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RESUMO 
  
O trabalho apresenta um conjunto de argumentos com foco sobre o fenômeno das relações, 
tendo por base perspectivas da antropogênese da função educativa e de suas práticas 
históricas e contemporâneas. Embasado em diferentes vertentes teórico-conceituais e 
marcado pela natureza interdisciplinar, o texto é uma construção reflexiva derivada de 
pesquisa bibliográfica, efetivada com vistas à sustentação teórica do projeto de pesquisa -
 Dimensões relacionais da aprendizagem-, ainda em desenvolvimento. No centro das 
argumentações está o suposto de que toda a relação é, por princípio, educativa, e toda a ação 
educativa é, por princípio, uma ação que integra o interminável processo gestacional do 
homem, condição que lhe foi determinada por sua neotenia. 
Palavras chave: antropogênese, relação, aprendizagem   
 
 
 
ABSTRAC 
  
El trabajo presenta un conjunto de argumentos con foco en el fenómeno de las relaciones, 
teniendo por base perspectivas de la antropogénesis de la función educativa y de sus 
prácticas históricas y contemporáneas. Fundamentado en diferentes vertientes teórico-
conceptuales y marcado por la naturaleza interdisciplinaria, el texto es una construcción 
reflexiva derivada de investigación bibliográfica, llevada a efecto con vistas a la 
sustentación teórica del proyecto de investigación -Dimensiones relacionales del 
aprendizaje- , todavía en desarrollo. En el centro de las argumentaciones, está el supuesto de 
que toda relación es, por principio, educativa, y toda acción educativa es, por principio, una 
acción que integra el interminable proceso de gestación del hombre, condición que le fue 
determinada por su neotecnia. 
Palabras llave: antropogénesis, relación, aprendizaje 
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A busca por compreender a educação e sua prática cotidiana não pode prescindir 

da leitura concomitante do processo de desenvolvimento humano, pois se estaria separando 

o inseparável, dissociando a totalidade singular que caracteriza o sujeito na dinâmica de sua 

construção biopsicossocial.   

A compreensão do processo educativo para a constituição do homem redimensiona 

as definições sobre a natureza do espaço e do tempo em sua historicidade, envolvendo a 

trajetória da espécie pelo difícil caminho que o conduziu a “criação” de sua vida, que o 

inseriu de maneira polimorfa e polivalente no ecossistema global. Esse percurso, contado 

pelas tantas vozes que o perspectivaram também no território da ciência, é presentificado 

por meio das ferramentas de investigações que têm como foco o ponto de cruzamento de 

segmentos que abarcam desde as bases biológicas à complexa subjetividade e simbologias 

individuais e coletivas. Os avanços científicos sobre a constituição neurobiológica do 

homem, tanto quanto os diferentes modelos explicativos sobre a dinâmica do funcionamento 

mental e as decifrações “arqueológicas” escritas no campo da História Cultural, apóiam 

esses supostos. 

A educação como processo que envolve, sempre, o projeto de um grupo humano, 

está na antropogênese, integra o macrocenário em que se cruzam os feixes constitutivos da 

vida e da morte do gênero homo, liga-se à sobrevivência do homo sapiens no contexto da 

evolução a que está fadado, pela via do aprender.     

Na essência, se diz que o homem existe porque aprende, continua a existir porque 

ensina e, ainda, que esse processo é fundado, organizado e mantido pela competência 

humana mais notável e asseguradora da espécie: a competência relacional.  

As relações acionadoras do aprender e do ensinar iniciam bem antes da concepção, 

por meio dos movimentos de elementos inconscientes nos quais prevalece a pulsão de vida, 

tendo em conta os supostos de Freud (1976) sobre a conflitiva da mente. Iniciam ainda na 

construção imaginária dos pais - no jogo do sonho que projeta uma realização e um futuro -, 

e na construção imaginária de seus grupos, no sonho do jogo que assegura a manutenção da 

cultura e a perpetuação de histórias coletivas. Mas é, finalmente, na concretude físico-

sensorial da interação de seus corpos que a relação é nominada. Trata-se, pois, de um 

projeto que se atualiza com os nascimentos, reinventando a dinâmica relacional.    

Assim, no encontro do sonho/projeto com um novo ser são incrementados novos 

modos de relação que viabilizam alternâncias de produção de saber e deslizamentos de 

significações geradoras de novos campos simbólico-conceituais, de progressiva 
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complexidade. As alternâncias da produção do saber são contínuas, perduram por toda a 

vida e mantêm os vínculos humanos.  

