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editorial

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 6-15, jan./dez. 2014

APRESENTAÇÃO

Neste volume da Revista UFMG, elegemos como foco o tema Evolução, que, nas 

ciências, remete à Teoria da Evolução Biológica, sintetizada e divulgada por Char-

les Darwin, a partir da publicação, em 1859, da obra intitulada Origem das Espécies. 

Vários foram os pesquisadores que contribuíram para a construção dessa teoria, entre 

eles o naturalista Alfred Wallace, que, assim como Darwin, passou um tempo no Bra-

sil coletando material e fazendo observações que o ajudariam a entender o enigma da 

origem das espécies. Naquela época, meados do século XIX, a Europa vivenciava um 

rico momento científico, filosófico, que será rememorado em alguns dos artigos apre-

sentados neste volume. 

As ideias evolutivas já vinham tomando corpo desde o século anterior. O enigma 

relativo à origem das espécies foi um dos últimos grandes desafios da época – desa-

fio que contrapunha o pensamento científico aos dogmas religiosos cristãos, ainda 

poderosos nos ambientes universitários e de pesquisa de então. Questionar sobre a 

real origem das espécies implicava deixar de atribuir a Deus qualquer ingerência so-

bre o mundo natural, algo que a Física e a Química já haviam conseguido desde as 

revoluções copernicana, galileana, newtoniana e lavoisieriana de séculos anteriores. A 

Biologia, por sua vez, ainda se encontrava atada a dogmas fixistas e criacionistas e pre-

cisaria de um golpe certeiro se quisesse superar uma barreira tão poderosa e arraigada 

como a que estava edificada sobre os alicerces bíblicos. É a esse mo(vi)mento científico 

que Darwin, Wallace e tantos outros pesquisadores se lançavam na época. As mesmas 

perguntas que Darwin se fazia desde a sua viagem reveladora através do globo, a bordo 
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do navio Beagle, não sem antes tangenciar a exuberante natureza brasileira, Walla-

ce também as fez, desde o distante arquipélago indonésio/malaio, após ficar imerso 

durante mais de quatro anos na Amazônia brasileira. Darwin – sabedor da bomba-

relógio que tinha em mãos – demorou mais de vinte anos na lapidação do que seria sua 

obra-prima. Wallace acumulou diversas observações em suas viagens pelos trópicos 

amazônicos e indo-malaios e, num rompante de brilhantismo – alguns remetem a um 

“oportuno” acesso febril de malária – perguntaria a Darwin se o mecanismo da seleção 

natural não estaria por trás do processo evolutivo que geraria, ao longo da história da 

vida, incessantemente e ao acaso, novas espécies, de maneira contínua e inexorável.

De acordo com Richard Leakey, a Origem das Espécies é ainda uma introdução tão 

boa quanto qualquer outra à questão da evolução”1. Na época do seu lançamento, a obra 

tornou-se um best-seller imediato, com seis edições entre 1859 e 1872, com Darwin 

ainda vivo (ele morreria em 1882). O sucesso foi de tal monta que imediatamente revo-

lucionou as ciências naturais e foi agitar o campo das ciências humanas, respingando 

e reverberando nas então nascentes ciências sociais, na embrionária arqueologia, na 

geografia e nas artes – desnecessário dizer das consequências nos meios religioso e 

filosófico. Muito dessa movimentação encontrará eco também nos textos e artigos ora 

disponibilizados neste volume da Revista UFMG. Nesse sentido é que procuramos 

enriquecer o debate referente a um tema tão fascinante quanto complexo, que suscita 

múltiplas análises e interpretações.

Abrimos com o texto do cientista e imunologista português António Coutinho, que 

traz suas ideias apresentadas em seu discurso proferido quando do recebimento do 

título de doutor honoris causa na UFMG. Coutinho aborda com brilhantismo a riqueza 

implícita à palavra-tema Evolução, na medida em que ela serve de ligação para o diálogo 

que o autor estabelece entre “Ciência, Biologia e Educação”, termos que dão título ao 

que aqui é apresentado. Seguimos com artigos que abordam especificidades possíveis 

de ser analisadas em razão da importância que a noção moderna de evolução adquiriu 

a partir da segunda metade do século XIX. Iniciamos com uma análise histórica, em-

preendida por Miriam Monteiro de Castro Graciano em “Pensamentos Evolutivos”, que 

resgata a trajetória do pensamento evolucionista desde a antiguidade, passando por 

Lamarck, pela teoria da seleção natural de Darwin e Wallace, pela teoria sintética da pri-

meira metade do século XX e pela teoria da deriva natural de Maturana e Mpodozis. O 

1. Richard Leakey, Introdução 
à edição ilustrada de A 
Origem das Espécies de 

Charles Darwin. São Paulo: 
Melhoramentos, Brasília: Ed. 

UnB, 1982.
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próprio Jorge Mpodozis, juntamente com Gustavo C. Ramos, KaySaalfeld e com o imu-

nologista e professor da UFMG Nelson M. Vaz, contribui, no texto seguinte, com o des-

dobramento da discussão sobre a noção da deriva natural. No artigo intitulado “Deriva 

imunológica: a história natural dos linfócitos”, os autores apresentam uma nova pers-

pectiva analítica da evolução, que ultrapassa a ideia da seleção natural, aqui referente à 

trajetória evolutiva dos linfócitos no âmbito do que se aplica ao conhecimento imuno-

lógico. Ainda com o viés biológico do tema evolução, a questão da genealogia humana 

à luz da contribuição da genética contemporânea é abordada num artigo do biólogo e 

geneticista Fabrício R. Santos, intitulado “A Grande Ávore Genealógica Humana”. San-

tos traz para a sua discussão elementos de paleoantropologia e de genética para explicar 

a trajetória da espécie humana por meio da diferenciação contínua de seus ancestrais.

Afastando-se um pouco da Biologia, mas ainda dialogando com as ciências natu-

rais, a historiadora Heloisa Maria Bertol Domingues, em “O Darwinismo no Brasil 

nas Ciências Naturais e na Sociedade”, contextualiza a repercussão da obra de Darwin 

no Brasil, estabelecendo ligações entre a conjuntura científica, política e intelectual da 

época com o que passou a ser conhecido como Darwinismo, ainda que os darwinismos 

não darwinianos tenham dominado a produção intelectual no final do século XIX. O 

artigo da bióloga e divulgadora da ciência Brunah Schall, intitulado “Darwin e Marx, 

Durkheim e Weber: relações entre a forma de pensar evolução na Biologia e na Socio-

logia, descreve as ideias apresentadas por Darwin e sua influência nas obras de Weber, 

Marx e Durkheim, também emblemáticas da conjuntura intelectual da segunda me-

tade do século XIX. Schall estabelece conexões interessantes entre os quatro autores 

clássicos, o que possibilita conhecer a dimensão do impacto de Origem das Espécies 

na Sociologia que se afirmava – e se amadureceria como campo de investigação. José 

Eli da Veiga, em “Darwinismo e Humanidades”, avança na discussão sobre a eventu-

al, (in)desejável e possível relação que existe entre o que se convencionou chamar de 

darwinismo e as humanidades, algo além dos equívocos da transição dos séculos XIX 

e XX. Ele afirma que é possível superar o que chamou de “clivagem epistemológica” 

entre as ciências da vida e as ciências sociais, traçando um longo histórico sobre a 

evolução recente dessa relação e trazendo a contribuição de autores importantes como 

Wilson, Boulding, Jablonka e Lamb. Fechando o ciclo, o texto “Evolucionismo e Mora-

lidade: Contribuições Filosóficas”, de Leonardo de Mello Ribeiro, traz mais um diálogo 
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entre a teoria da evolução e as ciências humanas. No texto, Mello Ribeiro elabora o que 

chamou de uma descrição evolucionista da psicologia e do comportamento humano, 

de maneira a relacionar a questão da moralidade com os processos adaptativos intrín-

secos a nossa evolução como espécie.

Os quatro artigos seguintes ilustram a riqueza de interfaces possíveis de ser estabe-

lecidas entre a ideia de Evolução – ou alguns dos elementos chave de sua teoria – com 

áreas aparentemente tão distantes como a música, a historiografia da arte e a vida de 

um personagem de romance. O texto de Celso Giannetti Loureiro Chaves, intitulado 

“Transformações, admissibilidades, rupturas e continuidades: discurso sobre evolução 

em música”, propõe um modelo de evolução em música integrado por múltiplos pro-

cessos, que incluem transformações, admissibilidades, rupturas, continuidades e rein-

tegrações. Esse modelo implica um processo não cumulativo que se move em espiral 

por vias de processos que transformam, rompem, avançam e retrocedem. O artigo “A 

História da arte, disciplina luminosa”, de Stéphane Huchet, apresenta uma ampla pers-

pectiva sobre a disciplina em questão, vista, em alguns momentos, por seus aspectos 

evolutivos, por um certo darwinismo na seleção de espécies artísticas, como diz o autor, 

para tornar-se mais recentemente um campo amplo de muitas interfaces com diversas 

áreas do conhecimento. Em “A epopeia negativa em Passageiro do fim do dia, de Ru-

bens Figueiredo”, Wellington Marçal de Carvalho evoca um evolucionismo às avessas, 

presente no pesado cotidiano periférico vivido por um personagem de romance, ao rela-

cionar sua vivência diária com fragmentos de leitura de um livro sobre Darwin durante 

seu percurso diário no transporte coletivo. Fechamos o número com o belo texto intitu-

lado (R) Evolução - Frans Krajcberg, o Poeta dos Vestígios, no qual Fabrício Fernandino 

apresenta a trajetória do artista e ambientalista, cujas obras e ações são motivadas pela 

denúncia contra agressões à natureza, pela ecologia e pela preservação da vida. 

Finalizamos este editorial com algumas palavras do grande biólogo Ernst Mayr2. 

Para ele, “nenhuma pessoa instruída questiona mais a validade da assim chamada te-

oria da evolução, que agora sabemos ser um simples fato”. São as várias possibilidades 

de discurso transversais ou tangenciais a esse fato – evolução – que trouxemos para 

aprofundar a discussão no ambiente acadêmico e fora dele. Esperamos ter cumprido 

nosso objetivo.

2. Ernst Mayr, O impacto 
de Darwin no pensamento 

moderno. Scientific American 
Brasil, Especial História da 
Evolução. N. 7. Disponível 

em: www.scian.com.br 
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INTRODUCTION

This volume of Revista UFMG focuses on the Evolution theme, which, in 

Science, refers to the Theory of the Biological Evolution, synthesized and 

spread by Charles Darwin since his On the Origin of Species, published in 1859. 

Many researchers contributed to build this theory, among which is naturalist 

Alfred Wallace, who, as Darwin, spent some time in Brazil collecting material 

and writing down notes that would help him understand the enigma of the 

origin of species. Then, in mid-nineteenth century, Europe was experiencing a 

fruitful scientific and philosophical moment recollected in some of the articles 

presented in this volume. 

The evolutionary ideas were already taking shape since the previous century. 

The enigma related to the origin of species was one of the greatest challenges 

at the time – a challenge that opposed the scientific thought to Christian reli-

gious dogmas, still powerful in the university and research environments of the 

time. Questioning the actual origin of species implied that no mismanagement 

should be attributed to God in what concerns the natural world, something that 

Physics and Chemistry had already managed since the Copernican, Galilean, 

Newtonian and Lavoisier’s revolutions in the previous centuries. Biology, on its 

turn, was still bound to fixist and creationist dogmas and needed a bull’s eye 

shot to overcome such a powerful barrier, rooted in biblical grounds. This is 

the scientific mo(ve)ment that Darwin, Wallace and so many other researchers 

took up at the time. The same questions that Darwin posed to himself since 

his unraveling journey all over the world on board of the Beagle ship, only af-
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ter approaching the luxuriant Brazilian nature were posed by Wallace from the 

distant Indonesian/Malayan island chain after his four-year immersion in the 

Brazilian Amazon. Aware of the time bomb that was in his hands, it took Dar-

win more than twenty years to refine his masterpiece. Wallace collected several 

remarks on his trip through the Amazonian and Indo-Malayan tropics and, in a 

moment of rare brilliance - which some attribute to an “opportunistic” malaria 

fever outburst - asked Darwin if the mechanism of natural selection could be the 

background of the evolutionary process that would, ceaselessly and randomly, 

generate new species in a continuous and resolute way along the history of life.

According to Richard Leakey, “On the Origin of Species is also an introduc-

tion to the evolution issue as good as any other”1. As soon as launched, the work 

became a best-seller with six editions between 1859 and 1872, while Darwin was 

still alive (he died in 1882). It was so successful that it immediately and radically 

changed the natural sciences, and shook the human sciences pillars as well, 

reverberating upon the then sprouting social sciences, the embryonic archeol-

ogy, and upon geography and arts – it goes without saying that it also affected 

the religious and philosophical fields. Much of this movement also reverberates 

through the texts and articles available in this volume of the Revista UFMG. 

Therefore, we made all efforts to enrich the debate on such a fascinating as well 

as complex theme, which inspires a great variety of analysis and interpretations.

We open this volume with the Portuguese scientist and immunologist An-

tónio Coutinho, collaborating with his ideas presented in his speech as he was 

awarded the title of Doctor Honoris Causa at the Federal University in Minas 

Gerais. Coutinho brilliantly approaches the richness implied in the theme-word 

Evolution as it is the linking ring to the dialogue the author sets among “Sci-

ence, Biology and Education” that entitles his article presented here. We pro-

ceed with articles that approach specificities analyzable due to the importance 

the modern notion of evolution has gathered since the second half of the nine-

teenth century. We start with a historical analysis undertaken by Miriam Mon-

teiro de Castro Graciano in “Evolutionary Thoughts”, in which the course of the 

evolutionist thought since the ancient world is rescued by visiting Lamarck, the 

theory of the natural selection by Darwin and Wallace, the synthetic theory of the 

1. Richard Leakey, Introdução 
à edição ilustrada de A 

origem das espécies, de 
Charles Darwin. São Paulo: 

Melhoramentos. Brasília.
Ed. UnB, 1982.
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first half of the twentieth century, and the theory of the natural drift by Maturana 

and Mpodozis. Jorge Mpodozis himself, along with Gustavo C. Ramos, Kay Saa-

lfeld and Nelson M. Vaz, immunologist and lecturer at the Federal University in 

Minas Gerais, contributes in the next text to the unfolding of the debate on the 

notion of the natural drift. The article entitled “Immunological Drift: the natu-

ral history of the lymphocytes” presents a new analytical perspective of evolu-

tion that surpasses the idea of the natural selection here described in terms of 

the evolutionary trajectory of the lymphocytes as applied to the immunological 

knowledge. Also analyzed through the biological bias of the evolution theme, 

the issue of the human genealogy under the light of the contemporary genetics 

contribution is approached in the article “The Great Human Family Tree”, by 

Fabrício R. Santos, a biologist and geneticist. Santos comes up with elements 

from paleoanthropology and genetics to explain the human species’ journey 

through the continuous differentiation of its ancestors. 

Stepping a little aside from Biology, but still holding a conversation with the 

natural sciences, historian Heloisa Maria Bertol Domingues in “Darwinism in 

Brazil, in the Natural Sciences and in Society” contextualizes the public atten-

tion given to Darwin’s work in Brazil, linking the scientific, political and intellec-

tual frameworks of the period to what became known as Darwinism, although 

the non-darwinian darwinisms had overcome the intellectual production by the 

end of the nineteenth century. Biologist Brunah Schall, who also fosters the 

spreading of Science, in her “Darwin and Marx, Durkheim and Weber: relation-

ships between the ways of thinking evolution in Biology and Sociology” de-

scribes the ideas presented by Darwin and his influence on the works of Weber, 

Marx and Durkheim, also emblematic of the intellectual framework in the sec-

ond half of the nineteenth century. Schall establishes interesting connections 

among the four classic authors assessing how deeply On the Origin of Species 

impacted Sociology that was spreading its roots and was flourishing in the field 

of investigation. José Eli da Veiga, with his “Darwinism and Humanities” takes 

significant steps towards the discussion on the occasional, (un) desirable and 

likely relationship that exists between what had been conceived as Darwinism 

and the humanities, beyond the transitional mistakes made during the nine-
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teenth and twentieth centuries. He states that the so-called “epistemological 

cleavage” between life sciences and social sciences can be overcome by pursu-

ing a long historical background on the recent evolution of this relationship, 

and bringing the contribution of important authors such as Wilson, Boulding, 

Jablonka and Lamb. Closing the cycle, “Evolutionism and Morality: philosophi-

cal contributions” by Leonardo de Mello Ribeiro, presents another dialogue 

between the theory of evolution and human sciences. The author makes an 

evolutionist description of psychology and human behavior, as he calls it, in a 

way that the issue of morality and the adaptive processes intrinsic to our evolu-

tion as a species is related. 

The next four articles depict the richness of the interfaces that can be estab-

lished between the idea of Evolution – or some of the key elements of its theory 

– with areas apparently as distant as music, art historiography and the a novel 

character’s life. The text by Celso Giannetti Loureiro Chaves entitled “Transfor-

mation, admissibility, rupture and continuity: a discourse on music evolution” 

proposes an evolutionary model in music integrated by multiple processes 

that include transformation, admissibility, rupture , continuity and reintegra-

tion. This model entails a non-cumulative process that moves spirally by means 

of processes that transform, break, progress and move backwards. Stéphane 

Huchet’s “Fine Arts History, an illuminated discipline” presents a broad per-

spective on this discipline, sometimes seen through a certain Darwinism due 

to its evolutionary aspects in the selection of artistic species, as the author 

describes it, in order to, more recently, become a broad field of many interfaces 

with several areas of knowledge. In “The negative epic traits in Passageiro do 

fim do dia by Rubens Figueiredo”, Wellington Marçal de Carvalho evokes a 

turned-around evolutionism found in the heavy peripheral day-by-day routine 

experienced by a novel character, relating his daily experience with patches of a 

reading of a book on Darwin during his daily journey on a public transport. We 

close this number with “(R)evolution - Franz Krajcberg, the Poet of Vestiges” 

in which Fabricio Fernandino presents the artist and environmentalist’s trajec-

tory, whose works and actions are moved by pointing out aggressions against 

nature, by ecology and by the preservation of life. 
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We end these editorial notes borrowing from the great biologist Ernst Mayr2 

that “no educated person questions the validity of the so-called theory of evolu-

tion anymore, for we now know that it is a simple fact”. Many are the possibili-

ties of discourses crossing or approaching this fact – evolution – that we bring 

for a deeper debate in or out the academic environment. We hope we have 

fulfilled our aim.

2. Ernst Mayr. O impacto 
de Darwin no pensamento 
moderno. Scientific American 
Brasil, História Especial da 
Evolução. N. 7. Available at: 
www.scian.com.br
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Sobre Ciência e o como fazer, aprendi tudo dos meus mestres, Göran Möller 

e Niels Jerne; aprendi exatamente as mesmas coisas duas vezes, para não me 

esquecer nunca mais. Com Tomaz Mota-Santos e Nelson Vaz, o meu caminho já 

é longo; e muito ganhei em sapiência e bondade com os repetidos exemplos que 

eles me deram. Bem hajam.

Ciência e Biologia 
Quando já nada se inventa sem se saber muito, quando toda a tecnologia é de 

base científica, e a inovação tecnológica é o motor das economias, ouvimos com 

frequência defenderem-se os investimentos em Ciência, porque nela se encontra a 

raiz e a fonte de todo o progresso socioeconômico. Seja. Mas não nos esqueçamos 

nunca da frase do matemático alemão Carl Gustav Jacob Jacobi, numa carta escrita 

em francês ao seu colega Adrien-Marie Legendre, que Jean Dieudonné trouxe para 

a “cultura geral”, sobre as confusões de Joseph Fourier, também ele matemático: 

“Le but unique de la science est l’honneur de l’esprit humain”. 

A Ciência é a filha dileta da racionalidade, e ambas representam o que de mais 

nobremente humano é segregado por nosso cérebro: o desejo insaciável de compreen-

der, de compreender o mundo e a nós próprios, de descobrir as origens e a evolução 

de tudo, de derivar racionalmente as leis naturais que tudo regem e explicam tudo. A 

racionalidade é o que nos faz humanos, “a diferença que faz a diferença”, a dama que 

tanto defendemos, cavaleiros-andantes da Ciência. Nobreza do espírito humano que 

também se manifesta nesse enorme otimismo, na confiança “ilimitada” na pertinência 

dos objetivos e na qualidade das abordagens, única via de acesso ao progresso civiliza-

cional, raiz do incomprometimento radical com tudo o resto. 

