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RESUMO 

O presente artigo visa analisar os recentes estudos a respeito da contribuição da epigenética na compreensão 

da ocorrência de práticas delituosas. Para tanto, serão estudados, inicialmente, aspectos gerais sobre a 

epigenética, buscando entendimento acerca do conceito atual do termo. Na segunda parte do trabalho, as 

práticas delituosas serão abordadas a partir da perspectiva da epigenética, especialmente no que diz respeito 

ao comportamento do autor do delito. Adotou-se na pesquisa a metodologia referencial bibliográfica, 

utilizando-se de livros, artigos e obras que versam a respeito do tema ora estudado. 
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ABSTRACT 

O presente artigo visa analisar os recentes estudos a respeito da contribuição da epigenética na compreensão 

da ocorrência de práticas delituosas. Para tanto, serão estudados, inicialmente, aspectos gerais sobre a 

epigenética, buscando entendimento acerca do conceito atual do termo. Na segunda parte do trabalho, as 

práticas delituosas serão abordadas a partir da perspectiva da epigenética, especialmente no que diz respeito 

ao comportamento do autor do delito. Adotou-se na pesquisa a metodologia referencial bibliográfica, 

utilizando-se de livros, artigos e obras que versam a respeito do tema ora estudado. 
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1. INTRODUÇÃO

Em busca de respostas concretas, 

intrigados com as causas da 

criminalidade, personalidade do 

criminoso, práticas punitivas atuais e 

todos os elementos que permeiam o 

crime, muitos pesquisadores se propõem 

ao estudo do conjunto de conhecimentos 

na área da criminologia.   

Ao contrário dos amantes do Direito 

Penal, que não costumam levar em 

consideração outras ciências, os 

apaixonados por criminologia fazem 

questão de recorrer às outras áreas do 

saber, buscando explicação para aquilo 

que o mundo do Direito não proporciona. 

Com a evolução primária das pesquisas 

na área médica, iniciaram-se as teorias a 

representa a ideia de que o 

comportamento do indivíduo é 

determinado pela sua genética, ideia que 

teve base nos estudos de um seguidor de 

Darwin, Francis Galton, biólogo, 

geógrafo e estatístico, que defendia a 

determinação hereditária tanto das 

características físicas como das 

capacidades mentais, afirmando que 

poderia aperfeiçoar a espécie humana a 

partir da seleção de cruzamentos. Teoria 

que se perpetuou até as primeiras 

décadas do século XX. (SILVA, 2014). 

Em meados de 1940, Conrad Hal 

pela primeira vez, contrariando, ainda 

que de forma inicial, grande parte do que 

a comunidade científica acreditava a 

respeito dos genes, demonstrando a 

capacidade de interação gene-ambiente 

que influenciaria o desenvolvimento do 

indivíduo. 

Apesar de ainda estar buscando o seu 

espaço, estudos recentes já demonstram 

que a epigenética é capaz de auxiliar na 

compreensão das práticas delituosas, 

revelando, por exemplo, que ambientes 

hostis tendem a modular o 

funcionamento dos genes dos 

indivíduos. (DANTAS, 2018).  

Assim, o presente artigo visa realizar 

uma abordagem do conceito de 

epigenética, apresentando um pouco do 

que tem sido produzido e discutido com 

relação ao tema na área da criminologia. 

2. ASPECTOS GERAIS DA 

EPIGENÉTICA 

Originário do prefixo grego epi, que 
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Trata-se do estudo de mudanças 

herdadas nas funções dos genes, 

provocadas por fatores endógenos 

(fatores determinantes inerentes ao 

organismo) ou exógenos (fatores 

determinantes que dizem respeito ao 

ambiente), ou seja, elementos que 

influenciam a genética.  

O termo foi utilizado pela primeira vez 

pelo pesquisador britânico Conrad Hal 

Waddington por volta de 1940-1950, em 

seu trabalho chamado 

, que trata sobre a 

demonstração visual de um conjunto de 

escolhas com as quais uma célula 

embrionária se depara durante o 

desenvolvimento, a partir das quais 

ocorre a diferenciação de um tecido para 

outro. (GOLDBERG et al, 2007). 