Nesta perspectiva, toda a relação é, por princípio, educativa, e toda a ação 

educativa é, por princípio, uma ação que integra o interminável processo gestacional do 

homem, condição determinada por sua neotenia.  

A defesa desses pressupostos requer argumentações sustentadas em elementos de 

distintas disciplinas e vertentes teóricas que não se tem a pretensão de esgotar, embora 

pareça necessário que algumas reflexões permitam a convergência de idéias na direção de 

fundamentar o suposto da dualidade homem-aprendizagem como resultante do enlace 

relacional, para além dos conceitos aportados pelas teorias clássicas da educação.  

Um dos segmentos preliminares desse recorte reflexivo é o que aborda a tendência 

que durante séculos polarizou crenças sobre a predominância biológica/genética ou 

ambiental/interativa na constituição do homem e na determinação de seu comportamento, 

conforme teorias e sistemas filosóficos, psicológicos e da educação, hoje ressurgido no seio 

das discussões que emergem dos avanços das neurociências . Na construção da lógica desse 

antagonismo deve-se ressaltar que não parece haver discordâncias importantes no que tange 

a idéia de que para todas as espécies “não humanas” a dimensão biológica, sobretudo de 

natureza genética, liderou em grande parte o processo que as mantiveram na cadeia geo-

sistêmica, assegurando disparos maturacionais, reações e comportamentos previsíveis, ainda 

que adaptações necessárias aos diferentes habitats sempre tenham integrado o cabedal de 

seus registros históricos.  

Mas, na espécie humana, a Biologia não consegue responder as tantas indagações 

sobre a infindável variabilidade e imprevisibilidade das dimensões afetivas, cognitivas, e 

comportamentais que a caracteriza. De outra parte, a vertente representativa da supremacia 

da força ambiental também não dá conta de responder a todas as questões impostas por 

estudos empíricos, particularmente os realizados com gêmeos idênticos, indicativos da clara 

influência de fatores genéticos na determinação de comportamentos (ROSE, 1997; 

PLOMIN e RENDE, 1991; CARRETERO, 2000; CALEGARO, 2001; TONI, 2004; 

BUSSAB, 2000). 

Numa perspectiva intermediária, muitos estudos buscaram, e ainda buscam, 

articular os registros biológicos e sociais, como é o caso das proposições sobre a herança 

epigênica, teoria proposta ainda no calor da difusão das idéias darwinianas e retomadas por 

Changeux (1985) com o modelo da epigênese por estabilização seletiva. Deve-se 
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mencionar, ainda, a sociobiologia (AYALA, 1998), perspectiva que adota como 

referência o princípio da aproximação da influência dos planos biológicos e ambientais na 

configuração dinâmica das relações interativas, e a psicologia evolutiva. Esta última 

ressurge de modo particularmente significativo na última década, estabelecendo novos 

horizontes para a compreensão das especificidades do homem e do humano, e consolidando 

seu espaço como ramo da ciência cujo objeto é o comportamento biossocial 

(WAIZAIBORT, 2008; EHRLICH, 2002). 

No entanto, provavelmente como resultante da tendência de entendimento marcado 

pelo modelo causalístico linear, as antigas controvérsias paradigmadas na ramificação 

filosófica do empirismo e do racionalismo, expressivas da dicotomia de posicionamentos 

acerca das origens do comportamento humano, perseveraram no universo dos que pensaram 

o homem e a educação no último século.  

Na atualidade, não parece haver discordância quanto à concepção de que o homem 

se caracteriza por ter um programa genético aberto, e não um programa fechado como os 

demais seres com repertórios de comportamentos pré-determinados.  Nesse sentido, é 

suposta a necessidade de adoção de recursos singulares, não filogenéticos, que assegurem 

comportamentos de sobrevivência e adaptação.     

O Homem é um ser inacabado, conforme frase de Freire (1989) tão difundida no 

campo pedagógico. Mas essa não é apenas uma suposição teórico-filosófica sustentadora de 

uma idéia de sujeito e de sociedade. O homem é, antes, um ser biologicamente inacabado, 

tal como originalmente apresentado por Louis Bolk, anatomista holandês, com a “teoria da 

fetalização, do retardamento, ou da neotenia” (LEWIN, 1999; AYALA 1998).  De acordo 

com a teoria, o bebê humano ao nascer não conta com o amadurecimento mínimo necessário 

à sobrevivência e sem os cuidados básicos, sistemáticos, e prolongados de outro a espécie se 

extinguiria. São necessários muitos anos de rigoroso amparo e tutela para que os níveis de 

maturidade neurofuncionais, afetivos, simbólico-cognitivos, e outros alcancem patamares 

que permitam alguma auto-regulação e trânsito no âmbito social.   