 Ou não fosse Giordano Bruno um dos fundadores da Ciência moderna. Em 1600, 

Bruno morreu “arso vivo a Roma per volonta del Papa”, por ter recusado a abandonar 

a sua convicção de que o universo é infinito. Como exemplo oposto, Galileo Galilei 

Belo Horizonte, aos 7 de março de 2014.
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enfrentou uma situação semelhante uns 30 anos mais tarde, mas aceitou retratar-se do 

que tinha publicado e envelheceu em paz. A meu ver, Bruno e a sua “Libertas philoso-

phica” representam o elo mais forte entre o espírito científico, como ele fora inventado 

pelos Jônicos, e o que então reemergia com as liberdades do humanismo renascentis-

ta. Incomprometimento radical com dogmas, inquisições e fundamentalismos, com 

poderes políticos, financeiros e sociais; honra desse espírito incomprometido, frágil e 

pequeníssimo face ao infinito. Giordano defendeu com a vida a honra desse espírito, 

como Jacobi resistia aos avanços do irracionalismo dos românticos. Tal como o movi-

mento “romântico” opôs o seu obscurantismo sensacionista e bucólico ao iluminismo 

libertador, também os “novos românticos”, pós-modernos na sua frequente ignorân-

cia, no seu “vai-tudismo” metodológico e na sua raiz ideológica, opõem-se agora ao 

“progresso”, que seria o caminho seguro para uma morte certa e coletiva. 

Torpes ataques à racionalidade, à Ciência e ao Homem. Se todo o progresso deriva da 

inovação, da tecnologia e da ciência, o futuro do mundo joga-se hoje, mais uma vez, nes-

sa oposição fundamental entre a propaganda do obscurantismo romântico, reacionário, 

medroso e malthusiano, contra o respeito pela racionalidade, contra o invencível otimis-

mo da esperança na Ciência e no espírito humano. E já perdemos muito tempo, porque 

a noite secular nunca deixou de pairar, ameaçadora, sobre o mundo livre. Porque estes 

valores da Ciência – o direito à dúvida, à especulação e à divergência de opinião, por mais 

radicais, são exatamente os mesmos da democracia. Como Lewis Wolpert sublinhou, 

não por acaso Ciência e democracia tiveram uma origem única e comum no tempo e no 

espaço, e não é por acaso que nas boas escolas de Ciência se ensinam, antes de tudo, os 

mandamentos do Decálogo Liberal de Bertrand Russel: “Do not feel absolutely certain 

of anything”; “Have no respect for the authority of others, for there are always contrary 

authorities to be found”; “Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now 

accepted was once eccentric”.

Imagino a satisfação do velho Thales ao ter constatado que o “amor ao conheci-

mento” não existe sem o amor à dúvida e sem o direito ao erro. Por essas razões e com 

essas origens, a Ciência é a grande escola de tolerância, a melhor arma contra todos 

os fundamentalismos. Nós cientistas não podemos hesitar em reclamar o privilégio de 

praticar tais direitos, que estão evidentemente vedados a tantos outros na sociedade, 

tais como cirurgiões, engenheiros e pilotos de linha. 
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A Biologia ensina-nos que a diversidade não finalista é a nossa grande riqueza, a 

resposta que se antecipa a todos os problemas, a solução do futuro, qualquer que seja ele. 

Donde o meu desencanto com a monotonia e a esterilidade de todos os uniformismos, a 

minha oposição a todas as soluções únicas, segregadas pelo poder em cabeças ilumina-

das, com policiamento garantido na sua aplicação; donde o meu desrespeito por todas as 

regras impessoais e cegas a tudo o que cada situação tem de distinto, único e irrepetível; 

donde a minha profunda convicção da importância da partilha de princípios, em escolas, 

organizações e sociedades: quando os princípios são fortes e comuns, nenhuma regra é 

necessária, todos mandam por igual, e os burocratas são inúteis. O respeito pelos indi-

víduos encontra aqui, no amor à diversidade, a sua verdadeira raiz, sem a lamechice do 

“amor ao próximo”. Mas é também no amor à diversidade que ganhamos a esperança 

indefectível que as soluções irão aparecendo, umas melhores que outras, todas pedras no 

caminho que se vai fazendo na história, “que se vai fazendo ao andar”, como no verso de 

Machado, “sem destino nem acaso”, como tão bem dizem os orientais. Que bom seria 

que os políticos aprendessem Biologia e assim entendessem Evolução, se apercebessem 

da sabedoria que se pode derivar da oposição entre a evolução da vida – lenta, de milha-

res de milhões de anos, irredutivelmente não finalista, mas inexorável – e a evolução 

“cultural”, esta rapidíssima e prenhe de objetivos, mas sem qualquer substrato de irre-

versibilidade; da sabedoria que se pode recolher ao descobrir a tensão permanente entre 

o risco do erro (que as mutações são quase sempre deletérias) e a sua absoluta necessi-

dade para que a Evolução se faça, para que avance até novas formas mais interessantes 

de ser vivo; ou seja, a sabedoria do caminho estreito entre o risco da novidade e a morte 

do imobilismo. Que bom seria que os políticos compreendessem que a diversidade não 

finalista tem sido, desde há uns 3.500 milhões de anos, a solução de todos os futuros, por 

mais imprevisíveis, muito ao contrário das suas soluções finalistas que resolvem apenas 

aquele limitado futuro que eles hoje conseguem imaginar.

É esse amor à Vida que nos anima, um bem preciosíssimo e único: “Vida há só 

uma”, como diz o nosso povo, pois ela apenas uma vez “aconteceu” nos 5 mil milhões 

de anos deste planeta; por isso mesmo, somos todos – homens, bactérias, eucaliptos 

e crocodilos, da mesma natureza, produtos do mesmíssimo processo evolutivo. E se 

hoje somos “os donos do mundo”, se hoje somos os “reis da natureza” de que dispo-

mos a nosso bel-prazer, é por poder e não por direito, é pelo poder que nos dá esse 
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tumor evolutivo que tanto cresceu na nossa cabeça. É aqui, neste “humanismo não 

antropocêntrico”, desculpem-me o oxímoro, que melhor encontro a verdadeira raiz do 

respeito pelo “ambiente” e pela “biodiversidade” que, sem essa compreensão profunda 

do processo, não passa de uma moda esverdeada e bucólica, cujos temores e frequente 

catastrofismo revelam o seu inconfessado antropocentrismo e a sua preocupação com 

uma certa ideia do conforto. 

Na Biologia, também aprendemos que não há dois seres vivos exatamente iguais, e 

que essa incomparável diversidade resulta em complementaridades e cooperação: um 

valor maior da diversidade não finalista deriva da inexorabilidade da emergência de 

complementaridades entre indivíduos, populações e sistemas diversos. Ora, as com-

plementaridades são o substrato da cooperatividade entre diferentes, processo em que 

todos ganham, caminho para formas mais complexas e, portanto, mais interessantes, 

de vida, caminho alternativo à pobreza da competitividade entre iguais – pobre gestão 

de carências que nunca gerou nada de novo. Como Maynard-Smith tantas vezes nos 

lembrava, todas as grandes transições evolutivas, autênticos saltos na qualidade e no 

“interesse” da Vida, foram de natureza cooperativa, acréscimos de complexidade orga-

nizativa, derivada da integração e interdependência das diferenças. A Vida é uma fle-

cha no tempo que irreversivelmente avança para formas cada vez mais interessantes, 

porque mais complexas. Não será isso progresso, razão de um irredutível otimismo? A 

extraordinária beleza da irreversibilidade do processo evolutivo só é comparável a essa 

inexorabilidade da progressiva complexificação organizativa, geradora de dinâmicas 

que se enriquecem de tantas bifurcações possíveis. Enorme riqueza da história da Vida 

neste planeta é esta de não haver nem “blue print” nem arquiteto, tão bem resumida 

no verso de Antonio Machado “caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. 

Evolução e Educação
Eu gostaria de dizer alguma coisa sobre educação. Permitam-me uns minutos para 

introduzir o assunto, de novo pela via da evolução, mas agora do cérebro humano e das 

“formas mais interessantes de viver” que são geradas por meio das complementaridades 

entre diferentes; nesse caso, entre milhares de milhões de cérebros, humanos e únicos. 
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O cérebro tem uma história de uns 500 milhões de anos e a sua evolução culmi-

na com o órgão humano que representa um autêntico “tumor evolutivo”. O cérebro 

humano cresceu tanto que o processo evolutivo teve de “inventar” novas maneiras de 

produzir ossos para protegê-lo e vasos sanguíneos para irrigá-lo, muito distintas dos 

mecanismos embriológicos habituais para produzir ossos e vasos. Tumor, também, 

porque é potencialmente capaz de destruir o “organismo” em que se gerou, ou seja, a 

diversidade biológica e social no planeta. 

O cérebro apareceu no período mais extraordinário da Vida na Terra, aquele de-

signado por “explosão” ou “radiação” Câmbrica, iniciada há uns 550 milhões de anos: 

nos 70-80 milhões de anos que se seguiram, a taxa de evolução foi cerca de 10 vezes 

superior à habitual e deu origem a todos os “planos de corpo” que conhecemos. No fim 

desse período, apareceram os primeiros vertebrados, diferentes não apenas por faze-

rem ossos, mas também por fazerem evoluir sistemas centralizados de coordenação e 

regulação. Para o que nos interessa aqui, por evoluírem um cérebro, que cresceu para 

a frente na extremidade anterior do corpo: como dizia um dos grandes embriologistas 

do nosso tempo, “os vertebrados são anfioxos com face e cabeça”, muito por culpa da 

emergência evolutiva da crista neural. Ou seja, desde há uns 450 milhões de anos, o 

cérebro dos vertebrados “foi crescendo”, mas de forma muitíssimo lenta, como quase 

tudo o resto. Até que, há uns 2 milhões de anos, num primata africano, o cérebro que 

viria a ser humano se pôs a crescer de forma verdadeiramente vertiginosa, a uma taxa 

de quase duas colheres de sopa por cada 100.000 anos, como diz Edward Wilson; no 

curtíssimo período de pouco mais de 1 milhão e meio de anos, o cérebro quase tripli-

cou o tamanho que lhe tinha levado 450 milhões de anos a atingir. Mais intrigante 

ainda, todavia, o cérebro parou de crescer há cerca de uns 200.000 anos, e o nosso 

cérebro não é maior que o dos primeiríssimos Homo sapiens.

Há hoje muitas teorias e anedotas sobre o assunto. Há, por exemplo, uma correla-

ção muito boa entre o tamanho do cérebro em muitas espécies e o número de “repeti-

ções” de um bloco de ácidos-aminados numa proteína do fuso acromático, que é essen-

cial para a divisão celular; uma hipótese propõe que o número daquelas “repetições” 

tem a ver com o número de divisões dos neurônios (e, portanto, com o seu número 

final), mas que a estrutura da proteína é (termodinamicamente) incompatível com 

mais “repetições”, de tal modo que o cérebro não podia crescer mais. Todavia, é bem sa-

bido que o cérebro dos Neardenthal, pelo menos nos adultos, já que os recém-nascidos 
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parecem ter tido um cérebro do tamanho dos nossos, era cerca de 15-20% maior que 

o nosso. Ou seja, o cérebro não só podia ter crescido mais, mas de fato assim o fez; 

a questão passa a ser, por que um cérebro maior deixou de ter vantagem adaptativa. 

Meio a brincar, há quem diga que o cérebro demasiado grande dos Neardenthal, lhes 

“deu” para a tristeza e há quem defenda também que os “genes da tristeza” que hoje 

possuímos são o que nos ficou desses antepassados, pelo menos onde eles se cruza-

ram abundantemente com Cro-Magnons, como foi o caso em Portugal. Em privado, 

Susumu Ohno lembrava por vezes que os indivíduos que perdem uma massa conside-

rável de neurônios corticais por hipertensão intracraneana, sistematicamente registam 

valores de QI superiores à média; para sugerir que o cérebro cresceu (houve vantagens 

adaptativas no seu crescimento) até a emergência da linguagem, mas que número de 

neurônios necessários é tão grande que deixamos de pensar claramente, ou seja, o 

preço que pagamos para poder falar é enorme: falar, falamos, mas ficamos sistemati-

camente confusos. De resto, esta minha fala é um bom exemplo do que acabo de dizer.

Sejam quais forem as razões por que o cérebro parou de crescer, não há qualquer 

dúvida de que um cérebro maior trouxe ganhos importantes em termos de “fitness” 

adaptativa e capacidade reprodutiva; por isso mesmo cresceu tanto e tão rapidamente. 

Por exemplo, os primatas que nos são mais próximos (chimpazés, bonobos, gorilas 

e orangotangos) eram bem mais numerosos que o Homo sapiens, mas hoje nós so-

mos 100.000 vezes mais numerosos: 7 mil milhões de homens, para pouco mais de 

60.000 dos nossos primos mais chegados. Para o meu argumento, importa apenas 

que, desde há uns 200.000 anos, o cérebro não cresce no Homo sapiens. Evolução 

certamente aconteceu (se a “fixação” de variantes genéticas nas populações leva cerca 

de 1.000 gerações, como recentemente determinado em “evolução experimental”, tal 

corresponde, em humanos, a “apenas” uns 20.000 anos), mas não no tamanho do 

cérebro. Ou seja, as grandes transições “culturais” da história humana fizeram-se sem 

qualquer substrato evolutivo no que diz respeito ao tamanho do cérebro. Por vezes le-

mos que, com este cérebro, tudo era de esperar: com linguagem e fala, com gramática 

e “theory of mind”, era só esperar que os Fenícios inventassem o alfabeto, e os India-

nos, o zero, para inexoravelmente aparecerem Alan Turing, Steve Jobs, os Macs e os 

iphones. Ora, não é bem assim, porque essas transições são muito nítidas e profundas, 

qualitativamente distintas na sua natureza, pontuando milênios de aparente silêncio. 

Permitam-me que saliente umas poucas dessas transições “culturais”.
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Há uns 30-40.000 anos, no período designado “grande salto em frente” (sem qual-

quer relação com a mesma designação escolhida pelo Chairman Mao para nomear 

um período da revolução comunista chinesa), os homens começaram a desenhar e 

pintar nas cavernas, e assim nos deixaram El Castillo, Alatamira e Lascaux. Diz-se que 

Picasso afirmava “tomáramos nós desenhar tão bem quanto eles”, e outros sugerem 

que neste mesmo período os homens inventaram o condicional como tempo verbal na 

linguagem. Mas por que há 40.000 anos e não antes ou depois? Há uns 10.000 anos, 

os homens inventaram a agricultura, que levou ao aumento e, assim, a gestão planifi-

cada de cultivos, alimentos e recursos, possibilitando o aumento de população e a sua 

concentração nas cidades, onde tudo o que é interessante aconteceu, por muito que 

hoje nos queixemos do trânsito. Ficou claro, recentemente, que os “agricultores” não 

ensinaram o que sabiam aos “caçadores-recoletores”, ou foram estes que não quiseram 

ou souberam aprender; aconteceu que os agricultores substituíram progressivamente 

os que nunca aprenderam, numa inequívoca demonstração das vantagens evolutivas 

(neste caso, de “evolução cultural”) de uma maior “fitness” reprodutiva. Um pouco 

como as formigas: das muitas espécies de formigas “sociais” que “inventaram a agri-

cultura” não há notícia que alguma a tenha abandonado. Mas por que há 10.000 anos 

e não antes ou depois? Nos séculos do meio do primeiro milênio antes de Cristo, no 

período que Karl Jaspers chamou de “idade axial”, apareceram, de forma independen-

te, mas simultânea, os primeiros clássicos da filosofia, da teologia, da literatura e da 

ciência, as grandes filosofias e religiões que, hoje ainda, são partilhadas por milhares 

de milhões de pessoas: Siddhārtha Gautama – o Buda – e Mahavir – o grande pensa-

dor do Jaïnismo – Confucius, os textos Budistas e as escrituras dos primeiros profetas 

hebraicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, Thales, de forma independente e autônoma. 

Mas por que todos, ao mesmo tempo, há uns 2.500 anos, e não antes ou depois? 

Na minha impreparação, atrevo-me a propor como resposta uma imagem simplis-

ta e nada acadêmica. Sempre me interroguei sobre as razões por que os dois maiores 

poetas peninsulares do Século XX, Fernando Pessoa e Antônio Machado, ambos se pu-

seram a escrever por “apócrifos” ou “heterônimos”, mais ou menos ao mesmo tempo, 

a umas escassas centenas de quilômetros um do outro, mas sem se conhecerem, sem 

nunca se terem lido, sem sequer saberem que o outro existia. Haverá provavelmente 

uma plétora de estudos eruditos sobre o assunto, que eu infelizmente ignoro. A mim, 
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parece-me que, pelo menos naquela parte do mundo, o “tempo estava maduro” para 

tal acontecer entre os espíritos mais brilhantes. O mesmo diria sobre as grandes “tran-

sições culturais” de que falávamos anteriormente: aconteceram quando aconteceram 

porque o tempo estava maduro para isso mesmo.

A pergunta que não me sai da cabeça toca precisamente na mesma tecla: será que “o 

nosso tempo está maduro” para alguma coisa do mesmo tipo, para alguma transição des-

sa enorme grandeza, com um significado cultural e civilizacional equivalente? Numa das 

suas últimas conferências, Maynard-Smith dizia da sua convicção de que as tecnologias 

modernas de produção, armazenamento e transmissão de informação teriam, para a 

nossa espécie, um impacto ainda maior que a emergência da linguagem que nos fez hu-

manos, o “verbo” judaico-cristão, o “som” indiano, como Susumu Ohno sempre insistia. 

Ora, só podemos constatar que nunca até hoje, tantos de nós humanos tiveram 

acesso a tanta informação; que nunca até hoje, tantos cérebros estiveram nas condi-

ções necessárias e suficientes de cooperatividade; que, em toda a história da humani-

dade, nunca fora possível, mas hoje já o é, que as complementaridades entre as nossas 

diferenças possam emergir e levar, muito naturalmente, a outras formas, novas e mais 

interessantes de viver em comum.

“Grandes transições”, sejam elas na evolução biológica ou cultural, são eventos 

extraordinários e muito raros; dita excepcional a de todos nós, a confirmar-se que es-

tamos a viver em tal período. As diferenças qualitativas serão enormes, inimagináveis; 

por exemplo, como foi a transição da Vida entre procariotas e organismos multicelula-

res, substrato de quase toda a maravilha da diversidade dos seres vivos.

Otimista inveterado que sou, não tenho dúvidas de que muito e muito de bom 

temos a esperar de tudo isso. Sem esquecer, todavia, duas coisas: desde logo, que essa 

grande riqueza, o acesso a toda essa informação, ainda não está igualmente distribu-

ída pelo mundo e que a humanidade continua a excluir muitos milhões de pessoas 

da sua contribuição para o nosso futuro comum, a meu ver, a maior de todas as dis-

criminações; depois, não esqueçamos nunca que informação não é conhecimento e 

compreensão, mas uma condição, uma necessidade prévia. Sem informação não há 

conhecimento nem progresso, apenas “good hunches”, “palpites” ou “ideias espertas”; 

mas com informação apenas, sem o esforço de integrá-la na teoria, também não há 

mais nada, senão “smartphones”. 
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Grande volta para falar de educação, mas não o podemos fazer hoje sem notar que 

o essencial da educação, pelo menos nas instituições de ensino superior, deixou de ser 

a transmissão de informação: esta está disponível para todos a todo o momento, e mal 

vão as instituições que ainda não se deram conta disso. Em Coimbra, ainda chamamos 

“lentes” aos catedráticos, como o fazíamos antes da invenção de Johannes Gutenberg 

(os que leem dos raros livros que então existiam), mas já ninguém vai a aulas em que 

apenas se transmite informação, por acréscimo, a horas certas e em “pacotes” fixos de 

50 minutos. As maneiras de ler, de ouvir música, de ver cinema, de saber das notícias, 

todas se alteraram profundamente: já não temos de nos juntar, à hora certa, a todos 

os outros que querem fazer a mesma coisa. Tudo mudou, particularmente no que diz 

respeito à informação, exceto, diria eu, a maneira de “dar aulas” e de “ir às aulas” em 

algumas Universidades. Mas também aqui as mudanças se perfilam: os MOOCs (“Mas-

sive Open Online Courses”) e respectivos graus universitários aí estão como prova, uma 

realidade que alguns reputam de “invasiva” e comercial, mas que nos obrigaram a re-

conhecer as suas vantagens, face ao sistema anterior; para alguns, os MOOCs seriam o 

equivalente a usar e-mail por oposição ao telefone fixo ou ao correio normal, que seriam 

a maneira dos cursos universitários clássicos. As “wicki-lectures” aí estão também para 

todos aqueles entre nós que pensam ter a fórmula ideal de ensinar seja o que for. Em 

suma, é minha convicção de que estamos num momento-charneira no que diz respei-

to à educação graduada nas universidades. Mas eu só vejo vantagens, particularmente 

uma: os Mestres podem voltar a ser o que em tempos foram (quando quase não havia 

“informação” a transmitir), mas deixaram de ser quando a “informação” se acumulou 

e não existia outra forma de transmiti-la aos alunos, senão “dá-la nas aulas”; os Mestres 

voltarão a ser, espero, aqueles que guiam e inspiram, que são exemplo, que ajudam os 

mais jovens a identificar as questões mais relevantes, que ali estão para cultivar a dúvi-

da e a tolerância. E estou certo de que essa será apenas uma das manifestações de um 

processo muito mais abrangente e de muito maiores consequências na “sociedade da 

informação” que não deixará de evoluir, a termo, para a “sociedade do conhecimento”. 