De acordo com Waddington, a 

epigenética consiste em eventos que 

conduzem ao desdobramento do 

programa genético para o 

desenvolvimento. De forma 

simplificada, a ideia do biólogo 

demonstra que nem todos os genes 

inseridos em nosso DNA estão ativos e 

afirma que um gene pode ser ativado ou 

desativado de acordo com as influências, 

estímulos e pressões ambientais que 

atingem o indivíduo. A exemplo, 

pesquisas demonstram evidências de que 

os indivíduos expostos à fome costumam 

desenvolver melhores mecanismos para 

armazenar gordura e açucares. 

(DANTAS, 2018). 

Apesar de possuir sua origem datada em 

meados de 1940-1950, a epigenética 

ainda é um dos ramos mais atuais da 

genética e da biologia molecular, 

possuindo contribuições extremamente 

relevantes em diversas áreas, vez que 

desmistifica a cha

vigorou durante muito tempo, 

considerando os genes como a única 

forma de transmissão das características 

biológicas hereditariamente, razão pela 

qual diversos estigmas foram criados, 

como, por exemplo, o desestímulo à 

adoção de crianças, pois se acreditava 

que, caso os pais biológicos fossem 

criminosos, a criança estaria 

determinada geneticamente ao mesmo 

fim. (IANDOLI, 2018)  

Superada, entretanto, essa ideia, 

atualmente existem estudos avançados 

no campo da epigenética que 

demonstram as evidências da herança 

não-genética, ou seja, as variações não-

genéticas decorrentes da interação do 

meio ambiente com o DNA podem ser 

transmitidas para os descendentes, 

fenômeno conhecido co
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Marcelo Fantappié, professor associado 

da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e pesquisador do laboratório de 

Helmintologia e Entomologia Molecular 

do Instituto de Bioquímica Médica da 

enética e 

Revista Carbono, em 2013, faz uma 

excelente explanação acerca do tema, 

demonstrando que a herança epigenética 

já estava presente nos argumentos dos 

naturalistas do século XVIII, vez que 

Jean Baptiste Lamarck acreditava que a 

evolução ocorria, em parte, através de 

características adquiridas durante a vida. 

Em sua teoria, Lamarck falava sobre a lei 

do uso e do desuso, que resultou da 

observação de que certos órgãos se 

desenvolvem mais com a sua utilização, 

entretanto ficam atrofiados quando em 

desuso. Como exemplo, o naturalista 

citava o pescoço das girafas que, a partir 

da necessidade de alcançar folhas mais 

altas nas árvores, teriam desenvolvido a 

musculatura esticando seus pescoços, o 

que fez com que ficassem tão longos, 

sendo tal característica transmitida 

hereditariamente, tornando a próxima 

geração mais apta ao ambiente.  

Assim, a teoria de Lamarck se aproxima 

do que é estudado hoje na epigenética, 

porém com algumas diferenças cruciais, 

pois a mudança nos genes é lenta e pode 

demorar muito tempo para que ocorra o 

processo descrito por Lamarck a respeito 

da transmissão hereditária das 

características adquiridas. Todavia, 

através do estudo da epigenética, foi 

possível observar que tais mudanças 

podem ocorrer de forma mais rápida 

devido às influências recebidas pela 

célula. 

A Drª Maria Lúcia Corrêa Giannella 

(2014), pesquisadora com ênfase em 

diabetes e nas áreas de Biologia Celular 

e Molecular, explica que, inicialmente, 

nos estudos da genética havia uma busca 

pelos genes que, supostamente, 

determinariam o Diabetes tipo 2, 

entretanto, no decorrer do 

desenvolvimento dessas pesquisas, 

poucos genes com grande impacto foram 

encontrados, levando os estudiosos ao o 

epi genoma, ou seja, o estilo de vida do 

indivíduo, se pratica ou não atividades 

físicas, entre outros fatores externos 

capazes de influenciar os genes. 

