

No Século XXI, os cientistas podem não apenas estudar genes e o DNA de maneira 

observacional, mas também manipulá-los diretamente para a solução de quebra-cabeças, criação 

de novos fenômenos biológicos e consequentemente o desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

Com efeito, a grande área da engenharia genética, biologia molecular e biotecnologia passa 

por uma nova fase após o desenvolvimento das técnicas baseadas no CRISPR/Cas para edição 

genômica. Essa nova técnica gerou, após sua publicação em 2012, uma rápida expansão no campo, 

multiplicando pesquisas, produção acadêmica e patentes.  Baratearam-se custos ao mesmo tempo 

que se reduziu o tempo experimental com ganho na acurácia e eficiência na manipulação e edição 

do DNA. Muitos autores acreditam que ela proporcionou uma das maiores mudanças no campo 

da biologia experimental e engenharia genética até então. Barrangou e Doudna (2016, p. 935) 

publicaram na revista Nature os levantamentos sobre a progressão do uso da técnica no período. 

Constataram que houve uma explosão de produção acadêmica, tanto de pesquisadores que tentam 
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aprimorar a técnica em si, desenvolvendo novos usos e diminuindo os custos, como de 

pesquisadores que já usam a técnica de diversas maneiras como base para suas pesquisas. 

2. Reducionismo  

O reducionismo epistemológico tem sido o programa de pesquisa que orienta a genética desde seu 

princípio. Defende que deve-se orientar a pesquisa no sentido de buscar reduções, i.e., explicar os 

fenômenos dos níveis mais altos de organização com base em entidades de um domínio mais 

fundamental. Exemplos: explicar o fenótipo em termos do genótipo, ou reduzir a fisiologia em 

termos das interações bioquímicas do organismo. Outros exemplos de programas de pesquisa 

reducionistas fora da biologia incluem a física atômica, a química quântica nas ciências naturais, 

ou o individualismo metodológico em ciências sociais.  

O termo reducionismo será utilizado aqui em conformidade com os critérios propostos pelo 

filósofo da biologia Sahotra Sarkar:  

These intuitions can be made precise using three criteria: (1) fundamentalism – the explanation of a 

feature of a system invokes only rules (the “fundamental rules”) from a different, more fundamental 

realm; (2) abstract hierarchy – the system is represented as a hierarchy of entities with lower levels of 

the hierarchy being regarded as more fundamental than upper ones; and (3) spatial hierarchy – the 

hierarchy mentioned in (2) is one in physical (rather than some abstract) space (Sarkar, 2005, p. 108).1 

O dogma central da biologia molecular foi uma das bases da biologia no século XX e pode ser 

entendido como programa de pesquisa que fundamenta o reducionismo genético, i.e., a tentativa 

de explicar a fenogênese (produção de fenótipos) com bases no conceito de gene, genoma e 

biologia molecular.  

Outro programa de pesquisa reducionista aplicado a biologia evolutiva foi o chamado 

Selecionismo de Gene, conforme explica David Hull: 

Gene selectionism is an extreme form of reductionism. A traditional reductionist insist that a species is 

nothing more than all the organism that make it up and the relations among them. An organism, in turn, 

is nothing more than all the cells, tissues, and so on that make it up and the relations among them. 

According to gene selectionists, species must be treated as if they were nothing more than genomes. 

[...], most work in population genetics since its inception has been implicitly gene selectionist (Hull, 

1988, p. 422).2  

 
1 “Essas intuições podem ser expressas em três critérios: (1) fundamentalismo - a explicação de uma característica de 

um sistema invoca apenas regras (as “regras fundamentais”) de um domínio diferente, mais fundamental; (2) 

hierarquia abstrata - o sistema é representado como uma hierarquia de entidades, com níveis inferiores da hierarquia 

sendo considerados mais fundamentais que os superiores; e (3) hierarquia espacial - a hierarquia mencionada em (2) 

se dá no espaço físico (em vez de em algum espaço abstrato).” (Sarkar, 2005, p. 108, tradução nossa). 