Falemos, então, de educação. Perante a magnífica pureza do processo evolutivo, 

totalmente isento de qualquer finalidade, os nossos desígnios – individuais e coletivos 

– fazem pobre figura. Todos menos um: a educação representa a única “saída para a 

frente”, a possibilidade, também ela magnífica, de contrariar o erro na conjectura de 
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Lamarck, de transmitir aos novos a experiência adquirida. Lamarckiana, portanto, na 

sua essência, dir-se-ia que a educação pouco tem a aprender da Biologia, a qual é in-

teiramente darwiniana. E que grandes são as diferenças: a evolução biológica, que se 

mede em milhares de milhões de anos, que não tem “objetivos” nem “planos”, que é 

inexorável; a educação, que se mede em décadas, que é resultado de um plano preciso, 

mas que não é, infelizmente, inexorável (como o testemunham os muitos milhões de 

crianças que ainda são deixadas fora dos sistemas educativos). Todavia, precisamente 

pelo que tem de voluntarismo civilizacional, mas também como processo “evolutivo”, 

na medida em que vamos educando cada vez mais e melhor, a educação é, parece-me, 

a mais nobre das atividades humanas, representando a única estratégia para nos “sub-

trairmos”, para “ultrapassarmos” a evolução biológica e as suas leis que, aos nossos 

olhos, parecem cegas e impiedosas. Se o livre arbítrio existe, a educação representa a 

sua vitória sobre o acaso das mutações.

Escolas definem-se não pelas teorias ou métodos que defendem, mas pelo espí-

rito que encarnam, pelo rol das pessoas que respeitam, pelos valores e atitudes que 

praticam e promovem. Escolas são processos de transmissão desse espírito e atitudes, 

desse incomprometimento no essencial que aprendemos uns dos outros e nos vai 

fortalecendo na ação: o incomprometimento nas questões essenciais e na definição de 

quais são essas questões, atitude que se reforça no compromisso e na cumplicidade 

com todos os que partilham o projeto, mas também na generosidade da compreensão 

das razões de todos os outros. 

Ora, se uma Escola se define pelo rol das pessoas que respeita, os seus membros 

“sabem uns dos outros” e aí encontram a maior retribuição. Grande é o meu orgulho 

e enorme a minha alegria por receber hoje esta honraria, por ser agora aceite na Vossa 

Escola, partilhando convosco os mesmos princípios, valores e atitudes. Bem hajam. 

Mas não posso deixar de pensar que a maior retribuição, o prêmio mais valioso é estar 

certo de que, agora, “sabemos uns dos outros”, é estar certo de que todos nós, quando 

olhamos para o céu estrelado, sabemos que nos correm nas veias pedaços de estrelas 

que já não existem; saber que, todos nós, quando olhamos para o céu azul, sabemos 

que o azul é só do infinito e que, se nos afirmarmos melhor, todos nós vislumbramos 

os traços da face ainda jovem de Giordano.



28

graciano, m. m. c. pensamentos evolutivos

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 28-59, jan./dez. 2014

er
n

st
 h

ae
ck

el
“A

nt
hr

op
og

en
ie

; o
de

r, 
En

tw
ic

ke
lu

ng
s-

ge
sc

hi
ch

te
 d

es
 M

en
sc

he
n”

, 1
91

0



29

graciano, m. m. c. pensamentos evolutivos

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 28-59, jan./dez. 2014

miriam monteiro de castro graciano*

PENSAMENTOS 
EVOLUTIVOS

* Professora da Faculdade de Medicina, UNIFENAS, Alfenas

E-mail: miriam.graciano@unifenas.br

Recebido em 01/09/2014. Aprovado em 27/10/2014.
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Reflexões Iniciais

O percurso do manejo de textos pode ser feito adotando-se dois caminhos explica-

tivos distintos (Maturana, 1991). Em um deles, podemos tratar textos literários 

ou científicos como dados objetivos independentes daquele que os observa e os utiliza 

como prova da verdade que enuncia. Ou, ao contrário, podemos manejá-los como ex-

pressão de um fenômeno histórico que, em nossa leitura – que também é um fenôme-

no histórico – configura-se como explicações que expressam nosso pensamento e não 

algo fora dele. Ao operar assim, não apenas fazemos filosofia, como também convida-

mos o leitor a fazer o mesmo, conscientizando-o de que encontrará em sua leitura a 

explicitação de algo implícito em outras obras e não a expressão fiel do que verdadeira-

mente disseram outros autores, mas aquilo que se percebe em outro contexto histórico.

Assim, ao olharmos para o mundo das ideias, mesmo que procurando compre-

endê-lo em termos evolutivos, podemos fazê-lo de duas maneiras distintas, a saber: 

compreendendo a evolução do pensamento em termos finalistas, ao afirmar que mu-

danças paradigmáticas revelam a busca da verdade – ainda que jamais alcançada –, ou 

compreendendo essa evolução como uma deriva, frente à qual as teorias substituem 

umas as outras em uma história de conservação e mudança de ideias ao redor, seja de 

fenômenos, seja de pressupostos fundamentais.

Em virtude da opção de caminho aqui feita, não falaremos em ‘essência’ e ‘aparên-

cia’, ou ‘verdade’ e ‘falsidade’, mas, sim, em ‘conservação’ e ‘mudança’.

Nesse sentido, o que se conservou nas diferentes teorias evolutivas que conhece-

mos nos últimos séculos foi a percepção da diversidade das espécies como uma árvore 

dotada de um tronco comum do qual se originaram múltiplas ramificações1. E, o que 

se transformou em cada uma delas foi a proposta de diferentes mecanismos gerativos 

capazes de explicar a diversificação das espécies observadas na natureza, sobre os quais 

passaremos então a refletir.

1. As teorias evolutivas fazem 
referência a “uma árvore 

com ramos correspondentes 
a comunidades de descen-

dência”, a elas antecede-
ram outras teorias sobre a 
existência dos seres vivos, 

que não supunham uma 
árvore ramificada, nem a 

transformação de seres vivos 
em seres diferentes ao longo 

da história. Nessa segunda 
categoria, encontram-se as 

classificações de Aristóteles 
(vigente por mais de dois mil 

anos) e o Systema Naturae 
de Linné, segundo os quais 

as espécies haviam sido 
criadas por Deus/Primeiro 

Motor e eram imutáveis 
(hipótese fixista). Ou seja, 

como veremos na seção 
seguinte, antes do surgimen-
to das ideias transformistas, 

não existia nenhuma teoria 
evolutiva, porque tampouco 

existia um fenômeno natural, 
como o processo evolutivo, a 

ser explicado.
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O Nascimento do Transformismo
Emile Guyénot, professor de zoologia e anatomia comparada na Universidade de 

Genebra (1918-1961), viu, no estudo dos fósseis e dos estratos do córtex terrestre, even-

tos que impuseram lentamente as hipóteses transformistas. Segundo Guyénot (1956), 

o estudo dos restos fossilizados e a constatação de que em tempos remotos viveram 

seres que não existiam mais, levaram os naturalistas, desde meados do século XVIII, a 

conceber pouco a pouco que as faunas e floras sofreram transformações no transcur-

so do tempo geológico. Não obstante, aconteceu algo além da simples constatação da 

existência de fósseis, para que as ideias transformistas pudessem surgir e tomar corpo, 

pois os fósseis eram conhecidos desde a antiguidade. Como relata o próprio Guyénot, 

Plínio (séc. I a.C.) propôs que eles eram “jogos da natureza e que ele se divertia em dar 

a simples pedregulhos uma estranha semelhança a conchas, folhas e peixes” (Guyénot, 

1956; p. 302).

Sendo assim, não foi o desconhecimento dos fósseis, mas outra coisa que travou 

o surgimento e desenvolvimento do Transformismo. Propomos aqui que essa “outra 

coisa” foram dogmas filosóficos que influenciaram e guiaram estudos e escritos de 

muitos naturalistas, entre eles Linné.

Carl Von Linné (1707-1778), grande naturalista do século XVIII, afirmava que as 

espécies eram entidades reais, correspondendo cada uma a um ato do Criador, que as 

dotou de todos os atributos necessários e as fez inalteráveis. Logo, o dever do naturalis-

ta consistia em reconhecer essas espécies e fazer um inventário delas.

Contrária a essa hipótese, surgiu no século seguinte, com Lamarck, uma nova 

proposta que considerava como tarefa do naturista a formulação de uma teoria que 

explicasse os fenômenos observados na natureza e não apenas a descrição de novas 

espécies de modo a aumentar uma lista já infinita.

Contemporâneo de Lamarck (1744-1829), mas seu opositor no campo das ideias, 

Cuvier (1769-1832) utilizou, de forma precisamente contrária, seus estudos em pale-

ontologia como fundamento da teoria da imutabilidade das espécies. Posições tão an-

tagônicas entre naturistas vivendo em um mesmo período histórico têm o seu porquê 

no modo de observação de cada um deles.



32

graciano, m. m. c. pensamentos evolutivos

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 28-59, jan./dez. 2014

Lamarck dedicou-se ao estudo de animais invertebrados, ao passo que Cuvier 

cuidou do estudo dos fósseis de grandes vertebrados. Ao estudar os invertebrados, 

Lamarck percebeu mais aproximação do que distanciamento entre os seres vivos, 

transformações sutis, o que fez dele o pai do Transformismo. Já Cuvier, ao estudar 

vertebrados, viu uma descontinuidade brutal entre os fósseis e os seres vivos existentes. 

Por ver o que ninguém até então havia visto, Lamarck procurou reunir argumentos 

capazes de explicar o fenômeno da evolução das espécies em sua obra magna, publicada 

pela primeira vez em 1809, intitulada Filosofia Zoológica.

Lamarck inicia a referida obra alertando para a importância do estudo dos animais 

sem vértebras, posto que: eles constituem um grupo muito maior em número de es-

pécies que os animais vertebrados e, portanto, resultam naturalmente mais variados; 

as variedades de organização entre os invertebrados são muito maiores, marcantes e 

singulares; a estrutura orgânica desses animais se apresenta como cópia simplificada 

das estruturas orgânicas dos vertebrados. Para Lamarck, as características estruturais 

dos invertebrados possibilitariam, até mesmo, compreender a origem de organizações 

mais complexas dos seres vivos. Aliás, a classificação dos animais em vertebrados e 

invertebrados foi proposta pelo próprio Lamarck. Anteriormente, as classificações de 

animais não se baseavam na presença ou ausência da coluna vertebral, mas na presen-

ça ou ausência de sangue.

Aristóteles (séc. III a.C.) foi o primeiro naturista da história a categorizar os ani-

mais em dois grandes grupos: o dos animais com sangue e o dos animais sem sangue. 

Posteriormente, Linné propôs uma nova classificação, mantendo a divisão em dois 

grandes grupos, a de animais com sangue e a de animais com uma substância fria 

em lugar do sangue. Os naturalistas aristotélicos após Linné mantiveram essa mesma 

classificação, mudando apenas o nome dos dois grandes grupos para “animais com 

sangue vermelho” e “animais com sangue branco”.

Lamarck fez uma apropriada crítica a essas classificações, argumentando que exis-

tem animais sem vértebras, como muitos anelídeos, que apresentam sangue vermelho, 

mas que, por sua gigantesca diferença em termos de organização, não deveriam de modo 

algum ser classificados dentro de uma das quatro classes de animais vertebrados (isto é, 

com sangue vermelho) até então admitidas. Essas quatro classes de animais eram mamí-

feros, aves, répteis e peixes. Por outro lado, ele alegou também que chamar de sangue o 
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fluído de um radiado seria o mesmo que chamar de sangue a seiva de uma planta. Con-

sequentemente, Lamarck propôs uma nova e interessante taxonomia, que representou 

um salto conceitual, na medida em que ela se fundamentava exclusivamente no grau de 

organização estrutural dos seres vivos e não na arbitrariedade de pressuposições teóricas.

Para os vertebrados, Lamarck propôs uma taxonomia em conformidade às quatro 

classes de animais com sangue consideradas por Linné. No entanto, com relação aos 

invertebrados, antes divididos em vermes e insetos, ele os redistribuiu em dez classes 

distintas e muito bem definidas. Entretanto, a sistemática por ele proposta acabou por 

lhe revelar uma gradação e uma simplificação progressiva dos animais, formando uma 

cadeia entre eles. Mediante as evidências produ-

zidas, Lamarck pôs em dúvida se a ordem da 

qual deveríamos dispor os animais era mes-

mo do mais complexo ao mais simples, como 

esperado pela filosofia aristotélico-tomista, ou 

se não seria mais apropriado reverter o seu 

sentido – fazê-la do mais simples ao mais 

complexo. Ao que parece, a razão para pro-

mover essa inversão foi, a princípio, didá-

tica, pois Lamarck afirmava, por exemplo, 

que, se partíssemos do estudo de animais 

que possuem um tubo digestório com uma única 

abertura, progredindo passo a passo na observação de tubos digestórios mais comple-

xos, seria bem mais fácil, ao fim, compreender a formação e organização de um tubo 

digestório completamente desenvolvido. Entretanto, esse giro de 180° na forma de 

observar a natureza fez nascer com Lamarck o Transformismo e com ele o fenômeno 

da evolução das espécies que procurou explicar. Tanto é assim, que uma das primeiras 

preocupações de Lamarck em sua obra capital é tornar evidente o erro do dogma da 

fixação das espécies e, com ele, a confusão entre o conceito de espécie e fenômenos 

observados na natureza.

Lamarck lançou mão do conceito de espécies como concebido em sua época – que 

definia espécie como toda coleção de indivíduos semelhantes, produzidos por outros 

indivíduos a eles parecidos – para combater a ideia de que uma espécie pudesse ter 
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constância absoluta na natureza. Em sua argumentação, ele acrescenta que do mesmo 

modo como um indivíduo se origina de outro com semelhança e não identidade, uma 

espécie poderia ter-se originado de outra semelhante de forma gradativa e progressiva. 

Ou seja, ele fez uma releitura da natureza, conceituando o termo espécie como uma 

coleção de indivíduos semelhantes, transgeracionalmente perpetuados em um mesmo 

estado, enquanto as circunstâncias de sua existência não mudavam a ponto de variar 

hábitos, caracteres e formas desses indivíduos.

Mesmo propondo que as espécies animais tenham-se originado umas das outras, 

Lamarck não descreveu essa série como linear e simples, pois percebia que as espécies 

deveriam ser dispostas de forma ramificada e irregular. Consequentemente, afirmou 

que a razão para tal se devia ao fato de ser muito grande a diversidade das circunstân-

cias em que vivem e que os seres vivos não se diversificavam de modo relacional muito 

próximo. A diversidade das circunstâncias e a irregularidade das variações no aperfei-

çoamento das espécies, por sua vez, teriam sido determinantes para que uns órgãos 

se tornassem extremamente ‘úteis’, enquanto outros se faziam ‘inúteis’, levando ao 

desenvolvimento ou à degradação de distintos órgãos nas diferentes espécies.

 Ao contrário do que possa parecer e embora tenha-se difundido uma crença errô-

nea, Lamarck não foi tão ingênuo em suas afirmações, quanto aqui possa parecer. Pri-

meiramente, porque ele demonstrou certa limitação estrutural à mudança, indicando 

que ela não ocorre em qualquer direção. Por exemplo, quando ilustra seu texto com o 

caso dos morcegos, diz que estes, por possuírem um diafragma, ainda que tenham o 

hábito de voar, não puderam desenvolver pulmões com cavidades como os das aves, 

e que essa mudança no pulmão das aves teria sido fundamental no desenvolvimento 

de penas. Também, ao analisar a estrutura orgânica de insetos, afirmou que estes, 

por possuírem traqueias, não chegaram a desenvolver-se como as aves, pois observava 

que os pulmões não se originaram de traqueias, mas de brânquias. Como exemplo 

do surgimento de pulmões originados de brânquias, Lamarck chama a atenção para 

o desenvolvimento de rãs, desde a forma de girinos até sua forma adulta. Além disso, 

porque ele observou que as circunstâncias não tinham uma influência direta sobre a 

estrutura orgânica dos seres vivos, mas sobre suas ações, e estas, sobre sua estrutura.

De acordo com essas observações, os mecanismos propostos por Lamarck para 

explicar a geração das mudanças evolutivas são os seguintes:
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1. Pequenas mudanças nas circunstâncias que se tornam duradouras ocasionam 

uma mudança ‘real’ nas necessidades dos seres vivos;

2. Toda mudança nas necessidades produz novas ações que as satisfaçam e, con-

sequentemente, mudanças nos hábitos;

3. A necessidade e o hábito farão o animal experimentar o emprego mais fre-

quente de uma parte, desenvolvendo-a e fortificando-a, assim como criará, in-

sensivelmente, novas partes.

A partir dessas proposições explicativas, Lamarck estabeleceu dois princípios como 

leis da natureza: a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Partin-

do dessas duas leis, Lamarck ilustrou sua teoria com o que foi apenas uma interpretação 

frustrada e muito controvertida das mudanças evolutivas nas espécies, o que acabou por 

levar sua teoria a um generalizado descrédito. Isso ocorreu, por exemplo, ao afirmar 

que o cisne, por estar sempre submergindo seu pescoço na água, com a intenção de 

apanhar larvas, teve seu pescoço alongado, do mesmo modo que a girafa, por necessitar 

alimentar-se de arbustos cada vez mais altos, teve seu pescoço alongado. Ou ao afirmar 

que os peixes, que viveram em grandes massas de água, tiveram a necessidade de ver 

lateralmente, deslocando assim seus olhos, do mesmo modo que as serpentes, pelo há-

bito de rastejar, perderam as patas e adquiriram olhos laterais e superiores que, por sua 

vez, ao impedirem a visão anterior, ocasionaram nelas o hábito de tatear objetos com a 

língua, que, por isso tornou-se alongada, delgada e bifurcada. E, ainda, ao aludir que os 

mamíferos herbívoros, por ficarem longos períodos parados ruminando, provocaram a 

involução das mãos, em consequência do desuso. Isso originou um casco desprovido de 

garras, e a ausência de garras, por sua vez, levou esses animais à necessidade de golpe-

arem com a cabeça durante um ataque de cólera, o que deu origem assim aos chifres.

Esses infelizes exemplos impediram que a teoria lamarckista fosse apreciada e 

até mesmo tornaram-na extremamente ridicularizada, mesmo que ela apresentasse 

aspectos muito mais congruentes aos fenômenos observados do que as hipóteses cata-

clísmicas de seu tempo, que, como diria Darwin anos mais tarde, sequer poderiam ser 

consideradas como uma explicação dos fenômenos da natureza, pois não passavam da 

constatação e descrição de um ato: o ato da criação.

O nó epistemológico no pensamento de Lamarck encontra-se no fato de ele se co-

locar diante de dois aspectos contraditórios: de um lado, ele observava que a escala dos 
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seres vivos era irregular e ramificada, mas, de outro, pressupunha uma ordem prees-

tabelecida na natureza, bem como uma intencionalidade e direcionalidade à perfeição. 

Consequentemente, Lamarck não conseguiu propor uma teoria evolutiva baseada ape-

nas nos aspectos estruturais dos seres vivos. Era coerente e necessário ao conjunto de 

sua obra pensar as circunstâncias como determinantes do processo evolutivo.

De qualquer forma, o finalismo que perpassou a Filosofia Zoológica de Lamarck, 

fruto da filosofia tomista2, terminou por conduzir a graves problemas conceituais. 

Mesmo não acreditando que as espécies vivas representassem criações separadas, La-

marck afirmou ser Deus a causa motora e final do mundo natural, chegando mesmo 

a afirmar que Deus imprimiu um plano na natureza, o de evoluir rumo à perfeição: 

“Assim, por tão sábias precauções, tudo se conserva na ordem estabelecida. [...] Tudo 

o que parece desordem, inversão, anomalia, entra sem cessar em ordem mesmo e até 

concorre para ela” (Lamarck, 1909; p. 85).