A partir disso, caíram por terra as 

afirmações que levavam os 

pesquisadores a acreditarem que os 

indivíduos desenvolvem doenças 

crônicas apenas devido à sua genética, 

uma vez que agora se sabe que os fatores 

ambientais são necessários para o 

desenvolvimento da doença, não 

havendo um gene capaz de garantir sua 
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manifestação sem que exista influência 

de componente ambiental nesse sentido.  

Cesar Vasconcellos de Souza, médico 

psiquiatra e produtor de textos, em seu 

, vai além e afirma, com 

base nos estudos de Eric R. Kandel, que 

o processo pode ocorrer, inclusive, 

quando o ser humano ainda está no útero 

da genitora, recebendo estímulo de tudo 

que ocorre no ambiente, bem como nos 

pensamentos e sentimentos desta, que 

produzem influências epigenéticas sobre 

o comportamento do feto. 

Portanto, a epigenética pode ser definida 

como a interação gene-ambiente que 

influencia o desenvolvimento, de forma 

que o meio ambiente consegue modular 

a expressão gênica de acordo com 

experiências individuais, estilo de vida, 

entre outras influências externas. 

3. O ESTUDO DAS PRÁTICAS 

DELITUOSAS A PARTIR DA 

EPIGENÉTICA 

As descobertas acerca da epigenética se 

mostram extremamente relevantes para 

diversas áreas, na medida em que são 

capazes de explicar situações que não 

encontram respostas nos estudos da 

genética. 

Mesmo se tratando de uma descoberta 

relativamente antiga, datada de meados 

de 1940, apenas nos últimos anos a 

epigenética começou a ser explorada, 

uma vez que era vista com maus olhos 

pelos pesquisadores devido a sua 

semelhança com a teoria de Lamarck, 

que se encontrava superada pelas teorias 

de Darwin.  

Todavia, com as recentes descobertas 

acerca da epigenética, muitos 

pesquisadores se interessaram pelo tema, 

desenvolvendo estudos que visam 

compreender as práticas delituosas a 

partir dessa ciência. Os estudos, ainda 

que iniciais, já demonstram, por 

exemplo, que ambientes hostis tendem a 

modificar o funcionamento dos genes 

dos indivíduos. (DANTAS, 2018). 

A teoria encontra fundamentos na obra 

A anatomia da 

Violência, as raízes biológicas da 

Criminalidade (2013), na qual o autor 

aborda o desenvolvimento da biologia 

humana, elucidando que essa se deu em 

um ambiente selvagem que exigia 

práticas violentas para garantir a 

a origem da civilização, onde as 

capacidades intelectuais passaram a ser 

mais valorizadas do que a violência em 

se tratando de vantagem evolutiva. 

Contudo, a civilização ainda é um 

processo recente da humanidade, razão 
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pela qual a obra de Adrian Raine explana 

que a biologia humana ainda mantém os 

genes determinantes para o 

comportamento violento que foram 

adquiridos por nossos antepassados 

devido à necessidade de lutar por 

sobrevivência.  

Porém, da mesma forma que os estudos 

direcionados a localizar os genes de 

doenças crônicas não encontram 

elementos suficientemente responsáveis, 

havendo sempre um componente gênico 

e um componente ambiental para a 

manifestação da doença, os genes que 

determinam comportamentos violentos 

também não são absolutos, necessitando 

de elementos ambientais capazes de 

contribuir para esta manifestação, 

segundo Raine. 

Seguindo a linha mencionada pelo 

psiquiatra Cesar Vasconcellos de Souza, 

 (2016), citado 

no tópico anterior, esses componentes 

ambientais que, somados ao gene, 

possibilitam o desencadeamento do 

comportamento violento, podem ser 

adquiridos pelo indivíduo ainda no útero 

da genitora, vez que o feto recebe 

influências sobre o ambiente ao redor, 

bem como dos sentimentos e 

pensamentos da mãe. 

biológico: implicações para a sociedade 

(2008), Adrian Raine discorre, dentre 

outros tópicos, sobre o papel do 

ambiente social para a ocorrência de 

práticas delituosas. Apesar de 

reconhecer a importância dos fatores 

genéticos e neurobiológicos para o 

genéticos possuem grande importância 

para o desenvolvimento do 

comportamento violento, afirma que os 

genes não são imutáveis, tendo em vista 

que as influências ambientais e 

psicossociais sofridas pelo indivíduo em 

fase de desenvolvimento podem alterar a 

expressão do gene, o que altera o 

funcionamento cerebral e resulta em um 

comportamento antissocial.  