Tomando por referência esses supostos, a abertura filogenética, a prematuridade, a 

ausência do determinismo, o atraso maturacional constitui a grande diferença do homem 

relativamente aos demais seres, exigindo que, através da educação, a aprendizagem 

preencha o espaço vazio do “saber viver”, por meio de relações que inauguram e mantêm o 

processo de aprender e de apreender o humano: a língua, a cultura, o desejo.  É essa 

condição que explica a longa duração da infância e da adolescência até que seja concluído o 
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processo de formação corpórea, iniciado na vida intra-uterina e é essa condição que 

aponta para a interminável gestação do homem, no seu plano simbólico. O processo de 

desenvolvimento, portanto, nunca é concluído, e apenas o encerramento da vida biológica o 

interrompe.   

O desenvolvimento do cérebro, ou cerebração, marcado pela lentidão e pela 

necessidade de atribuição de sentidos, significados, memorizações tonalizadas por 

colorações afetivas, é um dos aspectos que confere condições de flexibilidade e de 

plasticidade da mente, com repercussões sobre o pensar, o agir e o sentir. A estrutura 

cerebral, integrada por 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de galáxias do universo, 

é indicativa da extraordinária possibilidade de combinações e trajetos sinápticos, o que põe 

fim às possibilidades de certezas e impõe crenças sobre o acaso combinatório de fatores, se 

tomado por inspiração os contributos de Prigogine (1998).  

Portanto, o atraso ontogênico não apenas favorece, mas exige a aptidão para 

aprender e é nessa perspectiva que o homem e a educação/aprendizagem se anelam numa só 

história: a educação concebida como um processo dirigido a metas derivativas de projetos 

coletivos; e a aprendizagem concebida como fenômeno derivado das relações, na dinâmica 

do desenvolvimento humano.  

É pertinente pontuar que o ensinar e o aprender não se restringem à função de 

viabilizar a adequação dos “não adultos” aos padrões normativos dos grupos dos quais 

fazem parte, tampouco à função de extinguir ou preservar hábitos e comportamentos que se 

mostraram inadequados ou adequados à sobrevivência, numa leitura simplista da lógica 

darwiniana, ou ainda de integrar jovens no contexto de ideais e aspirações coletivas (GILES, 

1987). Antes, a aprendizagem, ou as aprendizagens, quando sob a égide de um processo 

educativo, estão a serviço da humanização do homem, a serviço da invenção de uma espécie 

que precisa ser artesanalmente construída no cotidiano das relações, e cujas repercussões se 

expressam, sobretudo, pelo pensar.   

Uma rápida reflexão sobre o período primitivo da história da educação (CAMBI, 

1999) há que considerar a educação, a aprendizagem, o pensar, como eixo acionador que 

permitiu ao Australopithecus (hominídeo que habitou a terra pelo período compreendido 

entre 5 e 1 milhão de anos atrás.) constituir-se no marco que inaugura a capacidade da 

espécie para transformar o meio, manuseando instrumentos de caça, lascando pedras e 

construindo abrigos para seu grupo. Há que reconhecer o quão difícil é atribuir a outro 

fenômeno que não o da aprendizagem o processo de transformação do aprendido que, pela 
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via do pensamento, assegurou os “avanços” do Pitecanthropus (espécie que viveu de 2 

milhões a 200 mil anos atrás), marcados pela instauração de práticas agrícolas, pelo domínio 

do fogo, pela elaboração de ferramentas, e pela organização de novas formas de viver.  

Na mesma esteira lógica, nenhum outro processo, que não o da aprendizagem 

transformadora, pode melhor explicar a notável história do Homem de Neanderthal. O 

homem de Neanderthal viveu entre 200 mil a 40 mil anos atrás e os dados antropológicos 

indicam que de sua história se destacam peculiaridades observadas no aperfeiçoamento de 

estratégias de caça, na construção de armas, e, principalmente, no estabelecimento de 

marcos do registro a vida simbólica, expressa no plano imaginário pelo processo de criação 

e realização de cerimônias de culto dos mortos.  