Por outro lado, ao mesmo tempo que Lamarck admitiu Deus como causa prima 

da natureza e, portanto, como criador de todas as coisas, ele desejou dotar a natureza 

de autonomia: “[...] a natureza possui os meios e as faculdades que lhe são necessários 

para produzir por si mesma o que admiramos nela” (Lamarck, 1909; p. 61).

Afirmações como essas trouxeram consigo uma questão de difícil solução: se os 

seres vivos tendem naturalmente à perfeição e não surgiram por meio de sucessivas 

criações, como justificar a existência de seres supostamente menos evoluídos?

Para solucionar esse dilema, Lamarck lançou mão da ideia de geração espontânea, 

argumento, por sinal, válido em seu tempo. Entretanto, a teoria da geração espontânea 

o fez esbarrar em um paradoxo ainda maior. Se as formas vivas mais simples surgem 

por geração espontânea, ou seja, independem de uma vontade superior e surgem es-

pontaneamente e por si mesmas, e os seres superiores se desenvolvem por essas for-

mas mais simples, a natureza é, de fato, autônoma, e não há por que pressupor um pla-

no ou harmonia pré-estabelecida na natureza, assim como uma causa prima ou final.

Todavia, os problemas conceituais não pararam por aí. Outra grande questão en-

frentada por Lamarck foi a de explicar a extinção das espécies, que ele não aceitava 

como um fenômeno natural e espontâneo. Ele alegava que os fósseis de espécies su-

postamente extintas não eram mais que representantes de espécies ainda existentes, 

que delas se originaram e a elas se assemelhavam. As razões para assim proceder 

2. A filosofia de São Tomaz 
de Aquino.
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devem-se a dois aspectos fundamentais: o primeiro é que ele estava explicitamente 

interessado em manter-se devidamente afastado das hipóteses cataclísmicas e de qual-

quer argumento ou dado que as favorecessem. O segundo está relacionado ao fato de o 

fenômeno da extinção das espécies ser antagônico à pressuposição de uma intenciona-

lidade e finalismo inerentes à natureza que levam todos os seres em direção a Deus – o 

ser mais perfeito possível – o que Lamarck queria conservar.

A despeito das inconsistências conceituais, os achados de Lamarck influenciaram 

profundamente o trabalho de seu sucessor inglês, Charles Darwin (1809-1882), tam-

bém por haver utilizado as produções domésticas como ilustração da possibilidade de 

variação e mudança nas espécies.

O trigo cultivado (Triticun sativum) não é um vegetal levado pelo homem ao estado em que 

atualmente o vemos? (Lamarck, 1909; p. 170)

Onde se encontram na natureza nossas couves, nossas alfaces, etc., no estado em que as 

possuímos em nossas hortas? Não sucede a mesma coisa com muitos animais a quem a 

domesticidade modificou consideravelmente? (Lamarck, 1909; p. 171)

Argumentos como esses foram fundamentais para a concepção da teoria da Sele-

ção Natural, pois Darwin começou sua obra capital exatamente desse modo – abordan-

do as variações em estado doméstico.

A Teoria da Seleção Natural
O contexto histórico no qual se encontrava Darwin era o da ideologia inglesa da pri-

meira metade do século XIX, que defendia a livre competição e a luta pela existência, 

frente às quais sobreviviam apenas os mais aptos. Essas afirmações foram utilizadas 

para justificar as consequências sociais do desenvolvimento do capitalismo que levava 

ao empobrecimento progressivo das classes trabalhadoras na Inglaterra naquele mo-

mento. A título de ilustração dessa ideologia, podemos citar Hobbes, que afirmava que 

as sociedades haviam-se formado por meio da luta de todos contra todos, Adam Smith, 

que alegava que a sociedade humana se constituía na livre competição de um conjunto 

de indivíduos egoístas, e Malthus, aquele que mais influenciou o pensamento darwi-

niano e que considerava a superpopulação como uma lei natural, posto que a popula-
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ção crescia em proporção geométrica, enquanto os insumos cresciam em proporção 

aritmética. Esse argumento era utilizado para justificar a miséria dos operários, como 

se essa miséria se devesse ao fato de eles terem um grande número de filhos e não às 

desigualdades de oportunidades sociais.

Na introdução de seu livro Origem das Espécies, Darwin explicita a teoria malthuse-

ana para justificar sua utilidade como fio condutor do pensamento biológico. Ou seja, 

ele afirma desde o início de seu texto que a competição pela sobrevivência é um fenô-

meno da natureza, apresentando, assim, como fato o conceito de organismos mais ou 

menos aptos em biologia. Outro fio condutor importante da obra de Darwin foi, como 

mencionado na seção anterior, a variabilidade das espécies em estado doméstico. O 

primeiro capítulo da obra é inteiramente dedicado a essa temática.

No primeiro capítulo de sua obra prima, Darwin afirma que os mecanismos de va-

riações nos organismos domésticos e selvagens são similares, introduzindo com eles 

a ideia de seleção. Ele utiliza a atividade humana da criação de animais domésticos e 

cultivo de plantas – por intermédio de cortes, em parte consciente e em parte meto-

dológica, de pequenas variações, possibilitando uma melhoria gradual dos estoques 

– como um forte e indubitável exemplo da possibilidade de variação das espécies. Ao 

contrário de seu antecessor, Darwin logra com esse paralelo solucionar os dois mais 

importantes problemas da biologia de seu tempo: o de provar definitivamente que as 

espécies não são fixas nem imutáveis e o de propor um mecanismo gerativo que expli-

casse a diversificação das espécies de forma minimamente razoável e aceitável para a 

comunidade de naturalistas da época.

Ainda que Lamarck também houvesse lançado mão do mesmo tipo de argumento 

50 anos antes, encontramos aqui uma particularidade do pensamento darwiniano que, 

ao que parece, foi decisiva. Embora Darwin aceitasse, como Lamarck, a eficácia da ação 

das condições externas de vida e do hábito, os efeitos do uso e do desuso e a herança 

dos caracteres adquiridos, ele deu mais ênfase aos aspectos da natureza dos organis-

mos do que à natureza das condições de vida ao afirmar:

A natureza das condições é de importância secundária, em comparação à natureza do 

organismo, para determinar cada forma particular de variação, talvez de importância não 

maior do que tem a natureza da fagulha que acende uma massa de matéria combustível 

em determinar a natureza das chamas. (Darwin, 1988; p. 63)
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Em virtude da filosofia empirista e liberal inerente ao seu meio cultural, ele não ad-

mitia a existência de um plano de aperfeiçoamento necessário na natureza: “A seleção 

natural não conduzirá necessariamente à perfeição absoluta, nem a perfeição absoluta 

[…] pode afirmar-se que exista em parte alguma” (Darwin, 1988; p. 257).

Por outro lado, foi também decisivo na teoria darwiniana o fato de ela propor a se-

leção natural – e não o meio – como mecanismo gerativo da diversidade das espécies, 

ao mesmo tempo em que exclui o finalismo e a intencionalidade da natureza. Outro 

aspecto teórico relevante é o de que, ao se apoiar no pensamento malthusiano e não no 

tomista, Darwin não encontra dificuldade alguma em aceitar a extinção das espécies 

como um fenômeno natural. Ou seja, já que as espécies variavam não porque existe 

um plano ou necessidade de aperfeiçoamento pré-estabelecido, mas porque ocorre 

uma permanente luta pela existência, isso explicava, natural e simultaneamente, tanto 

a origem de novas espécies quanto o desaparecimento de outras tantas.

Em linhas gerais, Darwin propôs que os muitos 

indivíduos de uma espécie qualquer, entre os que 

nascem periodicamente, somente alguns sobrevi-

vem, pois se produzem muito mais indivíduos 

do que os que podem sobreviver. Consequente-

mente, ocorre uma luta pela existência, seja de 

um indivíduo com outro da mesma espécie, 

seja entre indivíduos de espécies distintas e 

até mesmo do indivíduo com as condições 

físicas para a vida. A luta pela existência será 

mais severa quanto mais próximas forem as espécies 

competidoras e mais severa ainda entre indivíduos da mesma espécie, já que estes 

frequentam as mesmas regiões, necessitam da mesma comida e estão expostos aos 

mesmos perigos. Por isso, qualquer variação, por mais ligeira que seja, se for útil, será 

conservada por meio de uma seleção que é natural.

Darwin alegou que, ao selecionar animais ou plantas, o homem atuava sobre carac-

teres externos visíveis, ao passo que a natureza operava sobre todos os órgãos internos, 

todos os matizes de diferença de constituição, isto é, sobre o mecanismo inteiro da 

vida, levando à conservação e à sobrevivência dos mais adequados. Segundo ele, na 
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natureza, as mais leves diferenças de estrutura ou constituição podem inclinar a ba-

lança a favor do indivíduo que as possui. Ele alegava ainda que isso, por si só, já seria 

argumento suficiente para o abandono da crença na criação continuada de novos seres 

vivos, bem como de qualquer grande e súbita modificação na estrutura deles.

Em acréscimo, ele ponderou também que o isolamento físico seria fundamental 

para a manutenção das espécies já existentes, ao impedir a imigração de organismos 

mais aptos, assim como ao possibilitar que os postos da economia natural pudessem 

ser ocupados pelos descendentes modificados dos antigos habitantes. Ou seja, o iso-

lamento possibilitava às espécies ali presentes se aperfeiçoarem lentamente. Por ou-

tro lado, considerou também que, quando o território isolado fosse muito pequeno, o 

número total de habitantes também seria menor, o que produziria um atraso no apa-

recimento de novas espécies mediante a seleção natural. Consequentemente, quanto 

menor o território isolado, menor a probabilidade de surgimento de novas espécies. 

Já nos territórios maiores e mais abertos, que possuem um grande número de indiví-

duos, ocasionar-se-ia um aumento considerável da probabilidade de aparecimento de 

variações favoráveis, o que, por sua vez, aumentaria a competição e consequentemente 

a probabilidade de aparecimento de novas espécies. As novas espécies, assim produ-

zidas, tenderiam a durar muito mais tempo e a se estender por mais partes, posto que 

uma competição maior e mais severa as tornaria mais aptas.

O mesmo mecanismo explicaria a extinção de algumas espécies. Como o número 

de espécies e de indivíduos tem que ser mais ou menos estável, o surgimento de uma 

nova espécie, mais apta, faria o número de seus descendentes ser cada vez maior. Es-

tes, por sua vez, competiriam mais e mais com os indivíduos menos aptos, tornando-

os pouco a pouco mais raros, até a sua completa extinção. Por outro lado, como a forma 

selecionada tem sempre alguma vantagem na luta pela vida, haveria uma tendência 

constante de que os descendentes modificados de uma espécie qualquer a superassem 

em número, exterminando, a cada geração, seus precursores. Darwin alegou também 

que as espécies mais numerosas são as que possuem mais probabilidade de produzir 

variações favoráveis em um dado tempo e, portanto, de produzir novas espécies.

Com esses argumentos, Darwin não encontrou nenhuma dificuldade em explicar a 

existência de formas supostamente primitivas, como o Ornythorhyncus, a involução de 

órgãos ou a coexistência de vários graus evolutivos. Posto não haver nenhuma tendência 
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inata e inevitável da natureza à perfeição, se um organismo não entrasse em competição 

com outros mais aptos ou se lhe fosse mais vantajoso ter uma estrutura simplificada 

para viver no meio em que vive, estaria também justificada sua existência atual.

Darwin enumerou quatro causas para a coexistência de formas mais e menos evo-

luídas simultaneamente:

1. O não surgimento de variações individuais favoráveis para que a seleção natu-

ral atuasse sobre elas, conservando-as;

2. A impossibilidade de afirmar se o tempo decorrido foi suficiente para que 

ocorresse todo o desenvolvimento possível;

3. O fato de algumas vezes se tornar vantajoso o retrocesso da organização;

4. A desvantagem de se ter uma organização elevada, em condições extrema-

mente simples de vida, considerando ser ela mais sensível a decompor-se.

Para ilustrar a quarta causa, considerada a principal, Darwin descreveu um nau-

frágio perto da costa. Nessa alegoria, ele analisou como seria vantajoso para os maus 

nadadores não haver aprendido a nadar de modo algum e ter que se agarrarem aos res-

tos do naufrágio para sobreviver, do mesmo modo que seria mais vantajoso aos bons 

nadadores haver podido nadar ainda melhor.

É interessante notar que Darwin estabeleceu verdadeiras leis biológicas, ou seja, 

estabeleceu proposições que hoje em dia são aceitas de forma quase dogmática. Uma 

delas é a de que a mudança evolutiva é um processo lento e muito durável, que requer 

um grande lapso de tempo. Para Darwin, mudanças bruscas de estrutura deixariam 

marcas de sua ação no embrião, sendo, portanto, muito mais deletérias do que provei-

tosas. A outra é a de que os caracteres genéricos indicam uma origem comum, posto 

que a seleção natural não determina que espécies distintas e com hábitos distintos se 

modifiquem em uma mesma direção, ao passo que os caracteres específicos indicam 

a separação entre espécies atuais e seus antepassados.

Na tessitura de sua argumentação, Darwin apresenta-nos quatro perguntas que 

considerava fundamentais e por meio das quais vai apresentando uma cadeia de ra-

zões que justificam e fundamentam a teoria da seleção natural das espécies.

A primeira delas: se é certo que as espécies descendem umas das outras por su-

aves gradações, por que não encontramos inumeráveis formas de transição? Por que 

encontramos as espécies tão bem definidas e não confundidas umas com as outras? A 
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essa pergunta o próprio Darwin responde dizendo que a seleção natural e a extinção ca-

minham de forma consonante, pois toda forma nova tende a suplantar e a exterminar a 

forma ancestral menos aperfeiçoada, assim como outras formas menos favorecidas com 

as quais entre em competição. Por outro lado, os registros geológicos são imperfeitos e 

interrompidos, sendo formados apenas com longos intervalos entre eles. Além disso, a 

possibilidade de descobrir formas transitórias em estado fóssil é muito pequena, pois 

elas existiram em menor número que as formas já plenamente desenvolvidas. Do mes-

mo modo, as formas intermediárias são mais escassas que as formas que lhes deram 

origem e, portanto, mais sujeitas à extinção. E, por fim, as áreas intermediárias estão 

muito expostas a invasões de formas afins que vivem em ambos os lados e, por isso, não 

é possível encontrar, nas regiões intermediárias, espécies também intermediárias.

A segunda pergunta, por ele mesmo proposta, é a seguinte: poderia a seleção na-

tural formar um animal com hábitos e conformações muito diferentes das do animal 

de origem? A resposta de Darwin a essa pergunta é a de que muitas vezes observamos 

indivíduos que seguem hábitos diferentes dos de sua própria espécie e, portanto, po-

deríamos esperar que eles dessem origem a novas espécies de hábitos anômalos e 

estruturas mais ou menos separadas das de seu tipo3. Por outro lado, ele argumenta 

que todo organismo muito desenvolvido passou por muitas mudanças, de forma que 

cada modificação selecionada pode modificar-se ainda mais. Assim sendo, uma espé-

cie atual representa a soma de muitas mudanças herdadas pelas quais passou a espécie 

durante suas sucessivas adaptações às mudanças de hábitos e de condições de vida. 

Não obstante, Darwin confessa ignorar a causa das pequenas variações individuais, 

que vem a ser aquilo que é selecionado.

A terceira questão posta por Darwin é então esta: os instintos podem ser adquiridos 

e modificados pela seleção natural? Em suas reflexões sobre o tema, ele afirma que os 

instintos são tão importantes quanto as estruturas corporais para a prosperidade de cada 

espécie em suas condições naturais de vida. Para isso, a natureza selecionaria e acumu-

laria qualquer variação dos instintos e em qualquer grau, desde que essa fosse vantajosa 

para a luta pela existência. Não obstante, ele não admite que os instintos possam ser ad-

quiridos pelo hábito, pois esse hábito tem de ser herdado e selecionado de outro instinto 

próximo. O instinto de criar escravos, por exemplo, pode ter-se desenvolvido em certas 

espécies de formigas, em razão do instinto de capturar ninfas para alimentar-se.

3. Vale a pena mencionar que 
Darwin não tem uma teoria 

genética tão forte e restritiva 
como a teoria sintética da 

evolução e, por isso, aceitava 
o hábito como explicação da 
diversificação do devir histó-
rico das espécies. Chegou a 

afirmar que: “É, sem dúvida, 
difícil e sem importância para 

nós se mudam, em geral, 
primeiro os hábitos e depois 

a estrutura, ou se ligeiras 
modificações de conforma-

ção levam a mudanças de 
hábitos, sendo provável que 

ambas as coisas ocorram 
quase simultaneamente” 

(Darwin, 1988; p. 227).
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Nesse momento, detecta-se uma grande dificuldade na teoria darwiniana, pois é 

mediante essa reflexão que ele afirma não poder explicar adequadamente como as 

fêmeas estéreis das sociedades de insetos podem diferir tanto, em conformação e 

instintos, dos machos e das fêmeas férteis, já que, sendo estéreis, nunca poderiam 

transmitir a seus descendentes modificações estruturais ou instintivas sucessivamente 

adquiridas. Ele tenta solucionar esse impasse conceitual supondo que poderia ocorrer 

uma seleção progressiva de machos e fêmeas férteis capazes de gerar fêmeas estéreis, 

porque isso seria mais vantajoso para a comunidade à qual pertenciam.

A quarta pergunta formulada por Darwin é: por que o cruzamento de membros 

de espécies distintas não produz descendência fértil, enquanto que o cruzamento de 

variedades o faz? Também não encontramos uma resposta convincente e adequada 

para essa questão. Darwin afirma apenas que a esterilidade geral das espécies é con-

sequência incidental de mudanças de natureza desconhecida nos elementos sexuais.

As reflexões e argumentos apresentados até então por Darwin conduzem-no a duas 

deduções importantes: a de que a tendência à variabilidade é por si mesma hereditária 

e a de que, uma vez desaparecida, uma espécie nunca mais voltará a ser formada, pois 

isso exigiria que as mesmas condições orgânicas e inorgânicas voltassem a ocorrer do 

mesmo modo e na mesma sequência temporal. Essas duas deduções o fazem postular 

que a existência de um grupo é contínua enquanto o grupo dura.

Ele também postulou que não parecia haver nenhuma lei fixa que determinasse 

o tempo de duração de uma espécie ou gênero, que a produção de novas formas oca-

sionava a extinção de um número aproximadamente igual de formas velhas, que a 

competição é mais severa entre formas que são mais parecidas entre si, e somente es-

pécies muito distantes coevoluem com diferentes graus de dependência ou simbiose. 

Por fim, quanto mais recente for uma forma, tanto mais ela diferirá, em geral, de seu 

antepassado remoto.

Outro argumento fundamental e extremamente convincente apresentado por Darwin 

provém de suas viagens e análise geográfica da distribuição de espécies biológicas. Ele 

chamou atenção para o fato de que enquanto mamíferos terrestres são restritos a regi-

ões contíguas, os mamíferos alados encontram-se igualmente distribuídos em quase 

todas as ilhas e regiões do globo terrestre. Em consonância, os habitantes de uma ilha 

estão geralmente relacionados aos habitantes do continente ou de outras ilhas maiores 
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e mais próximas. O exemplo utilizado por Darwin nesse último caso é o de duas ilhas 

com a mesma formação geológica, mas povoadas por espécies totalmente distintas – 

as ilhas de Galápagos e Cabo Verde – ambas com solo de natureza vulcânica, mesmo 

tamanho, clima e altitude. Não obstante, enquanto as ilhas Galápagos estão povoadas 

por indivíduos semelhantes aos existentes na América, a de Cabo Verde está povoada 

por indivíduos semelhantes aos da África.4

Ele observa notável parentesco entre os habitantes das ilhas e das terras firmes a 

elas mais próximas. Observa também que o parentesco entre habitantes das ilhas de 

um mesmo arquipélago é ainda mais estreito, e que os seres montanhosos, lacustres 

e palustres estão geralmente relacionados com os seres que vivem nas terras baixas e 

secas circundantes. Todos esses fenômenos, segundo Darwin, só poderiam ser expli-

cados se admitíssemos que a colonização se faz desde a origem mais próxima e fácil, 

unida à adaptação subsequente dos colonos à nova pátria.

Darwin argumenta ainda que, ao buscar um sistema natural de classificação dos 

seres vivos, os naturalistas observaram que o mais adequado seria classificá-los em 

grupos subordinados uns aos outros, ordenando as espécies, gêneros e famílias dentro 

de uma dada classe. O que tal procedimento revela é que os seres vivos se parecem 

entre si em graus decrescentes. Ou seja, tal classificação é possível pelo fato de os seres 

vivos descenderem uns dos outros. Por outro lado, por descenderem uns dos outros é 

que se torna possível classificá-los em um sistema natural.