Trata-se de observação extremamente 

importante, uma vez que os indivíduos 

estão, desde o seu nascimento, buscando 

adaptar-se ao meio, respondendo aos 

estímulos e influências que sofrem. 

Nesse sentido, têm-se que as fases de 

desenvolvimento e aprendizagem 

ocorrem na infância e juventude, assim, 

expor estes indivíduos aos ambientes 

negativos, causa, consequentemente, sua 

adaptação a este meio.  



 

 CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020)  janeiro  julho                                                     65 
 

Raine menciona que o comportamento 

violento e criminoso, quando combinado 

com fatores de risco sociais e biológicos, 

aumenta exponencialmente. Nesse 

sentido, cita estudos de diversos países 

que demonstraram que complicações 

durante o nascimento podem interagir 

com ambientes familiares negativos de 

forma a criar uma predisposição à 

ocorrência de infração violenta na vida 

adulta. 

Raine destaca as evidências de que a 

mutação no gene da MAO-A juntamente 

com maus tratos na infância pode 

predispor o comportamento antissocial 

em adultos. 

Um estudo publicado em 2014 na revista 

especializada "Molecular Psychiatry", 

realizado com 800 finlandeses 

condenados por crimes violentos e não 

violentos, em comparação com a 

população em geral, encontrou dois 

genes (MAO-A e CDH13), que estariam 

associados "a comportamentos 

extremamente violentos", sendo um 

deles o mesmo gene mencionado por 

Adrian Raine (MAO-A). 

A pesquisa mencionada não foi 

concebida para explicar o impacto das 

variações genéticas e os próprios os 

autores afirmam que outros genes 

também podem desempenhar um papel, 

direta ou indiretamente nesse sentido.  

Entretanto, apesar de se tratar de estudo 

direcionado para a o campo da genética, 

é possível extrair algumas observações 

relevantes que nos levam a confirmar as 

teses firmadas a respeito da epigenética, 

tendo em vista que, de acordo com os 

autores, as duas versões dos genes são 

comuns em diversos indivíduos, sendo 

encontrados em um a cada cinco 

indivíduos, mesmo que a maioria não 

cometa ações violentas durante a vida. 

Relatam ainda que, no mesmo estudo 

ainda existem indivíduos que mesmo 

sem possuir essas versões dos genes, 

-

estudado, reforçando a ideia de 

desconstrução do chamado 

tempo, sendo um indicativo de 

confirmação da teoria de Adrian Raine 

no sentido de que, devido ao pouco 

tempo de civilização que possuímos 

como sociedade, ainda mantemos os 

 

Conforme já mencionado, para Adrian 

Raine, os fatores ambientais e sociais, 

bem como os fatores genéticos e 

neurobiológicos possuem a mesma 

importância quando se trata do 

comportamento violento que leva o 

indivíduo à prática de delitos, todavia, 

Raine menciona que, nas situações nas 

quais o estudo do caso do indivíduo não 
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apresenta fatores de risco sociais que o 

levem ao comportamento antissocial, os 

fatores biológicos acabam se destacando. 

Assim também é na situação contrária, 

quando o indivíduo está inserido em um 

contexto familiar negativo, o fator 

biológico fica camuflado pelas causas 

sociais do crime. 

Diante das evidências mencionadas, pela 

comprovação de que os genes não são 

imutáveis, a epigenética traz a 

possibilidade de alteração da expressão 

dos genes através da influência de fatores 

ambientais, o que faz com que os 

pesquisadores comecem a questionar 

quais seriam os meios cabíveis para 

tratamento e prevenção de violência, 

comportamento antissocial e práticas 

delituosas. (RAINE, 2008). 