Além disso destaca-se o pensamento estético e expressivo manifesto em suas 

pinturas, cuja função poderia já estar associada à idéia de “educar”, considerando a 

intenção de transmitir saberes “técnicos” aos pares e/ou aos descendentes. É curioso 

ressaltar que sua extinção parece estar associada ao compartilhamento de espaço com o 

Homo sapiens, do qual resultou uma perda progressiva das condições de vida, pressupondo 

um arsenal de saberes mais efetivo deste último para as práticas de sobrevivência.  

Conclusivamente, a rápida evolução genética, conforme Ehrlich (2002), e/ou a ação 

dos efeitos das aprendizagens sobre os genes, de acordo com a teoria da epigênese de 

Changeux (1985), indicam a forma como foram acionados os processos que permitiram ao 

Homo sapiens desenvolver culturas, sistematizar práticas de educação, adotar técnicas 

diferenciadas de caça, de agricultura, e da pecuária, assim como eleger modalidades de vida, 

de acordo com as condições do meio e, possivelmente, com suas preferências, colocando a 

escolha na história humana. O homo sapiens “primitivo” se fixou ou se deslocou quando 

assim escolheu, em diferentes momentos, num nomadismo seletivo favorecedor de novas 

descobertas. De forma nunca antes observada em qualquer outro hominídeo, o homo sapiens 

ampliou o universo imaginário, consolidando habilidades artístico-expressivas (arte 

naturalista), inundando o espaço de compreensão dos fenômenos com poções de mágicas 

verdades, e acionando uma notável relação interlocutória com os seres místicos que 

povoaram suas vidas internas e coletivas.   

Além disso, a atribuição de um lugar destacado para a educação conspirou para o 

desenvolvimento das competências que fizeram do homo sapiens a única espécie que 

sobreviveu dentre os tantos hominídeos que habitaram a terra, particularmente pela 
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habilidade de transformar aprendizagens, de alterar o estado das coisas e das idéias, de 

se envolverem com o grupo de relações primárias, e de promoverem a transmissão da 

cultura.  

Nas mudanças ocorridas nos períodos seguintes, o papel da educação e da 

aprendizagem tornou-se ainda mais evidente e imbricado com o processo de 

desenvolvimento humano, pois nada no arsenal biológico da espécie indicou, em qualquer 

tempo, alguma restrição “ao novo”. Toda a sua trajetória evolutiva foi cunhada por 

experiências para as quais entendimentos tiveram que ser pensados, sinais interpretados, 

alternativas construídas, pressupondo articulações ideativas e a transformação das 

aprendizagens em novos saberes. É essa característica da competência para uma 

aprendizagem - que transforma o aprendido em outra(s) coisa(s) - que marca o produto 

“nobre” do aprender humano, organizado sob o continente da guarda educativa.   

O homem, assim, “inventou” o que a biologia já não dispunha para sua vida, 

alterando a si próprio e ao meio num movimento centrífugo interminável. Do instrumento 

de caça forjado em metal aos vôos espaciais a história humana amalgamou seu próprio 

desenvolvimento ao processo educativo, ao aprender pelo pensar.   

A composição da unidade triádica indivíduo - relação – aprendizagem está inscrita 

já no berço da espécie, com a abertura de sua filogênese, aprisionando-a ao paradoxo da 

singularidade, tal como perspectivado na concepção existencialista de homem, de sua 

angústia, e de sua experiência ímpar, conforme originalmente proposto por Kirkegaard e 

posteriormente retomado, sobretudo, pela vertente ateísta de Heidegger, Sartre e Beauvoir, 

Merleau-Ponty, dentre outros (MAGEE, 2001).  

Numa perspectiva naturalista, o vértice da relação na tríade constitutiva da 

humanidade deriva da exitosa “invenção da natureza gregária” do homem, viabilizando sua 

sobrevivência. Desde os contributos de Darwin (1859, 2003), em meados do século XIX, à 

retomada da teoria epigênica de Changeux (1985), o entendimento dos processos de 

adaptação ao meio remetem à capacidade, ou a disposição primordial, do homem para se 

relacionar, configurando o que talvez seja um dos poucos aspectos determinados no 

universo de seus comportamentos: a disposição relacional.  