Darwin, aos moldes do que propõe Humberto Maturana (1991), não buscou uma 

identidade essencial. A natureza de sua pergunta fundamental não é ‘O que é?’. Argu-

menta que um naturalista nunca faz uma classificação meramente analógica, olhando 

apenas caracteres adaptativos a ponto de classificar, por exemplo, uma baleia como um 

peixe, pois o que ele procura observar são os órgãos reprodutores, os estágios embrio-

nários e de desenvolvimento para classificar as diferentes espécies; o que ele revela ao 

procurar é uma origem comum. Provavelmente, de forma inconsciente, a pergunta 

fundamental formulada por Darwin, nesse ponto de sua obra, é: o que fazemos quan-

do dizemos que algo é? E a resposta por ele dada é a de que observamos a ontogênese 

e filogênese dos seres vivos. Procuramos uma origem comum! Ele afirma que “o siste-

ma natural é genealógico em sua ordenação, como uma árvore genealógica.” (Darwin, 

1988; p. 504).

4. Este argumento é muito 
interessante não só porque 
favorece a ideia do transfor-

mismo em detrimento do 
criacionismo, como também 

por deixar claro que o meio 
não pode determinar nem 

direcionar a mudança estru-
tural dos seres vivos.
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Darwin conclui, então, que o sistema natural revela que os caracteres de afinidade 

entre duas ou mais espécies são aqueles que foram herdados de um antepassado co-

mum. Ele fundamenta essa afirmação utilizando o exemplo da mão humana ou da tou-

peira, da pata do cavalo, da nadadeira do golfinho e da asa do morcego, que estão cons-

truídas segundo o mesmo padrão e encerram ossos semelhantes nas mesmas posições.

A Teoria Sintética
A Teoria Sintética consiste em uma releitura da teoria da Seleção Natural, com base 

em dados da biologia experimental, particularmente da biologia molecular e da gené-

tica. Ela recebeu esse nome por se tratar de um esforço teórico de sintetizar a Teoria 

Clássica (darwiniana) com a Teoria Genética, proposta por geneticistas e matemáticos 

no terço inicial do século XX.

É difícil precisar o contexto filosófico em que se baseiam ou qual seja a filosofia 

subjacente às teorias científicas contemporâneas, mas, em linhas gerais, as teorias bio-

lógicas hegemônicas primam por um empirismo e realismo ingênuo, escamoteando 

no fundo a filosofia positivista de Augusto 

Comte (1798-1857). Mais precisamen-

te, essas teorias adotam, em geral, 

o pressuposto de que a natureza 

consiste em uma realidade inde-

pendente do observador e que, 

por isso mesmo, o papel do cientista 

é apresentar as leis ou códigos uni-

versais da natureza, analisando de 

forma neutra e impessoal dados ob-

jetivamente apreendidos. Além des-

ses pressupostos ontológicos e epistemológicos, a Teoria 

Sintética adota também como pressupostos biológicos o de que os seres vivos são sis-

temas determinados estruturalmente, localizando esse determinismo no genoma. Ou 

seja, o gene representa o elemento objetivo e fixo que determina o ser dos sistemas 

vivos. É por isso que, há mais de meio século, os esforços teóricos e experimentais nesse 
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campo do saber se voltaram para a tarefa de decifrar o código genético em investigações 

bioquímicas dos processos biológicos, assim como de estabelecer padrões de compor-

tamento dos genes e taxas de mudança genética nas populações. Se isso, por um lado, 

possibilitou alguns progressos tecnológicos, por outro, reduziu a tarefa de compreender 

a vida à luz da compreensão dos processos moleculares em curso nos seres vivos.

Outro aspecto conceitual fundamental da Teoria Sintética é o de aceitar, de forma 

quase dogmática, partindo da teoria de Seleção Natural, que as mudanças evolutivas se 

processam muito lentamente e apontar como mecanismo gerativo desse lento proces-

so a seleção de mudanças genéticas ocorridas aleatoriamente que forem benéficas por 

produzirem uma estrutura mais apta ao viver. Essa força da natureza que seleciona as 

mudanças genéticas benéficas passou a ser denominada ‘pressão seletiva’.

Monod, por exemplo, em seu livro O Acaso e a necessidade, afirma que os seres 

vivos se distinguem de todas as estruturas de todos os sistemas presentes no universo, 

por serem dotados de uma força interna que lhes confere sua estrutura macroscópica. 

Essa força é, em outras palavras, o código genético que determina, internamente e de 

forma autônoma, as estruturas externamente complexas dos seres vivos. Não obstante, 

essa propriedade fundamental dos seres vivos, uma vez analisada mais atentamente, 

revela-se como teleonômica, isto é, projetada. Ainda que a natureza não seja projetada, 

o gene como parte integrante dessa natureza o é. Consequentemente, o código genéti-

co passou a assumir poderes na antiguidade, admitidos como poderes divinos.

Monod reconhece aí uma contradição epistemológica, mas destaca que o desafio 

da biologia é, por isso, o de decifrar como uma natureza não projetada, em sua obje-

tividade, obriga-nos a reconhecer o caráter teleonômico dos seres vivos, uma vez que 

em suas estruturas eles realizam e perseguem um projeto. Esse caráter projetado e 

teleonômico dos seres vivos é, para ele, o transmitido de geração em geração como 

marca de invariância reprodutiva que caracteriza cada espécie como uma espécie em 

particular. Então, será no nível microscópico, das estruturas primárias das proteínas, 

que a biologia procurará entender as propriedades dos genes, assim como extrair da 

genética a explicação da vida.

Esse reducionismo foi consequência da descoberta dos ácidos nucleicos que en-

cantou biólogos e bioquímicos desde os anos 1950, viabilizando a enunciação do pos-

tulado “um gene, uma proteína”. Pode-se evidenciar essa ideia por meio da análise da 

estrutura de uma proteína.
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As proteínas são moléculas constituídas de um repertório de 20 aminoácidos que 

se combinam entre si através de ligações peptídicas. Cada proteína possui quatro ní-

veis estruturais: uma estrutura primária, que corresponde à sequência de aminoácidos 

e localização das pontes disulfetos, quando elas existem, e uma secundária, que se 

deve à ordenação espacial dos radicais de aminoácidos que se encontram próximos 

uns aos outros. Ou seja, em conformidade com a sequência de aminoácidos que estão 

próximos, devido à diferença de tamanho molecular assim como de carga elétrica, a 

proteína se dobra de um modo ou de outro. A estrutura terciária se deve à ordenação 

espacial dos aminoácidos que se encontram distantes na sequência linear. Não obs-

tante, o critério de separação entre estrutura secundária e terciária não é tão claro. A 

estrutura quaternária é a forma final de uma proteína, que pode incluir várias cadeias 

polipetídicas (cadeias de aminoácidos) em sua configuração espacial.

Isso não é nenhuma novidade, à medida que fazemos o caminho inverso, isto é, 

seguimos da estrutura quaternária para a estrutura primária de uma proteína, o argu-

mento passa a ser um argumento muito interessante e que vale a pena analisar. Ao fa-

zemos o caminho inverso, notaremos que é a sequência, a ordenação dos aminoácidos 

que compõem uma proteína, o que em última instância torna possível a forma e, por-

tanto, as propriedades, ou funções, da proteína em questão. Por outro lado, notamos 

também que cada aminoácido corresponde a uma determinada trinca de nucleotídeos. 

Isso quer dizer que, ainda que mais de uma trinca possa codificar o mesmo aminoáci-

do, cada trinca, ou códon, determina um e só um aminoácido.

A análise conjunta desses fenômenos produziu um salto teórico que foi da com-

plexidade da conduta dos organismos até as proteínas que os constituem, e destas, 

aos genes que as determinam. Essa foi também a porta de entrada que nos levou do 

estudo da natureza biológica ao estudo da química dos componentes moleculares de 

um organismo vivo.

É curioso notar que, assim como o gene apresenta uma trinca de codificação, a pró-

pria Teoria Sintética se sustenta também em uma trinca conceitual a qual pode ser re-

duzida. Refiro-me aos conceitos de ‘invariância genética’, ‘mutação genética ocorrida ao 

acaso’ e ‘pressão de seleção’. Os dois primeiros conceitos cumprem o papel de justificar 

o determinismo estrutural dos seres vivos, mas o fazem localizando-o em um ponto fixo 

e imutável da organização do ser vivo, ou seja, reduz o fechamento operacional do orga-

nismo a um de seus componentes estruturais. Por outro lado, a ideia de mutação impli-
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ca, necessariamente, uma interação com o meio, diga-se de passagem, uma espécie de 

interação instrutiva entre meio e ser vivo. Por fim, o conceito de pressão de seleção, que é 

um conceito conciliador da teoria darwiniana com a genética de populações, posiciona o 

determinismo do processo evolutivo, em geral, como algo que se encontra fora da estru-

tura dos seres vivos – o meio – , como se o meio preexistisse ao ser vivo que nele habita.

Esses são os aspectos filosóficos mais gerais do pensamento sintético, mas há ques-

tões ainda mais fundamentais que devem ser analisadas do ponto de vista da biologia. 

Tratarei essas questões de acordo com esquema apresentado por Mpodozis (1995).

Mpodozis afirma que a Teoria Sintética trata a relação organismo/meio de um 

modo unidirecional, pois essa teoria afirma que os organismos se adaptam ou estão 

adaptados ao meio, de um modo tal que, para o organismo, seu encontro com o meio 

é questão de vida ou morte, ao passo que, para o meio, tal encontro é indiferente. 

Como consequência dessa unilateralidade da relação do organismo com seu meio, 

assim como do telos adaptativo nela implícito, os seres vivos entram em competição 

uns com os outros pela existência.

Mpodozis afirma ainda que, ao definir as espécies em termos de fechamento ge-

nético, ou seja, como grupos de indivíduos que atualmente ou potencialmente com-

partilham genes no processo reprodutivo, a especiação requererá o estabelecimento de 

barreiras ao fluxo gênico. Por outro lado, essa noção de espécie e especiação leva tanto à 

riqueza e inspiração da teoria como a suas dificuldades mais contundentes. A beleza da 

noção de espécie e especiação é que ela nos leva a examinar bem de perto os modos de 

vida dos organismos e suas histórias. Ao mesmo tempo, ela limita a discussão dos con-

ceitos, fenômenos e mecanismos, tais como os de isolamento geográfico e reprodutivo, 

deslocamento de caracteres, especiação simpátrida e alopátrida, dos vertebrados, conce-

bidos como as ‘boas espécies’. Quer dizer, não há muito espaço na Teoria Sintética para 

o estudo das categorias taxonômicas que não podem ser definidas em termos genéticos. 

Ela também dificulta analisar e explicar a diversificação daquelas espécies que apresen-

tam outras formas de reprodução, como a partenogênese ou a reprodução vegetativa.

É interessante notar que voltamos, nesse aspecto, ao maior problema enfrentado 

por Lamarck. Em sua época, Lamarck deparou com a dificuldade em demonstrar que 

as observações dos naturalistas não deveriam limitar-se a um grupo particular de ani-

mais, pois deveria voltar seu olhar para toda a biosfera. Foi exatamente por proceder 
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assim que ele conseguiu propor a primeira teoria evolutiva. Portanto, vale a pena in-

dagar aqui se não estamos, como no tempo antes de Lamarck, reduzindo o estudo dos 

fenômenos da natureza à observação de um grupo particular de seres vivos, às “boas 

espécies”, porque os fenômenos nelas observados estão mais de acordo com pressu-

postos teóricos admitidos a priori.

Abandonando por ora essa questão, observemos, em linhas gerais, os mecanismos 

propostos pela Teoria Sintética para explicar a diversificação das espécies.

Tendo como pressuposto a luta pela sobrevivência, a definição do conceito de es-

pécie em termos de fechamento genético, assim como a localização do determinismo 

estrutural nos genes, a Teoria Sintética considera a herança um fenômeno genético, 

explicado em termos de recompilação e troca de genes, assim como considera também 

o fenótipo de um organismo a expressão do genótipo. Em resumo, a Teoria Sintética 

afirma que o genótipo determina o fenótipo em todos os âmbitos do processo de trans-

formação filogenética.

O fato de, dentro de uma população ou grupo de organismos, os indivíduos que a 

formam apresentarem uma variabilidade tanto quantitativa quanto qualitativa em al-

guns de seus caracteres fenotípicos, é explicado como tendo sua origem na ocorrência de 

mutações genética, recombinações, fraturas, deleções e/ou duplicações de genes. Todos 

esses processos, por sua vez, são admitidos como resultado de interação ao acaso com o 

meio, isto é, sem nenhuma relação com fatores ambientais. De modo geral, para efeito 

do cálculo em genética de populações, o aparecimento da variabilidade genética é consi-

derado um evento pouco frequente e de ocorrência ao acaso. Ou seja, a variabilidade dos 

seres vivos fica explicada como o resultado de um processo reprodutivo imperfeito, que 

dá lugar a uma descendência com modificações gênicas. Consequentemente, as modifi-

cações surgem do próprio processo reprodutivo, sem se correlacionar com a história de 

vida do progenitor, nem com influências ambientais que haja sofrido o grupo. Assegura-

se com esse mesmo raciocínio que os caracteres adquiridos não possam ser herdados.

Ao mesmo tempo, a Teoria Sintética afirma também que, no processo de transforma-

ção filética, o meio constitui um elemento ativo que, sob a forma de uma força ou ‘pres-

são seletiva’, determina a direção na qual segue a transformação. Em outras palavras, ela 

estabelece que toda mudança em uma linhagem é precedida, necessariamente, de uma 

mudança no meio do grupo ancestral, que direciona essa mesma mudança para uma 
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maior adaptação à nova circunstância. Consequentemente, o meio seria o responsável 

por restringir, estabilizar e homogeneizar a variabilidade dos caracteres, selecionando-os 

de tal modo que eles se espalhassem pela população ao ponto de se estabilizarem.

Mediante tudo isso, o argumento é o de que a evolução surge com a mudança da 

estrutura genética das populações como resposta adaptativa às condições do meio am-

biente. Quer dizer, a teoria propõe como mecanismo gerativo da diversificação das es-

pécies um fenômeno mediante o qual a variabilidade de alguns indivíduos de uma po-

pulação lhes confere vantagens atuais ou potenciais na luta pela existência em relação 

a outros indivíduos de seu grupo. Os indivíduos, por apresentarem diferentes graus de 

adaptação, sendo uns mais adaptados do que outros, acabam por se reproduzirem com 

maior êxito. Por outro lado, a resposta adaptativa dos organismos dá lugar a uma modi-

ficação no pool genético. Ou seja, o que muda ou se acomoda é o patrimônio genético 

de uma população em razão da ação seletiva do meio. Consequentemente, no processo 

de especiação, a ação do meio sobre os organismo teria efeito, principalmente, no nível 

do genoma, e os organismos vivos não seriam mais do que entes passivos a gerarem 

uma resposta adaptativa em consequência da ocorrência de mudanças significativas no 

meio. Assim, os organismos sofrem mudanças filéticas, que seguem em uma direção 

adaptativa determinada pela mudança do meio, em magnitude, sinal e extensão.

Ao fim, a Teoria Sintética termina por nos conduzir a um grande paradoxo: o de 

estabelecer o processo de transformação filética com um alto grau de determinação 

genética, refutando a hereditariedade dos caracteres adquiridos, ao mesmo tempo que 

mantém de forma dogmática a noção de seleção e competição pela sobrevivência, con-

cebidas da ideia de conservação transgeracional de mudanças ocorridas não ao acaso, 

mas mediante necessidade.

A Teoria da Deriva Natural
O livreto Origem das Espécies por meio da Deriva Natural, de Humberto Maturana e 

Jorge Mpodozis (1992), apresenta uma proposta explicativa da evolução das espécies 

que se diferencia das demais, não apenas em relação ao mecanismo explicativo pro-

posto, como também por atrelar-se a uma epistemologia e a uma ontologia fundamen-

talmente diferentes.
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Um dos aforismas fundamentais presentes no conjunto da obra de Maturana é: 

“Tudo que é dito é dito por um observador a outro observador que pode ser ele mes-

mo.” Por isso, Maturana e Mpodozis têm como pano de fundo para sua hipótese ex-

plicativa do fenômeno evolutivo a noção de que aquilo que chamamos de realidade ou 

objetividade não é algo independente do que se observa, pois é no observar do obser-

vador que domínios de realidades são configurados. Portanto, ao contrário dos autores 

até agora apresentados, eles não pensam a natureza como uma realidade objetiva e 

independente a ser desvelada.

Consequentemente, se a natureza não é algo objetivo e independente do observador, 

não é possível considerar nenhum de seus aspectos como algo que, por sua objetividade, 

obrigue-nos a tomar os seres vivos seja como seres teleológicos, seja como seres de al-

gum modo projetados. É o observador, em seu 

observar, que os configurará de um modo ou 

de outro. Por isso também, eles afirmam que 

cabe ao cientista observar e explicar os fenô-

menos da natureza de maneira coerente à sua 

experiência, atentos também aos critérios de 

validação das explicações científicas.

Como Maturana e Mpodozis não confi-

guram a priori os genes como a parte da 

estrutura dos seres vivos que contém toda 

a informação e plano de formação da orga-

nização desses seres, os autores não deparam com a contradição epistemológica entre 

o que se espera da natureza e o que nela se observa, conforme percebido em Monod.

Mesmo defendendo também a ideia de que os seres vivos são sistemas determina-

dos por sua estrutura e de que a explicação do fenômeno evolutivo, para que seja uma 

explicação científica, tenha que propor um mecanismo gerativo, que, se posto a operar, 

possa originar a diversificação das espécies, é exatamente nesse ponto de aproximação 

que o distanciamento conceitual e epistemológico começa a se delinear.

A teoria da Deriva Natural apoia-se no conceito de autopoiese como definidor dos seres 

vivos, como distinção entre eles e todo o seu entorno. Ou seja, os seres vivos não são apenas 

seres determinados em sua estrutura, como são também operacionalmente fechados.
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Maturana e Mpodozis afirmam ainda que a congruência operacional entre seres 

vivos e suas circunstâncias é uma condição constitutiva de sua existência, ou seja, a 

conservação da adaptação entre ser vivo e meio é sua condição de possibilidade. Con-

sequentemente, não se pode dizer que existam seres mais ou menos adaptados, posto 

que ou um ser vivo conserva sua adaptação e vive, ou não a conserva e morre. Pela mes-

ma razão, eles afirmam que ser vivo e circunstância mudam juntos em um processo 

que transcorre naturalmente como uma deriva estrutural. O próprio termo deriva traz 

em si mesmo o caráter sistêmico e espontâneo do viver.

Boa parte dos conceitos tradicionais utilizados na biologia geral, entre eles o de 

pressão seletiva, será questionada por Maturana e Mpodozis. Eles criticam o conceito 

de pressão de seleção por entenderem que ele traz implícita a ideia de que o meio pre-

existe ao ser vivo que nele distinguimos, pois, para que algo externo e independente da 

estrutura do sistema vivo selecione nele mudanças estruturais vantajosas, é necessário 

conceber que isso já existia quando a mudança estrutural ocorreu. Entretanto, se acei-

tarmos que o nicho é parte do meio, ao mesmo tempo que aceitamos que não podemos 

distinguir o nicho sem assinalar o ser vivo que o ocupa e, portanto, que o nicho não 

pode preexistir ao sistema vivo que o ocupa, não é possível afirmar que o meio preexis-

ta ao sistema vivo. Para eles, não faz nenhum sentido falar em nichos vagos.

Por outro lado, se o meio surge com o ser vivo que o ocupa e não preexiste a ele, o fe-

nômeno da seleção natural terá que ser aceito ou reconhecido como o resultado do pro-

cesso de diversificação das espécies, e não como o mecanismo gerativo de tal fenômeno.