2 “O selecionismo de genes é uma forma extrema de reducionismo. Um reducionista tradicional insiste que uma 

espécie nada mais é do que os organismos que a compõe e as relações entre elas. Um organismo, por sua vez, nada 

mais é do que todas as células, tecidos e assim por diante que as compõem e as relações entre elas. De acordo com 

os selecionistas de genes, as espécies devem ser tratadas como se fossem nada mais que genomas. [...], a maior parte 

do trabalho em genética populacional desde a sua concepção tem sido implicitamente selecionista de genes.” (Hull, 

1988, p. 422, tradução nossa). 
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Os programas de pesquisa reducionistas, apesar de terem sido progressivos em termos de 

descobertas científicas ao longo do século XX, vêm sofrendo críticas e reinterpretações na era pós-

genômica.  

A ascensão da epigenética e a compreensão de seus mecanismos trouxe dúvidas sobre a 

validade do reducionismo genético. A pesquisa em epigenética privilegia as explicações baseadas 

nas interações das sequências de DNA em conjunção com os marcadores epigenéticos e 

enviromental inputs, na formação dos fenótipos. De fato, muitos pesquisadores acreditam que os 

achados da epigenética geral, e os achados sobre herança epigenética em particular, estariam 

forçando a rediscussão das bases da Síntese Neodarwiniana. Em seu livro Evolution in Four 

Dimensions, Jablonka e Lamb questionam aquilo que chamaram de “a versão do neodarwinismo 

centrada no gene que dominou pensamento biológico nos últimos 50 anos" e também questionaram 

a "versão usual da Teoria da Evolução de Darwin, em que a adaptação ocorre através da seleção 

natural das variações genéticas do acaso” (Jablonka & Lamb, 2014, p.1, tradução nossa). Nesse 

livro as autoras firmam as bases da Síntese Evolutiva Estendida (SEE), uma nova abordagem à 

biologia que visa substituir o paradigma da Síntese Neodarwiniana. 

Os proponentes da SEE sãos críticos importantes da visão gene-centrada da biologia e da 

evolução. Nas palavras de Kevin Laland: 

In our view, this ‘gene-centric’ focus fails to capture the full gamut of processes that direct evolution. 

Missing pieces include how physical development influences the generation of variation 

(developmental bias); how the environment directly shapes organisms’ traits (plasticity); how 

organisms modify environments (niche construction); and how organisms transmit more than genes 

across generations (extra-genetic inheritance). For SET (Standard Evolutionary Theory), these 

phenomena are just outcomes of evolution. For the EES (Extended Evolutionary Theory), they are also 

causes (Laland et al. 2014, p. 162).3 

Ainda, o próprio conceito de gene passa por escrutínio. Previamente compreendido como "Um 

trecho de DNA que codifica um produto funcional, uma única cadeia polipeptídica ou molécula 

de RNA, i.e., o conceito de gene molecular clássico” (El-Hani & Meyer, 2013, p. 56, tradução 

nossa). Agora, esse antigo conceito de Gene passa por uma crise após descobertas sobre genética 

em eucariotos que evidenciam a real complexidade na relação entre segmentos de DNA e 

RNAm/polipeptídios. Percebeu-se que essa relação, tão cristalina na clássica apresentação do 

dogma central da biologia molecular, na realidade é muito mais complexa do que se poderia 

imaginar. Existem inclusive pesquisadores sugerindo que o próprio conceito de Gene deveria ser 

abandonado (Keller, 2000). 