Nesse sentido já existem pesquisas que 

demonstram o comportamento 

antissocial do indivíduo relacionado à 

deficiência alimentar nos primeiros 03 

(três) anos de vida, causando deficiência 

do funcionamento cerebral, o que resulta 

em disfunções neurocognitivas que são 

fatores de predisposição ao 

comportamento antissocial. (RAINE, 

2008) 

Considerando a pesquisa citada, é 

possível verificar que a solução pode ser 

mais simples do que o imaginado. Nesse 

sentido, Adrian Raine menciona que 

programas de prevenção que controlam a 

alimentação dos indivíduos durante a 

infância já existem e, como resultado, 

geram a redução da prática de crimes.  

Não há, entretanto, como abordar as 

práticas violentas e a epigenética sem 

abordar os transtornos mentais, tendo em 

vista que os mecanismos epigenéticos 

são considerados umas das principais 

apostas das pesquisas atuais em 

psiquiatria, por apresentarem explicação 

a partir da interação da herança genética 

do indivíduo e os fatores ambientais, que 

gera alterações na expressão do material 

genético, culminando na determinação 

das características que serão 

desenvolvidas no indivíduo. (FREITAS-

SILVA, 2014). 

Nesse sentido, Adrian Raine (2008), 

afirma ser possível concluir, com base 

nos diferentes paradigmas clínicos da 

neurociência, que há uma significativa 

base cerebral no comportamento 

antissocial e que tais processos 

neurocomportamentais possuem grande 

relevância para a compreensão da 

violência na sociedade.  

Assim, menciona as implicações 

neuroéticas e neurolegais a respeito do 

tema, questionando acerca dos 

elementos: Responsabilidade e punição. 

O indivíduo que apresenta disfunções 

cerebrais deve ser inteiramente 
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responsabilizado em caso de 

cometimento de uma prática delituosa?  

Raine, ainda demonstra, em seu artigo 

sociedade e para o sistema de justiça 

demonstram comportamentos 

antissociais possuem os circuitos neurais 

prejudicados no que se refere ao 

sentimento, moral e tomada de decisão. 

Assim, aborda o tema de uma 

perspectiva de julgamento moral, 

questionando se tais indivíduos teriam a 

capacidade de distinguir o certo do 

errado, não no que se refere ao conceito 

legal dos termos, mas sim com relação ao 

sentimento.  

O questionamento trazido pelo autor é de 

extrema relevância, tendo em vista que 

se acredita que as emoções sejam o 

elemento central para o julgamento 

moral. 

Portanto, apesar de a epigenética trazer 

imensa contribuição para a criminologia, 

ainda há grande a discussão que circunda 

o tema, e certamente ainda há muitas 

descobertas a serem realizadas nesse 

sentido.  

Mesmo não esgotando o conteúdo, é 

importante reconhecer sua relevância, 

pois além de afastar a ideia trazida pelo 

determinismo genético, utilizado por 

muito tempo para embasar teses racistas 

(DANTAS, 2018), a epigenética traz 

significativas contribuições, tanto para a 

área médica como para a criminologia, 

que tem se utilizado das descobertas da 

epigenética para desenvolver teses 

acerca dos fatores que permeiam o 

crime. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A epigenética traz consigo a 

possibilidade de modulação da 

expressão gênica através da interação 

gene-ambiente, acabando com a ideia do 

mundo uma nova visão da genética 

humana e sua interação com o meio 

ambiente. 

Nessa perspectiva, mesmo que o 

indivíduo possua determinado gene, isso 

não será determinante para o 

desenvolvimento de uma característica, 

uma doença ou, no caso do tema do 

presente artigo, o comportamento 

violento que leva o indivíduo ao 

cometimento de práticas delituosas. 

Havendo, assim, a necessidade de um 

fator externo que faça pressão suficiente 

para desencadear a característica.  