Eles afirmam que as espécies surgem em uma deriva filogênica5. Ou seja, a origem 

das espécies é um processo sistêmico e histórico, no qual as distintas classes de orga-

nismos surgem em um meio cuja dinâmica estrutural é independente deles, ainda 

que não preexistente. Em consequência desse ponto de vista, a conduta volta a adquirir 

um papel fundamental na compreensão do processo evolutivo. Segundo os referidos 

autores, o fluir da conduta de um ser vivo é que modula o curso de sua epigênese, isto 

é, a conduta de um organismo não especifica nem determina as mudanças estruturais 

do organismo, mas limita e guia o curso de sua deriva ontogênica.6

Maturana e Mpodozis definem conduta como a realização dinâmica do organismo 

no fluir de suas interações em um meio. Em termos mais específicos, a conduta é de-

finida como a realização de um modo de vida que é a cada instante parte da realização 

5. Deriva filogênica: Sucessão 
reprodutiva de ontogenias 
com ou sem mudança do 

fenótipo ontogênico que se 
realiza em cada ontogenia 

da sucessão. Se se conserva 
o fenótipo ontogênico na 
sucessão de ontogenias, 

forma-se uma linhagem. Se 
não há formação de linha-
gem, porque a reprodução 

do novo organismo se realiza 
sob a forma de um novo 

fenótipo ontogênico, há um 
deslizamento do fenótipo on-
togênico na deriva filogênica. 
(Maturana, Mpodozis, 1992)

6. Deriva ontogênica: História 
de mudança estrutural de 

um sistema em seu domínio 
de existência que segue um 
curso que se configura, mo-

mento a momento, seguindo 
um caminho que em suas in-

terações conserva organiza-
ção e adaptação. (Maturana, 

Mpodozis, 1992) 
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de um fenótipo ontogênico. Do mesmo modo, se a conduta de um ser vivo surge na 

relação organismo-meio, a sua dinâmica estrutural, que é a dinâmica de um ser au-

topoiético, não pode determinar sua conduta, ainda que participe de sua geração. Por 

isso, Maturana e Mpodozis não admitem a ocorrência de determinação genética dos 

aspectos condutuais de um organismo. Quer dizer, a conduta de um sistema vivo não 

pode ser determinada por nenhum componente estrutural, já que ela surge de manei-

ra sistêmica no transcurso da deriva ontogênica.

Percebe-se, em sua obra, uma crítica radical ao reducionismo a que leva a Teoria 

Sintética. Segundo Maturana e Mpodozis, as semelhanças e diferenças que vemos en-

tre os seres vivos resultam das dinâmicas de constituição e conservação das linhagens 

e não da presença de algum tipo particular de molécula (como o DNA). Eles afirmam 

também que os distintos genomas constituem distintos modos de gerar genealogias, 

mas não geram nem determinam o fenômeno da herança. A herança seria um fenô-

meno sistêmico, dinâmico e relacional que possibilita a conservação da organização 

particular do ser vivo que se reproduz. Eles assumem como certo que a conservação 

genética forma parte da conservação dos fenótipos ontogênicos e do modo de vida, mas 

o que não é certo para eles é que a genética, que é parte desse fenômeno sistêmico, seja 

seu fator determinante.

Todas as características de um ser vivo são o resultado de um processo global do 

qual seus componentes participam, mas de um modo tal que nenhum deles possa, 

por si mesmo, ser o responsável por todo o processo. Mais ainda, o modo de realiza-

ção da autopoiese, o operar de um organismo como sistema, é o que se deve conser-

var, geração após geração, para que uma linhagem seja definida como uma linhagem. 

Enquanto houver reprodução, haverá a possibilidade de variação no modo como se 

realiza a autopoiese e, consequentemente, haverá a possibilidade de que, na sucessão 

de reproduções, seja conservado um novo modo de realização da autopoiese, o que 

levaria então ao surgimento de uma nova linhagem de seres vivos. Ou seja, a evolução 

das espécies é aqui considerada um processo geral, sucessivo, espontâneo e inevitável.

Por outro lado, posto ser o fenômeno da herança um fenômeno sistêmico que guia 

o devir transgeneracional de cada classe de ser vivo, a conduta vai cumprir um papel 

fundamental no devir da deriva filogênica, ao definir o que vai ser conservado na reali-

zação do viver de cada linhagem.
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Maturana e Mpodozis também discutem o dogma da lentidão no processo de di-

versificação das espécies estabelecido por Lamarck, reafirmado por Darwin e preserva-

do na Teoria Sintética.

Maturana e Mpodozis não afirmam que a mudança evolutiva é lenta nem que é 

repentina, mas que ela pode ocorrer de um modo ou de outro, o que se encontra de 

acordo com estudos de fósseis. Para eles, o fato de não se encontrarem os elos evoluti-

vos perdidos pode dever-se ao fato de eles nunca terem existido.

Ainda que em suas argumentações Maturana e Mpodozis rejeitem o determinis-

mo genético, eles não estão, em sentido algum, falando do ponto de vista lamarckista. 

Afirmar que a conduta tem um papel fundamental no devir da deriva filogênica dos se-

res vivos não é o mesmo que dizer que a necessidade de adaptar-se a uma determinada 

circunstância leva ao uso e ao desuso de determinadas partes do organismo, fazendo 

umas se desenvolverem e outras involuírem. Por outro lado, afirmar que a herança 

é um fenômeno sistêmico e não molecular não é o mesmo que falar de herança de 

caracteres adquiridos. Maturana e Mpodozis, ao contrário, alegam que as variações 

na realização de uma conduta se dão dentro de um campo de condutas possíveis que 

não são herdadas. Entretanto, ao se estabilizar certo conjunto de relações ao redor de 

um modo de vida possível, ou todo o sistema muda e conserva tais relações, ou ele se 

desintegra como sistema de uma dada classe. Quer dizer, ou o organismo conserva o 

conjunto de relações (e isso inclui conduta e genética) que faz dele um organismo de 

uma classe particular, ou, então, ele não conserva tais relações e se desintegra como 

organismo dessa mesma classe – o que pode resultar tanto na origem de uma nova 

linhagem, como na extinção da linhagem em questão.

Em síntese, Maturana e Mpodozis tratam a história evolutiva como uma história 

de conservação e mudança, que explica a diversificação da biosfera por meio da manu-

tenção ou extinção de determinadas espécies.

Com relação ao surgimento da vida na terra, a hipótese apresentada é a do surgimen-

to espontâneo de unidades autopoiéticas em uma dinâmica de variação, vida e morte.
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Reflexões Finais
Do surgimento do Transformismo até nossos dias foram propostos quatro me-

canismos explicativos distintos do fenômeno evolutivo, os quais trouxeram consigo 

questões conceituais, epistemológicas e ontológicas.

O primeiro deles, proposto por Lamarck, tinha como pano de fundo o pensamento 

tomista, que concebe o mundo como hierárquico, indo do ser mais perfeito possível – 

Deus – até as criaturas mais imperfeitas. Os seres imperfeitos, por se assemelharem a 

Deus, tendem a imitá-lo em sua eficiência causal e, por isso, buscam a perfeição. Ain-

da que Lamarck não defendesse a ideia de criações separadas, ele aceitava Deus como 

criador da natureza, ao mesmo tempo que dotava a natureza de autonomia ao afirmar 

que nela se geravam espontaneamente seres inferiores, com estrutura e organização 

muito simplificadas, que iam se desenvolvendo até atingirem a perfeição. Lamarck não 

admitia a extinção das espécies como fenômeno natural e espontâneo, considerando 

o que se chamava de extinção como resultado da ação destruidora do homem. Para-

doxalmente, ele afirmava que a extinção não era senão o próprio fenômeno evolutivo, 

mediante o qual uma suposta espécie extinta seguia existindo com outra forma aparen-

tada, porém mais desenvolvida.

Sua teoria evolutiva toma o hábito, ou o modo de vida, como base de explicação do 

fenômeno da diversificação das espécies. Ela também traz a noção de ser vivo e meio 

como elementos objetivos independentes um do outro, sendo o meio algo preexisten-

te, que, ao mudar, provoca uma alteração estrutural do ser vivo, direcionando, portan-

to, todo o processo evolutivo. Em síntese, temos na teoria lamarckista uma natureza 

fortemente teleonômica. Ainda que proponha um mecanismo gerativo do processo 

evolutivo, essa teoria se tornou inaceitável até mesmo em seu próprio tempo, e ainda 

mais hoje em dia, por ferir a noção de determinismo estrutural, assim como por neces-

sitar da hipótese de geração espontânea na integralização de sua concepção.

A teoria de seleção natural, por sua vez, tem como pano de fundo a ideologia inglesa 

dos séculos XVIII e XIX pautada na ideia de livre competição e luta pela sobrevivência, 

mediante a qual se beneficiariam os seres mais fortes. Vimos nascer com Darwin uma 

nova hipótese explicativa do fenômeno evolutivo que respeita o determinismo estrutu-

ral dos seres vivos, ao mesmo tempo que abandona o caráter fortemente teleonômico da 

teoria lamarckista. Embora Darwin admitisse, como Lamarck, a conduta (que chamava 
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de hábito) como de fundamental importância no processo de diversificação das espé-

cies, ao conceber a teoria da ‘Seleção Natural’, ele respeitou o determinismo estrutural 

dos seres vivos. Por outro lado, a teoria da ‘Seleção Natural’ era menos teleonômica, 

porque Darwin considerava que o meio selecionava mudanças estruturais ocorridas 

espontaneamente nos seres vivos, e que isso era o que direcionava ou determinava tais 

mudanças. Também porque ele negava a ideia do evoluir biológico com vistas a uma 

pressuposta perfeição. Consequentemente, Darwin não tem a mesma dificuldade que 

Lamarck em aceitar a extinção de espécies como fenômeno natural e espontâneo, posto 

que o mesmo processo de luta pela sobrevivência poderia levar tanto à diversificação 

quanto à extinção das espécies. Ainda que respeite o determinismo estrutural e propo-

nha um mecanismo gerativo capaz de explicar o fenômeno evolutivo, Darwin passou a 

ser aceito apenas de forma parcial em nosso tempo.

Os biólogos adeptos da ‘Teoria Sintética’ o aceitam par-

cialmente, em primeiro plano porque têm uma forte teoria 

genética, que os fazem negligenciar o papel da condu-

ta na diversificação das espécies; em segundo, e 

em consequência, porque afirmam que a própria 

conduta de um ser vivo é determinada genetica-

mente. Por outro lado, a biologia atual aceita e 

apoia as hipóteses darwinianas de competição e 

sobrevivência do mais apto, assim como adapta a ideia 

seletiva darwiniana à hipótese de um meio seleciona-

dor de mudanças genéticas ocorridas ao acaso.

Maturana e Mpodozis também não aceitam 

totalmente as ideias darwinianas, porque não con-

cordam com o fato de as circunstâncias preexisti-

rem ao ser vivo com o qual elas se constituem; não aceitam igualmente a ideia de orga-

nismos mais e menos aptos, ao afirmarem que um ser vivo está adaptado e vive, ou não 

está adaptado e morre; e, finalmente, por rejeitarem a ideia de competição na natureza.

O Transformismo de Lamarck trouxe à tona dois aspectos conceituais fundamen-

tais que ora se apresentam, ora se suprimem, em graus diferentes nas teorias evoluti-

vas que lhe são subsequentes: a ‘conduta’ e a ‘teleonomia’.
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Para Lamarck, a conduta desempenha um papel fundamental no processo evoluti-

vo, mas tendendo para uma forte teleonomia na natureza. Darwin manteve, de algum 

modo, tanto a importância da conduta no devir histórico dos seres vivos como certo 

grau de intencionalidade na natureza. É difícil assinalar precisamente, em Darwin, 

em que ponto se encontra a intencionalidade ou teleonomia do processo evolutivo, 

mas uma coisa é certa: ao afirmar que os seres vivos competem entre si pela existência 

e que existem seres menos e mais aptos ao viver, ele não apenas deixa de abordar a 

espontaneidade do viver, como fornece elementos a serem retomados de forma acen-

tuadamente teleonômica por seus sucessores.

A ‘Teoria Sintética’, ao apontar o determinismo estrutural, localizando-o nos ge-

nes, não apenas nega qualquer importância da conduta no devir filogenético dos seres 

vivos como volta a ser uma teoria tão teleonômica quanto o era a teoria lamarckista. 

Nessa teoria, o gene é o elemento que contém a informação e direciona todo o pro-

cesso biológico. Na introdução de seu livro, Sociobiology: The New Synthesis, Edward 

Wilson (1975) chega a afirmar que os seres orgânicos não vivem por si mesmos, mas 

para perpetuar o pool genético da espécie à qual pertencem, citando e propondo uma 

modificação da famosa frase de Samuel Butler: “Os seres vivos não são mais que uma 

maneira que o gene encontrou para fazer outro gene idêntico a si mesmo”.

Por outro lado, ao afirmar que o meio vai selecionar mutações ocorridas ao acaso, 

ou provenientes de alguma forma de interação com o meio (por exemplo, os raios cós-

micos), a Teoria Sintética conduz a um paradoxo conceitual de difícil solução. Na me-

dida em que o meio é um fator determinante tanto de mutações quanto da seleção de 

mutações vantajosas, o que determina o todo do processo evolutivo é, no fim das contas, 

algo que não se encontra na estrutura do ser vivo. O ser vivo passa a ser, neste contex-

to, um joguete de dois processos no qual ele não intervém: a dinâmica do meio e as 

mutações que ocorrem de forma inacessível em sua estrutura. Ora, isso é contraditório 

até mesmo à noção de determinismo estrutural concebida pelo próprio determinismo 

genético inerente à Teoria Sintética.

Já a teoria da Deriva Natural resgata, por um lado, a importância da conduta no 

processo evolutivo e, por outro, exclui qualquer caráter teleonômico da natureza, ao 

propor que tanto a herança quanto o aparecimento de uma nova linhagem são pro-

cessos sistêmicos e espontâneos, sem nenhum direcionamento ou intencionalidade.
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Ao substituir o conceito de ‘pressão seletiva’ pelo conceito de ‘deriva natural’ e ao 

não utilizar o termo estrutura ou determinismo estrutural para fazer referência a um 

dos componentes do sistema – não para apontar esse componente como a entidade 

estável e diretora do processo evolutivo, mas para fazer referência a um estado global 

do sistema em questão e à possibilidade de que este estado determine sua própria mu-

dança –, a teoria da Deriva Natural resgata o papel fundamental da conduta no devir 

histórico dos seres vivos, ao mesmo tempo que dá conta da espontaneidade do viver, 

privando-se de qualquer aspecto teleonômico.

Consequentemente, a evolução biológica, assim explicada, passa a ser fruto de re-

lações dinâmicas relacionadas à manutenção da identidade autopoiética, não de uma 

força ou vontade a ela externa ou superior.
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resumo O surgimento do sistema imune na filogênese dos vertebrados mandibulados com sua vasta coleção de receptores 
linfocitários expressos de forma clonal é usualmente visto como um processo otimizado para a defesa do organismo. 
Há uma clara associação entre o neodarwinismo, a visão dominante na Biologia atual e a descrição usual da atividade 
imunológica, conhecida como imunidade adaptativa. Neste texto, sugerimos que toda uma nova abordagem à origem dos 
sistemas vivos, denominada por Maturana e Mpodozis deriva filogênica natural, aplicada à imunologia, pode substituir a 
explicação neodarwinista sobre a origem da atividade imunológica. Além disso, pelo emprego dos conceitos de tímpanos 
(spandrels) e de exaptação, criados por Gould e colaboradores, revemos dados da imunologia comparada e afirmamos 
que o sistema imune não se formou como um sistema otimizado para a defesa do organismo, mas pode ser visto como 
um tímpano (spandrel), uma consequência de processos que originalmente não estavam relacionados a interações do 
organismo com materiais estranhos. Afirmamos também que a inserção de linfócitos na dinâmica do organismo era 
necessária para contornar o potencial imunopatogênico de expansões clonais. 

palavras-chave Deriva natural. Imunologia. Exaptação.

abstract The development of the immune system in the phylogeny of jawed vertebrates with its vast array of clonally 
expressed lymphocyte receptors is usually viewed as optimized for the defense of the organism. There is a clear association 
between Neo-Darwinism, the dominant view in current Biology, and the usual description of immunological activity as 
adaptive immunity. Here we suggest that a completely new approach to the origin of living systems, named by Maturana 
and Mpodozis as natural phylogenic drift, when applied to immunology, may replace the usual Neo-Darwinian explanation 
of the origin of the immunological activity. In addition, using the concepts of spandrels and exaptation created by Gould and 
co-workers, we review data from comparative immunology and claim that the immune system was not formed as a system 
optimized for the defense of the organism, but rather may be viewed as a spandrel, a consequence of processes not originally 
linked to interactions with foreign materials. We also claim that the insertion of lymphocytes in the normal dynamics of 
cellular turnover was necessary to circumvent potential pathogenic effects of clonal expansions.

keywords Natural drift. Immunology. Exaptation.
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Introdução

No século XX, uma maneira de ver sob a perspectiva do neodarwinismo se tor-

nou tão forte que para muitos cientistas foi admitida como um fato e uma 

condição prioritária para o pensamento biológico. Essa maneira de ver, baseada em 

adaptações e funções, chamada por Gould de “o programa adaptacionista” (Gould and 

Lewontin, 1979; Gould and Vrba, 1982) guiou a condução da pesquisa e do ensino 

médico e biológico e orientou o desenvolvimento de vastas áreas de conhecimento. A 

Imunologia moderna é um bom exemplo dessa influência.

Na segunda metade do século XX, a Imunologia passou a ser baseada em con-

ceitos neo-Darwinistas e a ser por eles corroborada, assim como também passou a 

corroborá-los. Nessa imunologia neo-Darwinista (Burnetiana), um chamado “sistema 

imune” dedicado à defesa do organismo é visto como um agregado de linfócitos que 

não podem reagir entre si nem com componentes do organismo. Essa abordagem foi 

muito importante na descrição de muitos fenômenos imunológicos, mas muitos ou-

tros aspectos permanecem não resolvidos. 

Neste texto, defendemos que, devido à forte associação entre as teorias imunológi-

cas e o neodarwinismo, alterações importantes no pensamento imunológico requerem 

o desenraizamento de seus fundamentos neodarwinistas. Nesse sentido, aplicamos 

à Imunologia conceitos e metáforas propostas por Gould e coautores, que contradi-

zem o chamado “programa adaptacionista” (Gould and Lewontin, 1979; Gould and 

Vrba, 1982). Em substituição, propomos basear a Imunologia em outros princípios, 

desenvolvidos por Maturana e Mpodozis (1992; 2000), denominados Deriva Filogê-

nica Natural. Essa reconstrução possibilita adotar programas de investigação baseados 

na estrutura e organização dos sistemas vivos, em lugar de suas funções ou de sua 

capacidade para competir.
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O programa adaptacionista
O “programa adaptacionista” admite que o organismo, em suas mudanças, segue 

as mudanças do meio e confere certa “onipotência” à seleção natural, considerando-a 

causa direta de praticamente todas as formas, funções e comportamentos orgânicos. 

O organismo passa a ser compreendido e estudado como um conjunto de estruturas 

individualizadas (características), cada uma delas otimizada pela seleção natural ao 

desempenho de uma função específica (Gould and Lewontin, 1979). Essa visão tele-

ológica preocupa-se em compreender a função das características biológicas, ou seja, 

tornou-se funcionalista. Nessa maneira de ver, a estrutura e a organização dos sistemas 

tornaram-se questões secundárias. 

Em um questionamento desse programa adaptacionista, Gould e coautores intro-

duziram dois novos conceitos – tímpanos (spandrels) (Gould e Lewontin, 1979) e exap-

tação – para indicar “características que são úteis em consequência de sua estrutura 

e organização interna, não por um processo otimizador de seleção natural” (Gould e 

Vrba, 1982). Um exemplo nítido de exaptação é a relação entre penas, asas e o voo. 

Essas estruturas sempre foram tidas como adaptadas para o voo das aves e, de fato, 

não há dúvidas de que elas possibilitam o voo. No entanto, uma vez que as penas já 

estavam presentes em pequenos dinossauros terópodos, possivelmente úteis no iso-

lamento térmico, tais estruturas não podem mais ser consideradas como adaptações 

para o voo (Flank, 1998). A relação entre asas e o voo em insetos parece também ter 

sido exaptada de insetos que se deslocam sobre superfícies líquidas (Marden, et al., 

2000). A importância desse conceito de exaptação está em mostrar que o programa 

adaptacionista pode explicar alguns padrões evolutivos, mas não é nem suficiente nem 

necessário para a compreensão do processo evolutivo (O’Grady, 1984).

Ao serem gerados em um processo que inclui recombinação de segmentos gênicos 

e mutações somáticas, com seu suceder aleatório e, em seguida, ativados por antígenos 

externos ao corpo (imunidade), ou inibidos (suprimidos, regulados) pelo contato com 

componentes do corpo (tolerância), os linfócitos que passam a compor o “sistema imu-

ne” não podem lhe dar forma (organização) e se tornam um ponto passivo de encontro 

de forças externas, que estão além de seu controle. O mesmo pode ser dito em relação 

à seleção natural (El Hani and Emmeche, 2000).
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A Teoria Sintética da Evolução (o neodarwinismo) é hoje considerada pela maioria 

dos cientistas um fato consumado e a única maneira de conceber a evolução. Entre-

tanto, essa teoria apresenta sérios problemas porque, de certa forma, em sua origem, 

deixou de fora a Biologia do Desenvolvimento e a Ecologia e se desenvolveu apoiada 

quase exclusivamente na Genética, negligenciando assim importantes processos bio-

lógicos. Seria demasiado superficial (e quixotesco) tecer em poucos parágrafos a crítica 

a uma teoria que foi tão onipresente e importante para a biologia por mais de 150 anos. 