Por essas razões muitos acreditam que o reducionismo genético deveria ser abandonado. No 

entanto, desde 2012 com a explosão dos experimentos em engenharia genética com a técnica 

 
3 “Em nossa opinião, esse foco “gene-centrado” falha em capturar toda a gama de processos que direcionam a 

evolução. Peças faltantes incluem como o desenvolvimento físico influencia a geração de variação (viés de 

desenvolvimento); como o ambiente molda diretamente os traços dos organismos (plasticidade); como os 

organismos modificam os ambientes (construção de nicho); e como os organismos transmitem mais do que genes 

através das gerações (herança extragenética). Para TEP (Teoria Evolucionária Padrão), esses fenômenos são apenas 

resultados da evolução. Para o SEE (Síntese Evolutiva Estendida), eles também são causas.” (Laland et al. 2014, p. 

162, tradução nossa). 
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CRISPR, focadas em edição de segmentos de DNA e mudanças em genomas, foi possível o 

desenvolvimento de novos fenômenos biológicos em bactérias, plantas e animais. Talvez uma 

visão diferente do debate sobre reducionismo gene-centrado emerja quando se leva em 

consideração o aspecto experimental dessa equação. 

3. CRISPR, biologia sintética e a criação de fenômenos 

Um dos aspectos mais interessantes da biotecnologia é justamente a possibilidade de intervenção 

nos sistemas biológicos. Intervir para alterar genomas e segmentos de DNA, seja através do 

CRISPR ou de outras técnicas de biotecnologia. Desde 1970 em diante, a biologia e a genética 

molecular passaram a, não apenas representar os sistemas biológico, mas, a intervir neles e a criar 

fenômenos biológicos.  

Apesar dos proponentes da SEE e muitos pesquisadores da epigenética argumentarem que a 

biologia como representação vêm mostrando um afastamento de concepções reducionistas, a 

biotecnologia enquanto intervenção ainda se utiliza de concepções reducionistas com êxito. 

Através dos conceitos do dogma central, sem a manipulação de estruturas epigenéticas, 

firmemente fundamentadas na Síntese Neodarwiniana, muitos fenômenos biológicos são criados 

a partir de mudanças nas sequências de DNA. Sobre a criação de fenômenos escreveu Hacking:  

Um dos papéis desempenhados pelos experimentos tem sido tão ignorado que lhe falta um nome, e eu 

nem sei como me referir a ele. Tradicionalmente diz-se que os cientistas explicam os fenômenos que 

descobrem na natureza. Mas sei que eles, muitas vezes, criam os fenômenos que acabam se tornando as 

peças centrais das teorias (Hacking, 2012, p. 319). 

Temos diversos exemplos do uso de engenharia genética para a criação de fenômenos, como o 

desenvolvimento de microrganismos modificados para testes em laboratório, desenhados para que 

sirvam como melhores modelos. É possível editar o genoma de camundongos, porcos, e até 

primatas para que esses animais sejam melhores modelos biológicos para o desenvolvimento de 

medicina humana. A engenharia genética, nesse sentido, está mudando a maneira de se fazer 

ciência básica. A tecnologia CRISPR transformou a maneira que formulamos e testamos hipóteses, 

bem como o modo de conduzir experimentos.  

O nome CRISPR foi inicialmente sugerido em 2002 para descrever uma região peculiar de 

DNA presente em muitas bactérias e arqueias. Essa região é composta por sequências repetitivas 

e palindrômicas de DNA chamadas de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats (CRISPR). Entre as regiões repetitivas e palindrômicas, foram encontrado sequencias de 

DNA similares aos dos genomas dos vírus bacteriófagos, que infectam as bactérias. Essa relação 

entre o genoma dos vírus infectantes, e o genoma das bactérias infectadas sugeria que a região 

CRISPR tinha relação com alguma forma de sistema imune adaptativo das bactérias. Conforme as 

pesquisas progrediram, os cientistas descobriram uma enzima de clivagem de DNA, chamada de 

CRISPR associated enzymes (Cas). Essas enzimas rompem o material genético dos vírus 

bacteriófagos uma vez que eles invadem uma bactéria, funcionando assim no combate a infecções. 

Partes do genoma dos vírus são armazenados na região CRISPR das bactérias, servindo de guias 

para o combate a infecções futuras. 