Como menciona Skinner (2016) A 

regulamentação da biologia nunca 

envolverá um 'processo apenas genético', 

nem um 'processo somente 
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epigenético'. Eles são completamente 

 

Apesar de se tratar de uma descoberta 

relativamente antiga, uma vez que o 

termo foi utilizado pela primeira vez em 

meados de 1940, pelo pesquisador 

Conrad Hal Waddington, a epigenética 

não obteve muito crédito na época em 

que o pesquisador propôs a ideia, pelo 

fato de possuir semelhanças com a teoria 

de Jean-Baptiste de Lamarck, que se 

baseava na lei do uso e do desuso, 

resultante da observação de que certos 

órgãos se desenvolvem mais com a sua 

utilização, ficando atrofiados quando em 

desuso e que tais características eram 

adquiridas devido a necessidade e 

transmitidas hereditariamente, tornando 

a próxima geração mais apta ao 

ambiente. Superada a teoria de Lamarck, 

até então, pela teoria evolucionista de 

Charles Darwin.  

Entretanto, nas últimas décadas, as 

teorias relacionadas à neurociência 

conseguiram destaque com relação a 

formação de patologias mentais, através 

dos estudos dos componentes genéticos 

e cerebrais, em busca das causas ou 

determinações genéticas dos transtornos 

mentais relacionados à violência, o que 

abriu espaço para a epigenética. 

(FREITAS-SILVA, 2014).   

Dada a sua complexidade, ainda há 

muito a ser descoberto, razão pela qual a 

epigenética deve ser estudada com 

cautela, por se tratar de estudo em 

desenvolvimento. Todavia, as pesquisas 

direcionadas à criminologia com base na 

epigenética, já possuem contribuições 

significativas para a compreensão dos 

elementos que levam o indivíduo à 

prática delituosa, como demonstram os 

estudos de Adrian Raine, que 

demonstram que ambientes hostis 

podem modular o funcionamento dos 

genes do indivíduo em desenvolvimento, 

conduzindo-o a uma alteração do 

funcionamento cerebral que resulta em 

um comportamento antissocial, capaz de 

levar o indivíduo à prática violenta.  

O tema é de grande relevância e 

utilidade, pois além de auxiliar na 

compreensão dos fatores que levam o 

indivíduo à violência, também tem sido 

utilizado para a produção de pesquisas 

focadas em como reverter ou evitar o 

comportamento violento através do 

mesmo mecanismo, ou seja, controlar os 

fatores de riscos externos que são 

capazes que desencadear o 

comportamento antissocial do indivíduo.  

É, ainda, necessário mencionar que o 

controle dos fatores supramencionados 

deve ocorrer ainda quando o indivíduo se 

encontra na vida intrauterina, de acordo 
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com Cesar Vasconcellos de Souza 

(2016), tendo em vista que o feto 

também sofre com as influências 

recebidas pela genitora. 

Raine (2008), ainda alerta que já existem 

programas de prevenção que controlam a 

alimentação dos indivíduos durante a 

infância e, como resultado, geram a 

redução da prática de crimes. 

Acentua-se ainda que a deficiência 

alimentar na infância e ambientes hostis 

são apenas alguns dos fatores ambientais 

citados que podem desencadear o 

comportamento antissocial nos 

indivíduos pois, como mencionado ao 

longo deste artigo, a epigenética ainda 

está sendo descoberta, e possivelmente 

ainda trará muitas respostas.  

Dessa forma, mesmo ainda sendo pouco 

explorada pelos pesquisadores da área, a 

epigenética tem sido uma grande 

descoberta para a criminologia, trazendo 

contribuições significativas para os 

estudos acerca do crime, possibilitando 

uma maior compreensão dos fatores 

genéticos e ambientais que propiciam a 

ocorrência de práticas delituosas, além 

de auxiliar na elaboração de possíveis 

soluções e prevenções para o problema 

da violência, posto que, em tese, o 

controle do ambiente possui o condão de 

evitar e, até mesmo, reverter os fatores 

de risco que levam o indivíduo à prática 

do crime, como se extrai das 

informações trazidas no presente artigo. 
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