Essas críticas podem ser encontradas, no entanto, em diversos artigos acadêmicos, 

hoje seminais (Gould e Lewontin, 1979; Gould e Vrba, 1982; Kimura, 1969), e em 

livros – antigos (Piaget, 1976) e recentes (Pigliucci and Müller, 2010). Nesse contexto, 

cabe mencionar um recente encontro de biologia evolutiva realizado em Altenberg, 

onde renomados pesquisadores declararam “independência ao neodarwinismo” na 

medida em que propunham diferentes caminhos explicativos para abordagens evo-

lutivas (Pigliucci and Müller, 2010). Esse encontro foi considerado tão revolucionário 

que passou a ser chamado de Woodstock da evolução. Neste breve ensaio, discutimos 

apenas alguns conceitos propostos pelo paleontologista S. J. Gould e colaboradores na 

década de 70, que ajudam a inverter a lógica neodarwinista e a trocar perguntas fina-

listas baseadas na função (um resultado do processo evolutivo) por perguntas baseadas 

na história de construção dos organismos.

Gould: os tímpanos (spandrels) da Catedral de 
São Marcos e a exaptação

Em um texto hoje clássico, Gould e Lewontin (1979) usaram um exemplo da arqui-

tetura para defender a preponderância de características estruturais sobre interpretações 

funcionais, que pode ser útil em discussões biológicas. Tomaram como exemplo de suas 

ideias os tímpanos (spandrels) da Catedral de São Marco, em Veneza. O vão central dessa 

catedral apresenta desenhos em mosaicos sobre estruturas em forma de triângulo inver-

tido, desenhos tão elaborados e harmoniosos que nos levam a observá-los como a causa 

central da arquitetura à sua volta. Entretanto, isso inverte a compreensão apropriada dos 

fatos. Construir grandes espaços triangulares para a elaboração dos mosaicos não foi a 
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intenção primária durante a construção da Basílica. Os tímpanos (spandrels) surgiram 

em razão de outra decisão arquitetônica: montar uma cúpula sobre quatro entradas com 

bordas em forma de arco. Uma vez feita tal escolha, surgiram consequências arquitetôni-

cas inevitáveis: as quatro estruturas em forma de triângulo invertido. Foi sobre tais estru-

turas, surgidas a posteriori, que os mosaicos foram pintados. Na arquitetura e nas artes, 

essas estruturas são denominadas tímpanos (spandrels) e são definidas como um espaço 

triangular deixado quando uma figura 

curva e uma fronteira retangular se 

intersetam. Ou seja, uma estru-

tura que surge como consequên-

cia de estruturas arquitetônicas anterio-

res e não como intenção primária. Gould 

e Lewontin (1979) sugerem que os tímpanos (spandrels) podem ser usados como metá-

foras de estruturas biológicas, algo que “projeta as propriedades físicas – forma, posição, 

constituição e número – que devem surgir como consequências inevitáveis de razões 

primárias ou alterações em estruturas complexas”.

Alguns anos mais tarde, Gould e Vrba (1982) propuseram um outro conceito em 

biologia evolutiva – exaptação – vinculado ao exemplo dos tímpanos (spandrels) que 

promove uma reavaliação do termo “adaptação”. Argumentaram que o termo “adapta-

ção” tem uma conotação claramente teleológica: ad + aptus – na direção de uma compe-

tência. Na perspectiva neodarwinista, a teleologia se explica pelas pressões seletivas que 

guiam a evolução no sentido de organismos mais aptos. Entretanto, ver cada caracterís-

tica útil como “adaptada” reforça o programa adaptacionista e dificulta a consideração 

de outras possibilidades. Gould and Vrba (1982) separaram “adaptação” – aquelas carac-

terísticas criadas pela seleção para uma dada função – da exaptação – aquelas caracterís-

ticas não criadas pela seleção, mas que se tornam úteis pelos seus efeitos. A principal 

implicação do termo exaptação é que, se a utilidade de uma característica é um mero 

efeito (consequência), então, não é adequado atribuir sua origem à sua função.

Maturana and Mpodozis (1992; 2000) seguem uma abordagem muito diferente da 

de Gould, mas são também cuidadosos em não confundir os resultados (os efeitos, as 

consequências) que derivam da operação de um mecanismo com o próprio mecanismo 

que os gerou. Gould e Vrba separam adaptações de exaptações como duas visões diferen-
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tes de mundo, e essa proposta foi inserida no contexto da morfologia evolutiva porque 

eram ambos paleontologistas. Mas a distinção entre os dois conceitos é útil para todas as 

áreas de discussão biológica, incluindo a Imunologia, que é o tema de nosso texto. 

De acordo com Gould (1997), a diferença entre uma característica adaptativa e 

uma exaptativa pode ser feita de duas maneiras: a primeira é conhecer a ordem históri-

ca de emergência de uma certa característica e então indagar se sua função atual surgiu 

junto com essa origem, história, ou a posteriori. Uma utilidade a posteriori assinala uma 

exaptação. Uma maneira mais fácil, porém, inferencial, é baseada no registro fóssil, 

em um contexto filogênico.

Imunologia comparada
Na Imunologia comparada, considera-se como pontos críticos da evolução do siste-

ma imunológico o surgimento conjunto do complexo principal de histocompatibilida-

de (MHC), dos receptores de células T (TCRs), das imunoglobulinas (Ig), e ainda dos 

elementos que possibilitam o processo de diversificação destes receptores (Khalturin, 

et al., 2004). Tanto os receptores de linfócitos B (as imunoglobulinas) quanto os recep-

tores de células T (TCR) passam por um processo somático característico de rearranjo 

gênico, responsável pela geração da diversidade de receptores. Esse processo de rear-

ranjo inclui a união de dois ou três distintos elementos gênicos, que transcrevem as 

regiões: variável (V), junção (J) e diversidade (D). Nesse processo podem ocorrer varia-

ções no ponto exato de secção dos elementos gênicos, gerando parte da variabilidade. 

Trata-se de um processo ainda associado com a adição de nucleotídeos extras nas jun-

ções dos elementos gênicos, produzindo o que é chamado de região N. Os processos de 

rearranjo genéticos e mutações pontuais apresentam um potencial combinatório para 

produzir uma imensa diversidade de receptores (Bartl, et al., 2002). 

Durante o processo de rearranjo dos elementos gênicos, duas recombinases deno-

minadas genes ativadores de recombinação – RAG (RAG1 e RAG2) – desempenham 

um papel crucial. Essas duas enzimas foram encontradas inicialmente apenas nos 

vertebrados mandibulados, e seu surgimento coincide com o surgimento do sistema 

imune (ou imunidade adaptativa). Buscado, durante muito tempo, em linhagens de 

animais ancestrais, um processo evolutivo lento, gradual e direcionado (adaptativo) 



67

vaz, n. m., ramos, g. c., saalfeld, k., mpodozis, j. deriva imunológica: a história natural dos linfócitos

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 60-87, jan./dez. 2014

para essa função de recombinação nunca foi encontrado. Parece estabelecido que o 

surgimento desses genes se deu por um processo de transmissão horizontal – dire-

tamente do genoma de um vírus ou micro-organismo para o genoma de um animal 

multicelular ancestral (Schatz, 2004). Os principais indícios que corroboram essa hi-

pótese são: 

1. com a exceção surpreendente de sua presença em ouriços do mar (Fugmann et 

al., 2006), que, apesar disso, não formam linfócitos, jamais foram encontradas 

moléculas com boa homologia para RAG1 e RAG2 em nenhum outro organismo 

multicelular, além dos vertebrados mandibulados; 

2. foi estabelecida alta homologia entre RAG1 e RAG2, respectivamente, com 

integrases e com “fatores de integração ao hospedeiro” de micro-organismos; 

3. o segmento espaçador entre os genes RAG1 e RAG2 apresenta pedaços de 

retrotransposons; e 

4. construções de RAG1 e RAG2 demonstraram atividade de transposon na 

transfecção de células de mamíferos (Marchalonis, et al., 2002). 

Esses dados possibilitam supor que a evolução do processo de diversificação dos 

principais receptores do sistema imune tem um caráter exaptativo; que esses genes 

inicialmente não foram adaptados para otimizar um possível mecanismo de defesa do 

hospedeiro e que esses elementos surgiram e evoluíram em um contexto diferente; 

possivelmente tais genes existiam em um vírus ou micro-organismos, como participan-

tes de processos não imunológicos, como a integração do DNA viral ao DNA de outra 

célula (que é uma forma de junção de elementos gênicos). Em um momento pontual e 

fortuito, esse gene foi integrado ao genoma de um vertebrado mandibulado (um peixe 

ancestral) e se tornou parte da evolução de seu genoma (Herrin and Cooper, 2010). 

A transferência horizontal de genes, uma forma não direcionada de evolução, é um 

fenômeno mais geral, o que levou Brosius (1999) a afirmar: “Os genomas foram forma-

dos por um bombardeamento maciço com retroelementos e retrosequências”. Entre as 

muitas características adquiridas por transferência horizontal de genes, talvez o exemplo 

mais dramático seja a sincitina, um mediador importante da morfogênese da placenta 

dos mamíferos, que foi identificada como a proteína do envelope de um retrovírus (Mi, 

et al., 2000). Portanto, é importante enfatizar a ausência de processos direcionados por 

pressões seletivas para a geração de um repertório diversificado de receptores de defesa.
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Outra questão bastante curiosa refere-se à regulação da expressão dos genes RAG. 

O gene responsável pela ativação dessas recombinases já estava presente em ciclosto-

mados, o grupo ancestral mais próximo dos organismos que receberam os genes mi-

crobianos (Dong, et al., 2004). A não ser que se admita que esses genes já estivessem 

lá “prevendo e esperando” a inserção de um gene viral, parece bastante claro que a alça 

de ativação gênica dessas recombinases também representa um fenômeno exaptativo 

sem a direcionalidade usualmente imaginada.

Essa exaptação de uma integrase viral para uma recombinase em vertebrados pare-

ce coincidir com um período importante da evolução do sistema imunológico. O sur-

gimento da chamada imunidade adaptativa é uma etapa evolutiva intrigante porque, 

em lugar de uma evolução tipicamente lenta e gradual, ela surgiu como um “big bang” 

(Schluter et al., 1999). Nas palavras de Schluter et al. (1999 apud Bartl et al., 2002), 

“[...] parece que a imunidade adaptativa desenvolveu-se como uma explosão, ou, toda 

de uma só vez, em um ancestral dos vertebrados mandibulados, com todos os compo-

nentes surgindo do nada.”

Esse seria um caso em que a evolução agiu rapidamente por meio de múltiplos 

predecessores envolvidos em processos não relacionados à defesa imunológica. 

Essa emergência súbita, assim como muitos dados da imunologia comparada, pa-

rece demonstrar dois aspectos: o primeiro, já citado, são as sugestões de uma condição 

exaptativa; o segundo é o fato de esse processo evolutivo constitur um exemplo perfeito 

do equilíbrio pontuado de Eldredge and Gould (1972).

Para argumentar em favor desse equilíbrio pontuado na gênese do sistema imuno-

lógico, é necessário atentar para as escalas de tempo em que esses processos ocorreram. 

Há aproximadamente 525 milhões de anos surgiram os primeiros Craniata (antigamen-

te Vertebrata), organismos que não apresentavam nem linfócitos, nem nenhum outro 

componente funcional da chamada imunidade adaptativa (Khalturin, et al., 2004). Há 

aproximadamente 438 milhões de anos, houve uma divisão de clados, separando os 

amandibulados (Agnatha) dos mandibulados (Gnatostomatha). Representantes vivos 

de Agnatha são as lampreias, atualmente muito utilizadas em estudos de imunologia 

comparada, já que não apresentam um sistema imunológico (ou imunidade adquirida) 

(Herrin and Cooper, 2010). Por sua vez, os representantes vivos dos mandibulados são 

todos os peixes cartilaginosos (tubarões, raias e quimeras), todos os peixes ósseos e de-
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mais grupos de tetrápodos que evoluíram desses peixes. Todos os vertebrados mandibu-

lados exibem um sistema imunológico completo. Por isso, admite-se que esse sistema 

surgiu em um ponto após a separação entre amandibulados e mandibulados. E, ainda, 

como esse sistema está presente tanto em peixes cartilaginosos quanto em peixes ósse-

os, admite-se ainda que tenha surgido antes dessa divergência cartilaginosos/ósseos. É 

nesse ponto que reside a curiosidade: o período entre a formação de mandíbulas e a se-

paração entre peixes ósseos e cartilaginosos é tão curto no registro fóssil que ainda hoje 

há dúvidas sobre quem surgiu primeiro, se os peixes ósseos ou cartilaginosos (ambos 

aparecem juntos no registro fóssil) (Pough 1999). Ou seja, a exemplo do surgimento da 

notocorda, das vértebras e mandíbulas, o surgimento do sistema imunológico também 

foi extremamente rápido no tempo geológico (pontual) e sem apresentar formas inter-

mediárias. Além disso, uma vez tendo surgido, esse sistema permaneceu desde então 

(aproximadamente 438 milhões de anos) praticamente inalterado, o que corresponde 

ao período de estase na Teoria do Equilíbrio Pontuado (Eldredge and Gould, 1972).

A proposta deste texto não é estudar com profundidade os aspectos da evolução do 

sistema linfocitário, mas mostrar que essa evolução não parece ter seguido uma lógica 

neodarwinista, o que faz inviabilizar a ideia de um sistema otimizado para a função de 

defesa do organismo. A proposta de um surgimento exaptativo (não direcionado) do 

processo de diversificação de imunoglobulinas e TCRs implica ver a defesa imunoló-

gica como uma consequência de algo diferente (uma exaptação) e corrobora também a 

teoria do equilíbrio pontuado. Rinkevich (2004), embora defenda argumentos diferen-

tes, também refuta a ideia de uma filogênese para a detecção de patógenos. 

Há outros exemplos de componentes do sistema imune que participavam previa-

mente de outros processos fisiológicos e que podem ser exemplos de exaptação. As gli-

coproteínas do MHC parecem ter originado também de contextos não imunológicos, 

originados de chaperonas (Bartl, et al., 2002); as desoxinucleotidil transferases terminais 

(TdT), que também participam do processo diversificação dos receptores imunológicos, 

apresentam alta similaridade com outras enzimas de reparo de DNA (Bartl, et al., 2002).

A via Toll/NF-kB está envolvida no desenvolvimento embrionário de diversas es-

pécies (e.g. Drosophila e Xenopus). Portanto, obviamente tem relações com ligantes 

endógenos (Han, et al., 2000). Esse é um exemplo importante, pois inicialmente acre-

ditava-se que se tratava de receptores evoluídos para reconhecerem padrões molecu-
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lares associados a patógenos (Sandor and Buc, 2005). Observações posteriores identi-

ficaram ligantes endógenos para esses receptores, como proteínas de choque-térmico 

(heat-shock proteins HSPs).

Metchnikoff novamente
A ideia de uma origem não voltada para a defesa do corpo estava presente nos 

anos iniciais do surgimento da Imunologia. Metchnikoff, conhecido pela Teoria Celu-

lar da Imunidade, na verdade, preocupava-se com questões mais amplas que a defesa 

imunológica. Envolvido em um contexto filogenético, Metchnikoff acreditava em uma 

ligação entre a atividade imunológica e outras atividades biológicas, assim como a nu-

trição e o desenvolvimento. Ao estudar a atividade imunológica nesse contexto, Me-

tchnikoff descrevera a fagocitose como uma “adaptação” de mecanismos de nutrição 

pré-existentes em organismos mais ancestrais, o que significa uma exaptação desses 

mecanismos (Tauber, 2000). A fagocitose de células apoptóticas é atualmente reco-

nhecida como um mecanismo indispensável do desenvolvimento embrionário, assim 

como o do viver adulto (Franc et al., 1996). Esses exemplos podem ser interpretados 

como instâncias de exaptação. 

Em resumo, há uma série de eventos exaptativos na evolução da atividade imu-

nológica que não apoiam a ideia de um sistema gradualmente adaptado para funções 

defensivas do organismo – a imunidade adaptativa. Portanto, é enganador apresentar 

a defesa anti-infecciosa atual como a razão principal que deu origem ao sistema imune 

na evolução. No entanto, no cenário usual, surge a pergunta: se a função do sistema 

imune não é a defesa do corpo, qual seria, então, essa função?

Nas seções seguintes, argumentaremos que a busca de funções não é útil ao en-

tendimento da organização de um sistema. A importância do termo exaptação está em 

abrir novas avenidas de questionamento. Um sistema exaptado não tem funções: há 

efeitos – biologicamente úteis – mas que derivam de sua organização. No programa 

adaptacionista, que se preocupa principalmente com funções, compreender a organi-

zação e a estrutura de um sistema se torna um problema secundário.

Esses conceitos introduzidos por Gould são ótimas críticas ao programa adapta-

cionista, mas não configuram uma teoria alternativa. Somos favoráveis a uma abor-
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dagem em que os autores dizem que a seleção natural é uma consequência – e não 

um mecanismo – do processo evolutivo (Maturana e Mpodozis, 1992; 2000). Encon-

tramos nessa abordagem, denominada Deriva Filogênica Natural, uma compreensão 

profunda do viver sob uma perspectiva sistêmica 

e histórica que tem profundas consequências 

para o entendimento da imunologia. Na 

sequência deste texto, mencionaremos 

brevemente como o pensamento evolutivo 

tradicional influenciou o desenvolvimento 

da imunologia. Também será possível constatar que novas discussões biológicas im-

plicam revisões em nossos conceitos imunológicos. O leitor interessado poderá encon-

trar essas discussões expandidas em um pequeno livro que publicamos recentemente 

em colaboração com Jorge Mpodozis (Vaz, Mpodozis, Ramos, Botelho, 2011).

A Teoria de Seleção Clonal da imunidade e o 
neodarwinismo

A Imunologia é um exemplo notável de como um segmento importante do co-

nhecimento biomédico pode ser dominado pelo programa adaptacionista e como isso 

pode limitar a compreensão de muitos fenômenos e da própria natureza da atividade 

imunológica.

Burnet (1959) propôs uma teoria que modificava e preenchia lacunas importantes 

em uma teoria anterior, de Jerne (1955), que falava em uma origem espontânea dos 

anticorpos. Burnet considerou os linfócitos a origem celular dos “anticorpos naturais”; 

propôs uma estrutura clonal (uma célula - um anticorpo) e ressaltou a importância de 

um fenômeno caracterizado pouco antes, conhecido como “tolerância imunológica 

específica” (Billingham, Brent and Medawar, 1953). Com esse gesto de Burnet, cada 

anticorpo virava uma célula (um linfócito), de forma análoga ao que Morgan fizera 

com os genes arrumados em cromossomas, concentrando todo um processo (a ação 

gênica) em uma molécula (o gene).

Com o conceito de autotolerância (self/nonself discrimination), que volta a rea-

tividade imunológica exclusivamente para materiais externos ao corpo (antígenos) e 
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impede a interação de linfócitos entre si e com o organismo, a teoria clonal de Burnet 

estava blindada contra teorias sistêmicas, para as quais a conexão entre os componen-

tes é uma condição sine qua non para o surgimento do sistema.

No meio século de intensa pesquisa em imunologia que se seguiu, muitas contra-

dições foram encontradas na interpretação agressiva e monocausal da atividade imuno-

lógica. Os aspectos mais importantes falavam contra uma origem aleatória da atividade 

imunológica, começando pelo controle genético da imunogenicidade (Benacerraf & Mc-

Devitt, 1972), passando, em seguida, pelo envolvimento do MHC que conduziu ao escla-

recimento de mecanismos de atuação de linfócitos T (Lanzavecchia, 1985; Ada, 1994). A 

teoria da rede idiotípica (Jerne, 1974), um primeiro passo na direção de teorias sistêmi-

cas era muito incompleta e foi entendida como a produção de antianticorpos com efei-

tos reguladores de respostas imunes. Seus aspectos mais importantes (Eigen-behaviour, 

imagens internas, etc.) foram negligenciados, e a teoria foi esquecida (Eichmann, 2008). 