Em uma publicação na Science Magazine, Doudna e Charpentier demonstraram como era 

possível programar uma das enzimas Cas com um RNA guia sintético, e assim direcionar a enzima 



Engenharia Genética, Biologia Sintética e Reducionismo em Filosofia da Biologia 281 

 

 

para cortar o DNA em um segmento específico pré-programada pela equipe (Jinek et al., 2012). 

Após o desenvolvimento da técnica para clivagem do DNA em qualquer segmento específico pré-

programado, não demorou para desenvolverem-se ferramentas que conseguem inserir uma 

sequência de DNA desejada no segmento clivado pelas enzimas Cas. O uso da tecnologia 

CRISPR/Cas para edição de genomas proliferou, ganhando o prêmio Science's 2015 Breakthrough 

of the Year award (McNutt, 2015), entregue pela Science Magazine.  

Um dos usos do CRISPR que vem sendo investigado seria para emprego em controle de 

zoonoses como a Malária. O controle dos vetores poderia em tese erradicar a doença em seres 

humanos. Através de técnicas de engenharia genética do CRISPR, pesquisadores desenvolveram 

alguns genes de interesse para serem introduzidos no genoma do vetor da malária, o mosquito 

Anopheles gambiae. Um desses genes confere ao mosquito resistência à infecção pelo plasmodium 

sp. (protozoário causador da malária), evitando assim a contaminação nos humanos. A outra 

alternativa é um gene recessivo para esterilidade nas fêmeas do Anopheles sp. Mas os genes 

sozinhos não são suficientes, também é necessária uma forma de impregnar a população selvagem 

dos vetores com os genes de interesse desenvolvidos no laboratório. Para isso se desenvolveu a 

técnica chamada de Gene Drive, também com a tecnologia CRISPR.  

Com o Gene Drive é possível aumentar a taxa de transmissão de determinado gene durante a 

reprodução. Essas taxas de transmissão chegam a mais de 90%, em uma direta violação da Segunda 

Lei de Mendel (Esvelt et al., 2014), (Gantz et al., 2015) (DiCarlo et al., 2015). Assim é possível, 

utilizando-se de um pequeno número de organismos modificados, impregnar toda a população 

selvagem em poucas gerações e inclusive causar a extinção da espécie caso o Gene Drive seja 

utilizado com o gene recessivo para esterilidade. O Gene Drive ainda não foi utilizado em uma 

população selvagem devido a complicadores, como Jennifer Doudna comenta, mas as 

possibilidades estão em discussão: 

Notwithstanding the potential of CRISPR-based gene drives for controlling the spread of disease agents, 

as with any nascent technology, successful implementation on a broad scale will require both scientific 

advancement (notably regarding biological containment and drive efficiency), as well as regulatory 

approval and public acceptance (Barrangou & Doudna, 2016, p. 938).4 

No entanto, o uso do CRISPR/Cas não se restringe ao meio acadêmico e às pesquisas em ciências 

básicas. Agropecuária e agroindústria vêm desenvolvendo lavouras para uso comercial alegando 

aumento da produtividade, resistência à seca (Belhaj et al., 2015), e supostos incrementos em 

propriedades nutricionais (Ricroch & Hénard-Damave, 2016). O desenvolvimento comercial de 

linhagens modificadas de milho (Svitashev et al., 2016) e soja (Li et al., 2015) mostram a rápida 

aderência do mercado ao uso da tecnologia derivada do CRISPR. 

Provavelmente, o desenrolar mais dramático da criação de fenômenos biológicos via 

engenharia genética é a criação das primeiras formas de vida sintéticas. Após cerca de 15 anos 

 
4 “Apesar do potencial do uso de gene drives criados com CRISPR para controlar a disseminação de agentes de 

doenças, assim como ocorre com qualquer tecnologia nascente, a implementação bem-sucedida em larga escala 

exigirá mais avanços científicos (principalmente quanto à contenção e eficiência dos efeitos), bem como aprovação 

regulatória e aceitação pública.” (Barrangou & Doudna, 2016, p. 938, tradução nossa). 
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trabalhando com criação de DNA sintético e modificação de microrganismos, a equipe de pesquisa 

liderada por Craig Venter fez vários avanços no desenvolvimento de vida sintética.  