Naturalmente, não se trata de uma tendência ao agrupamento com finalidade de 

defesa, proteção, ou de potencializar a obtenção de alimento, a exemplo do que ocorre com 

tantas espécies. A natureza gregária do homem esta a serviço, sobretudo, da necessidade de 

formar vínculos afetivos que ativem, por meio da relação, o desenvolvimento de saberes, 
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mediados pela linguagem. A disposição gregária que viabiliza a formação de vínculos 

profundos inseriu o outro no interior do próprio homem, viabilizando a construção de pontes 

internas/externas para as aprendizagens.   

Os ainda polêmicos casos de “crianças selvagens’’permitem refletir a diferença 

entre as relações primarias de suporte à sobrevivência física e as relações complexas que se 

estabelecem entre pais e filhos, irmãos, pares, escola e sociedade, marcadas por tons afetivo-

cognitivos que conduzem à humanização. “[…] será preciso admitir que os homens não 

sejam homens fora do ambiente social, visto que aquilo que consideramos ser próprios 

deles, como um riso ou um sorriso, jamais ilumina o rosto das crianças isoladas” (ITARD, 

1988, p. 68 ). 

Os casos relatados de crianças selvagens, supostamente cuidadas por animais em 

florestas (Europa, Índia, China), sem contato com grupos humanos, revestem-se de grande 

interesse científico por se constituírem numa espécie de “grau zero” de desenvolvimento 

humano/social. Esses estudos, que apresentam de forma factual ou representativa histórias 

em que seres da espécie humana vivem uns sem os outros, mostram a raiz da humanidade 

do homem.  

Conforme Itard (1988), as crianças selvagens ao serem recolhidas e voltarem à 

civilização não aprenderam a falar e repetiam apenas a mímica e os sons de animais que os 

acolheram e exibiam os mesmos comportamentos. Curiosamente, os animais dos quais estas 

crianças se aproximavam os aceitavam mais facilmente do que aos homens “não selvagens”. 

Essas crianças não riam ou choravam. Manifestavam pouco ou nenhum controle emocional 

e, muitas vezes, reagiam com ataques de raiva, de forma feroz, com grande força, mordendo 

e arranhando a outros ou a eles mesmos. 

Enfim, a unidade homem – relação – aprendizagem se mostra particularmente 

visível nesse processo. Os animais, quando acolhidos por outras espécies, não alteram as 

previsões biologicamente inscritas no conjunto dos comportamentos previsíveis pela via 

hereditária. Se, a título de exemplo, um filhote de gato for “criado” por uma cadela, ele não 

deixará de ter as características fundamentais de sua espécie e continuará “sendo um gato”. 

O homem se “criado” por outras espécies perde sua humanidade e “aprende” a ser como 

aqueles que o acolheram. Essa aprendizagem se dá pelo deslizamento cotidiano no núcleo 

relacional que o constitui.  

Uma perspectiva histórico-sociológica que se sustenta nos supostos das bases 

relacionais dos vínculos humanos é apresentada por Elias (2006), ao desenhar uma teoria 
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social que cruza contributos metodológicos e conceituais da História, da Educação, da 

Psicanálise, da Antropologia, dentre outras disciplinas, a partir de posicionamentos que 

desviam o foco de análise dos fenômenos histórico-sociais como derivativos de forças 

econômicas, de poderes constituídos, de contextos políticos ideológicos para o que 

entenderia como a essência de todos os movimentos humanos, desencadeados na direção de 

organizar forças para manter e proteger a si e ao grupo em dado momento, num processo 

dinâmico e ditado pelas tensões dos ajustes de auto regulação dos grupos. Trata-se, pois, de 

uma teoria sistêmica, que enfatiza a natureza relacional de toda a ação e a interdependência 

humana por meio de combinações biossociológicas, e através de cruzamentos da 

psicogênese e da sociogênese humana. Em especial, os estudos sobre psicanálise e etologia, 

envolvendo a função da competência para o riso, das dimensões dos membros e a adequação 

dessas para o apego e o abraço, dentre outros aspectos, sustentaram o arsenal teórico 

construído como ferramenta de leitura da história humana. 

Enfim, o trabalho buscou apresentar argumentos que sustentam a idéia de que as 

relações humanas estão na antropogênese da função educativa e de suas práticas 

contemporâneas. No eixo da proposição está o entendimento de que a aprendizagem 

(concebida como fenômeno singular) e a educação (concebida como um projeto coletivo) 

asseguraram a vida humana por conta da abertura filogenética da espécie e inauguraram a 

cadeia interminável do desenvolvimento humano. 
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