Em 2010 eles criaram por meios químicos a partir de carboidratos (pentoses), moléculas 

sintéticas de DNA. Sequenciaram o genoma da bactéria Mycoplasma mycoides e o sintetizaram 

artificialmente. Inseriram a cópia sintética desenvolvida no laboratório em uma célula de 

Mycoplasma capriolum que havia sido esvaziada de DNA. A bactéria sintética passou a se 

comportar como o Mycoplasma mycoides, se tornando assim a primeira forma de vida sintética, 

quebrando a corrente ininterrupta de bilhões de anos que liga todos os organismos vivos ao 

ancestral comum de toda vida na terra (Gibson et al., 2010). 

Além da criação das primeiras formas de vida com DNA sintético, a equipe de Venter também 

criou uma bactéria com genoma artificial, que não foi copiado de outra espécie e sim editado e 

criado em laboratório. Essa nova espécie foi criada com o menor genoma para um organismo livre 

(excluindo parasitas intracelulares obrigatórios como vírus e outros). O genoma artificial foi 

construído escolhendo-se os genes mais elementares para que uma bactéria pudesse sobreviver, 

excluindo genes não essenciais. O mínimo de genes que um organismo possui hoje é 473, no 

genoma da bactéria sintética batizada de Syn3.0. Além dos 473 genes, ela carrega codificada em 

seu DNA o alfabeto com números e pontuações, os nomes em forma codificada dos 46 criadores, 

3 citações literárias e o endereço de e-mail da célula (Hutchison et al., 2016). 

Porém, a biologia sintética não se limita aos procariotos. Existem esforços na tentativa de criar 

leveduras sintéticas, que são eucariotos unicelulares. A biologia molecular das leveduras é muito 

mais complexa do que a de bactérias e, como eucariotas, muita mais próximas do ser humano. Um 

time liderado por Jef Beok publicou o experimento no qual foi criado, por meios artificiais, uma 

versão sintética do cromossomo 9 do Saccharomyces cerevisiae (Annaluru et al., 2014). Como 

uma cópia completa do cromossomo 9 seria muito dispendiosa, o time optou por uma abordagem 

de melhor custo-benefício. Eles removeram grandes porções do junk DNA e removeram vários 

íntrons. O experimento foi crucial também para testar se o junk DNA e os íntrons são de fato 

essenciais para o funcionamento do genoma. A equipe introduziu o cromossomo 9 sintético e 

modificado nas células de leveduras que haviam tido seus cromossomos 9 naturais previamente 

retirados. Como o relatório do experimento revela, mais de 50.000 pares de bases foram deletados, 

inseridos ou sofreram alguma foram de modificação. Considerando que o cromossomo 9 tem 

250.000 pares de bases, as mudanças foram significativas. Todavia, as células com o cromossomo 

sintéticos cresceram e se reproduziram normalmente (Annaluru et al., 2014). 

O projeto de Boek continua, e agora visa sintetizar o primeiro genoma completo de eucarioto, 

chamado de Synthetic Yeas 2.0 project (Sc2.0). Inclui múltiplas equipes ao redor do mundo. Nessa 

segunda fase, eles já sintetizaram 6 dos 16 cromossomos da levedura, e estão trabalhando 

ativamente nos outros. Um aspecto interessante do projeto é como a leitura e construção de 

genomas permite experimentação através da inversão da ordem dos genes, deleção e conexão de 

segmentos de DNA. De fato, o genoma é completamente customizável, como o relatório do projeto 

expõe: 
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Chemically synthesized genomes like Sc2.0 are fully customizable and allow experimentalists to ask 

otherwise intractable questions about chromosome structure, function, and evolution with a bottom-up 

design strategy (Richardson et al., 2017, p. 1).5 

Estamos começando a compreender como o CRISPR e outras biotecnologias estão mudando o 

campo de pesquisa básica em biologia molecular. Transformou não apenas os produtos da 

biotecnologia, mas também a maneira de fazer e testar hipóteses e como conduzimos os 

experimentos, enquanto mantem-se uma visão gene-centrada da biologia.  

4. O argumento experimental e o reducionismo  

A constatação da extrema complexidade que é a genética molecular em eucariotos e a gradual 

consolidação dos conceitos trazidos pela SEE têm colaborado para concepções não-reducionistas 

e não gene-centradas dos sistemas biológicos (Laland et al., 2014). A epigenética nos mostrou que 

o ambiente pode afetar a expressão de genes, inclusive tornando herdáveis padrões de sinalização 

genômicas adquiridas.  

Porém, simultaneamente temos a recente explosão no campo da engenharia genética 

proporcionada pelo CRISPR desde 2012. A simples manipulação de segmentos de DNA, sem 

manipulação das estruturas epigenéticas, sem alterações ambientais ou outras considerações não-

reducionistas, vêm gerando todo uma gama de novos organismos, novos efeitos e fenômenos 

biológicos, alterações na fenogênese, mudanças nos padrões de herança (Gene Drive) além da 

criação de formas de vida artificiais. Tudo isso a partir de concepções e práticas reducionistas e 

intervencionistas, fundamentadas no paradigma da síntese neodarwiniana. 

Seria o argumento experimental uma defesa possível da posição reducionista gene-centrada? 

É claro que retornar ao conceito clássico do gene mendeliano onde existe uma relação direta 1 para 

1 entre genes e traços genotípicos, entre segmentos de DNA e RNAm/polipeptídio não é 

concebível. A Epigenética é imensamente importante e uns dos campos mais dinâmicos da 

pesquisa biológica hoje. Porém, não deveríamos rever o debate à luz das atuais mudanças 

experimentais em biotecnologia? 

Consideramos que sim e que com base no demonstrado fica evidente que o reducionismo 

epistemológico ainda é um programa de pesquisa fértil para a biologia, seja na construção de 

explicações biológicas, seja na manipulação e intervenção em sistemas orgânicos. Os princípios 

dos programas de pesquisa reducionistas – (1) fundamentalismo, (2) hierarquia abstrata, (3) 

hierarquia espacial (Sarkar, 2005, p. 108) - são adequados como base para explicações em biologia 

molecular e genética além de orientarem a prática experimental. 

5. Conclusão 

 
5 “Genomas sintetizados quimicamente como Sc2.0 são totalmente personalizáveis e permitem que os 

experimentalistas façam perguntas que são de outro modo intratáveis sobre a estrutura, função e evolução dos 

cromossomos com uma estratégia de design bottom-up.” (Richardson et al., 2017, p. 1 tradução nossa). 
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Compreender o papel da experimentação e da intervenção é essencial para a compreensão do 

funcionamento da ciência, conforme Hacking: “A ciência natural, desde o século XVII, tem sido 

a aventura de entrecruzarmos a representação e a intervenção” (Hacking, 2012, p. 231). 

As reivindicações de que as evidências em favor da SEE e da epigenética justificam o 

abandono de uma visão reducionista e gene-centrada estão equivocadas. O argumento 

experimental a partir da engenharia genética, biologia sintética, especialmente na era pós-CRISPR, 

formam uma defesa da visão reducionista gene-centrada da biologia.  

Assim, o presente trabalho propõe a necessidade do retorno a esse clássico debate em Filosofia 

da Biologia à luz das novas tecnologias de engenharia genética, da experimentação e da criação 

de fenômenos biológicos. É necessário equilibrarmos as abordagens, levando em conta tanto a 

ciência enquanto representação como a ciência enquanto intervenção.  
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