Embora sem romper com o neodarwinismo, Coutinho e colaboradores nos anos 

1980-90 produziram uma avalanche de dados incompatíveis com a teoria clonal, con-

tradizendo a interpretação original de Medawar sobre a natureza da tolerância imuno-

lógica (Bandeira et al.,1989). Dos laboratórios do Institute Pasteur, em Paris, liderados 

por Avrameas e Coutinho, surgiram as primeiras caracterizações de “padrões” ou per-

fis de reatividade em imunoglobulinas naturais, mais tarde imensamente expandidas 

por Cohen e colaboradores, em Israel (Avrameas, 1991; Nóbrega et al., 2002; Cohen, 

2013; 2014). Igualmente incompatíveis com a teoria clonal, dados sobre a chamada 

“tolerância oral” mostraram que: (a) animais adultos são facilmente tolerizáveis (a ali-

mentos) por uma via fisiológica (Vaz et al., 1997); (b) a “tolerância” não é uma inibição, 

e sim uma estabilização da reatividade específica (Verdolin et al., 2001), e a injeção de 

antígenos tolerados desencadeia fenômenos anti-inflamatórios importantes (Carvalho 

et al., 2007).

Na imunidade “adaptativa”, a seleção clonal equivale à seleção natural, isto é, lin-

fócitos representam organismos, e a atividade imunológica é vista como um exemplo 

dos mecanismos evolutivos durante a vida de um único organismo. Nesse modo de 

ver, a própria atividade imunológica valida a teoria evolutiva.
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O fechamento operacional do sistema imune
Poucos anos após a proposta de Jerne sobre uma rede idiotípica conectando os 

anticorpos, Jerne, (1974), Vaz e Varela (1978) propuseram que a conectividade entre 

linfócitos “se fecha sobre si mesma”1. Essa noção de um “fechamento” da organização 

deriva diretamente da definição de sistemas com base nas ideias de Maturana (Matura-

na and Varela, 1980; 1987; Maturana, 2002; Maturana and Poerksen, 2004). Vaz e co-

autores ressaltam que o meio em que o sistema imune opera é o organismo do qual ele 

é um componente; portanto, o meio-externo é um metameio inacessível aos linfócitos. 

Para o sistema imune nada é estranho, não existe dentro nem fora – a discriminação 

entre próprio e estranho torna-se um pseudoproblema. 

Aceitar que isso se passa implica aceitar que existe uma atividade imunológica 

sadia e fisiológica que, embora influenciada pela presença de antígenos, pode se dar 

na ausência total de antígenos. Esse é um ponto importante que tem sido estuda-

do, por exemplo, em camundongos isentos de germes (germfree) e mesmo animais 

“isentos de antígenos” (germfree alimentados com 

dietas “elementais”, isentas de macromoléculas). 

Embora demonstrem defeitos na linfopoiese 

e uma síntese deficiente de IgG e IgA, os 

animais mantêm um nível normal de IgM 

(Hashimoto et al., 1978; Bos et al., 1986). As IgM 

de animais criados em condições “isentas de antígenos” 

desenvolvem o mesmo perfil de reatividade com misturas complexas de antígeno que 

o de animais criados em condições SPF (Specific Pathogen Free), próximas às conven-

cionais. Isso sugere que a síntese de IgM prossegue de forma essencialmente indepen-

dente da presença de antígenos externos (Haury, et al. 1997).

Ao considerar a abundância de evidências atuais sobre uma autorreatividade fi-

siológica, Parnes (2004) também nos alerta de que um novo entendimento sobre as 

doenças autoimunes e seu tratamento é mandatório. Se a autoimunidade patogênica 

não resulta de uma autorreatividade espúria – uma reatividade que se desviou de alvos 

que deveriam ser externos – seu tratamento por imunossupressão – destruição indis-

criminada de linfócitos – é evidentemente inadequado.

1. Neste fechamento, impor-
tam não apenas a conectivi-
dade idiotípica, mas também 
outras formas de conectivi-
dade (Vaz and Faria, 1990).
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Todas as doenças, ou nenhuma
A imunologia não nasceu do estudo de plantas e animais, como a genética ou a 

bioquímica. Nasceu do estudo das doenças. A evolução das ideias na imunologia como 

uma ciência “biomédica” está na fonte de suas contradições, porque seu lado biológico 

se expandiu sob a influência de seu lado médico. Isso introduziu um poderoso viés 

antropomórfico (cognitivo) que transfere a responsabilidade de uma suposta “defesa” 

do corpo contra “germes” para células (como fagócitos e linfócitos) e moléculas (como 

anticorpos) que, obviamente, são destituídas de qualquer intencionalidade e não “re-

conhecem” ou não têm “memória” de coisa alguma.

Neste ensaio, propomos uma interpretação completamente diferente, mas ainda 

condizente com a avalanche de dados experimentais obtidos desde a segunda metade 

do século vinte e que tem seu fulcro em dois eventos revolucionários na imunologia 

experimental. 

O primeiro evento se deu nos “anos dourados” da imunologia, entre 1953 e 1959, 

quando surgiram os conceitos e as teorias que daí em diante guiariam seu desenvol-

vimento. Trata-se da caracterização da chamada “tolerância” imunológica na rejeição 

de enxertos de pele por Medawar e colaboradores, entendida como a supressão (ini-

bição) de repostas imunes específicas (Billingham, Brent and Medawar, 1953). Além 

de ser um mau termo, tolerância é um termo inadequado, uma negação protelada. A 

“tolerância” não é uma inibição, mas uma estabilização robusta da atividade específica 

(Verdolin et al., 2001). Isso faz uma enorme diferença conceitual, porque entender que 

o corpo estabiliza a dinâmica imunológica que mantém com seus próprios componen-

tes não é negar que tais interações existam.

O segundo evento, como vimos, é mais recente e tem a ver como a filogênese da 

atividade imunológica chamada recombinatória ou adaptativa, surgida “subitamente” 

nos vertebrados mandibulados, conhecida como o big-bang imunológico (Schluter et 

al., 1999). A origem dos linfócitos nesse processo é atribuída à aquisição de um trans-

poson de origem provavelmente viral. Em tempo geológico muito curto, surgiu um 

processo muito complexo – a imunidade adaptativa. Sem comentar detalhes desse 

processo, digamos apenas que ele resultou da emergência de linfócitos como uma 

célula sui generis, com um grande potencial patogênico. Na visão “clonal”, segundo a 
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teoria que domina o pensamento imunológico há meio século, os linfócitos surgem 

em um processo que gera uma enorme diversidade, supostamente necessária para 

lidar como uma diversidade equivalente de materiais estranhos (imunogênicos) que o 

organismo encontra em seu viver e do qual precisa se defender. Cada linfócito surge 

com um receptor original (seu receptor clonal, BCR ou TCR), recém-inventado por 

meio de processos que embaralham segmentos gênicos, possibilitados (ou impostos) 

pela ação do transposon de origem viral. O resultado é o surgimento de uma célula 

que, ao contrário de todas as outras células do organismo, expressa um receptor que 

não tem um alvo definido no organismo. Vamos agora unir em um só argumento os 

significados da tolerância imunológica e da imunopatologia. 

O aspecto mais importante da tolerância é a ideia de “horror autotóxico”, criada por 

Ehrlich nos anos fundadores para mostrar que o corpo não reage imunologicamente 

(tem uma repulsa, um horror) aos seus próprios componentes. Burnet transformou 

essa ideia na “autotolerância” ou “tolerância natural”, um processo supostamente ne-

cessário para desviar o potencial patogênico dos linfócitos dos tecidos do próprio cor-

po2. Mesmo assim, persiste ainda uma patologia na ação dos linfócitos – conhecida 

como “imunopatologia – lesões aos tecidos surgidas como efeitos colaterais da neces-

sidade de eliminar materiais estranhos da intimidade dos tecidos entendida como uma 

espécie de “fogo amigo”. 

A “autotolerância” ou “tolerância natural” não pode mais ser explicada pela ausên-

cia de linfócitos autorreativos. Durante várias décadas foram acumuladas abundantes 

evidências de interações não patogênicas de linfócitos e de anticorpos (“autoanticor-

pos”) com tecidos do corpo (Coutinho, Kazatchkine and Arameas, 1995). A própria gê-

nese dos linfócitos T no timo depende de formas especiais de interação dos linfócitos 

com células do epitélio tímico (Marella et al., 2014). Os linfócitos ditos intraepiteliais, 

que existem em enorme quantidade na pele e nas mucosas e são quase monoclonais, 

reagem com produtos de células epiteliais lesadas, em um processo que é mais um 

processo de reparo que de “defesa” (Abadie et al., 2012). Imunoglobulinas que reagem 

com componentes do corpo (“autoanticorpos”), inclusive com outras imunoglobuli-

nas, são abundantes em animais sadios (Coutinho, Kazatchkine and Avrameas, 1995). 

Em resumo, a “discriminação self/nonself”, que serviu de apoio à teoria imunológica 

durante mais de meio século, é um pseudoproblema.

2. Em nossa proposta, 
descrita adiante, a blinda-
gem do organismo contra 
o potencial patogênico dos 
linfócitos depende da criação 
de conexões adequadas 
entre os linfócitos e não da 
destruição de linfócitos au-
torreativos; na verdade, a re-
atividade de linfócitos entre 
si é indispensável à criação 
de um sistema imune sob 
qualquer hipótese.
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Atentar para aquilo que se conserva
A assimilação fisiológica de uma grande variedade de materiais antigênicos é 

evidente nos contatos com macromoléculas da dieta (Vaz et al., 1997; Pordeus et al., 

2009) e com produtos da microbiota comensal (Grice et al., 2009; Gill and Finlay, 

2011; Kau et al., 2011; Faith et al., 2013). Em conjunto, essas duas fontes de materiais 

potencialmente imunogênicos, além de diárias e continuamente cambiáveis, ultrapas-

sam de longe qualquer outra forma de exposição a antígenos. Infelizmente, esses con-

tatos têm sido vistos como geradores de um tipo especial de tolerância imunológica, 

conhecida como “tolerância mucosa” (Mestecky et al., 2007; Scurlock et al., 2010). 

Essa consideração tende a focar a atenção sobre o ponto mais importante, ou seja, de 

que essas exposições não provocam respostas imunes progressivas; portanto, não há 

“memória” imunológica para as formas mais comuns e cotidianas de exposição a ma-

teriais imunogênicos. Isso deveria nos conduzir a outras perguntas sobre a natureza 

da atividade imunológica como algo distinto da imunidade anti-infecciosa.

Na realidade, nosso entendimento da imunidade anti-infecciosa é muito precário. 

Embora o conhecimento em imunologia seja enorme e muito detalhado, conhecemos 

nossas vacinas quase tão mal quanto Jenner conhecia a vacina contra a varíola que in-

ventou no século dezoito. Persiste ainda não resolvido um grave problema: é muito fácil 

induzir a produção de anticorpos para bactérias, vírus ou parasitas, mas raramente essa 

produção tem consequências protetoras. Em resumo, continuamos sem saber como 

“atenuar” agentes infecciosos para usá-los em vacinas, nem sabemos ao certo que papel 

anticorpos específicos desempenham na proteção contra infecções. Usualmente enten-

dida como o desenvolvimento de uma reatividade progressiva, o estabelecimento da 

memória imunológica possibilita obter respostas imunes mais rápidas, intensas e du-

radouras e credita-se a essa memória imunológica a eficácia de vacinas anti-infecciosas. 

Se assim fosse, porém, haveria vacinas contra todas as doenças infecciosas, porque é 

relativamente fácil estabelecer essa reatividade de tipo secundário (essa memória), mas 

raramente ela se associa à proteção imunológica desejada. Na realidade, muitas vezes, 

essa mudança para uma reatividade progressiva facilita reações patológicas.

Uma mudança significativa na maneira de ver ocorreria se, em vez da reatividade 

progressiva que se instala com a memória imunológica, concentrássemos nossa aten-
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ção em seu avesso: na conservação (estabilidade) da atividade imunológica; se, em vez 

de atentarmos para as variações da atividade imunológica, como são as respostas imu-

nes específicas, atentássemos para aquilo que não varia. Dizemos conservação (estabi-

lidade) e não regulação, porque na maneira atual de pensar, a regulação de respostas 

imunes específicas só pode ser entendida como respostas regulatórias que demandam 

outras respostas regulatórias, e isso cria uma regressão infinita de respostas a respos-

tas. Estudar a conservação (estabilidade) da atividade imunológica, por outro lado, não 

mais se refere a respostas imunes específicas: tem um caráter global capaz de nos fa-

zer olhar para atividade imunológica de maneira sistêmica e descrever genuinamente 

um sistema imune, em vez de um conglomerado de linfócitos dissociados uns dos 

outros e do organismo do qual fazem parte.

Revisitando Weigert
Mas se as doenças ditas autoimunes não são explicáveis pela mera presença de linfó-

citos autorreativos, como explicá-las? Uma crítica importante ao conceito de autoimuni-

dade patogênica forma o núcleo de uma revisão importante sobre as relações mantidas 

entre a imunologia e a patologia experimental europeia na primeira metade do século 

vinte, que sugere uma origem comum para doenças “autoimunes” e doenças ditas “alér-

gicas” (Parnes, 2003). Que os linfócitos estão envolvidos na patologia se admite desde o 

século dezenove; a presença de linfócitos é característica das inflamações crônicas e, de 

maneira geral, eles estão presentes nos tecidos lesados. Na primeira metade do século 

XX, o conceito dominante nessa especulação era a inflamação, concebida como uma 

reação do corpo a lesões dos tecidos que desempenhava o duplo papel de regeneradora e 

destruidora. Parnes chama a atenção para a teoria de Siva de Carl Weigert.

Por volta de 1870, Cohnheim demonstrou a diapedese na inflamação. Com isso, a 

inflamação passou de um sintoma a um mecanismo fisiológico concreto. Carl Weigert, 

discípulo de Cohnheim, fez uma síntese da bacteriologia com a patologia e foi um dos 

primeiros a entender que bactérias poderiam ser a etiologia das doenças, mas não eram 

uma explicação. Foi Weigert quem esboçou a síntese das ideias de Cohnheim sobre a in-

flamação com suas próprias ideias sobre as lesões primárias dos tecidos. A inflamação é 
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parte do processo regenerativo (reparador), mas, muitas vezes, o processo é exacerbado 

e causa mais dano que a lesão inicial. Weigert propôs a Teoria de Siva (pronuncia-se 

Shiva) – na qual a doença surge como excessos no processo reparador. No Hinduísmo, 

Siva é um dos três deuses primários: Brahma, o criador; Vishnu, o preservador; Siva, 

o destruidor. No entanto, Siva tem uma destrutividade construtiva; ele destrói para dar 

lugar a novas entidades. A destruição visa à regeneração. A lesão causada diretamente 

pelo agente patogênico – que Weigert chamava de “lesão primária” – pode ser pouco no-

tável e claramente não poderia ser responsabilizada pelo complexo processo destrutivo 

que caracteriza muitas doenças. O que causava as lesões aos tecidos, então? Weigert foi 

claro e simples: o próprio corpo! A noção de inflamação como irritação local é substitu-

ída pela noção de reatividade do organismo inteiro (Parnes, 2003).

Para Weigert, toda doença começa com uma lesão aos tecidos (a “lesão primária”), 

e a doença é a reação do próprio corpo a essa lesão. A inflamação é parte dessa reação 

e tem aspectos reparadores, mas, muitas vezes, se torna excessiva e causa mais dano 

que a lesão primária. Os processos proliferativos são assim como recapitulações dos 

processos de desenvolvimento. Na verdade, o corpo nunca está completo e requer con-

tínua manutenção. As características das diversas doenças dependeriam de quando e 

onde esses processos reparadores e seus excessos se instalam. Com a emergência da 

teoria de seleção clonal (Burnet, 1959), as preocupações com o envolvimento da infla-

mação e de processos reparadores nas doenças foram substituídas por uma visão de 

linfócitos (expansões e deleções clonais) como o fiel da balança em doenças infeccio-

sas, alérgicas e autoimunes. Surge uma cisão paradoxal entre a imunologia e o estudo 

da inflamação em seus aspectos mais gerais.

Como ficaria uma versão atualizada da teoria de Weigert, que inclua a atividade imu-

nológica dos linfócitos como atualmente a conhecemos? Virtualmente todas as doenças 

envolvem a participação de linfócitos e, portanto, poderíamos chamar todas elas de “au-

toimunes”. Mas, nesse caso, o carácter “autoimune” perderia seu valor classificatório. O 

que causa, então, as lesões da autoimunidade patogênica? O próprio corpo, distúrbios e 

excessos em sua dinâmica de autocriação/manutenção. E é nesse sentido que vemos a 

participação dos linfócitos com seus receptores destituídos de um alvo definido.
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Um novo entendimento dos linfócitos 
Durante vários anos, no laboratório de um de nós, discutia-se o que parecia ser um 

enigma importante na relação de linfócitos com “agentes” infecciosos. Linhagens de ca-

mundongos Rag-KO (Rag-/-) nos quais a operação das recombinases foi impedida por 

manipulações genômicas não possuem linfócitos. No entanto, esses animais podem 

viver e se reproduzir normalmente em ambientes SPF (Specific Pathogen Free), que 

são simplesmente biotérios limpos, isentos dos patógenos específicos mais comuns a 

esses animais. Nos ambientes SPF, portanto, os animais estão expostos a uma enorme 

variedade de micro-organismos, ditos não patogênicos. Isso invalida a crença comum 

de que a presença de linfócitos é condição indispensável à proteção anti-infecciosa. Na 

verdade, a imunidade se refere a “doenças infecciosas” e não a “infecções”; vivemos 

em íntimo contato com uma variedade tão grande de micro-organismos que pesquisa-

dores importantes concluíram que nós “nunca fomos indivíduos” (Gilbert, Sapp and 

Tauber, 2012). Os linfócitos parecem importantes para as relações do organismo com 

bactérias intestinais de maneiras mais complexas do que em uma simples “defesa”; na 

verdade, o intestino não se desenvolve muito bem na ausência de bactérias. Os linfóci-

tos parecem importantes na placentação, mas animais Rag-/- se reproduzem normal-

mente; os linfócitos parecem importantes nas relações com a dieta, mas, novamente, 

os Rag-/- se nutrem normalmente; enfim, os linfócitos parecem influenciar processos 

importantes, mas, ao mesmo tempo, são supérfluos. 

Pode-se dizer que vemos uma atividade linfocitária na formação placenta do intesti-

no e nas relações com a dieta, justamente porque aqui se trata de exemplos de situações 

nas quais o corpo evita as expansões clonais ordinariamente vistas como a maneira pa-

drão de defesa anti-infecciosa. É como se nessas situações o corpo se blindasse dos lin-

fócitos. Essa é uma interpretação bem diferente da filogênese da atividade linfocitária.

Sob influência de um transposon viral, os linfócitos surgiram no organismo de 

peixes ancestrais dos vertebrados como um tipo celular com peculiaridades inusitadas: 

o receptor recém-inventado que ele expressa não tem um alvo definido no organismo. 

Isso oferece riscos imediatos ao organismo, uma vez que o linfócito é também uma 

célula móvel, capaz de se multiplicar e gerar mil outras em cerca de uma semana (ex-

pansão clonal); cada uma dessas células é capaz de secretar várias substâncias (citoci-

nas) ativas sobre outras células. 
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Propomos que o processo desenvolvido no organismo que possibilitou uma célula 

como essa ser domada e inserida na fisiologia foi o de condicionar sua sobrevivência à 

ligação do receptor clonal em outras células já ativadas, em cuja vizinhança o microam-

biente é favorável ao término da diferenciação do linfócito. Na ausência desse contato 

inicial, o linfócito se destrói por apoptose em algumas horas ou dias. De maneira um 

tanto caricata, podemos dizer que os linfócitos não surgiram gradualmente para prote-

ger o organismo, mas, ao contrário, surgiram subitamente, e o organismo foi forçado 

a desenvolver maneiras de se proteger dele. Foi isso que deu origem a um sistema 

imune multiconectado. 

Essa hipótese é compatível com os achados recentes de que há uma grande frequ-

ência de clones linfocitários reativos com proteínas abundantes e ubíquas no organis-

mo, tais como produtos do complexo principal de compatibilidade histológica (MHC); 

proteínas de choque térmico (heat-shock proteins, HSP); receptores clonais de linfóci-

tos T e as próprias imunoglobulinas. Essa frequência aumentada faz parte da hipótese 

do “homúnculo imunológico” (Cohen and Young, 1991; Cohen, 1992a,b) formado por 

conexões do sistema imune com um conjunto de componentes do organismo que for-

mariam um núcleo do qual todas as demais atividades do sistema teriam origem. Esse 

homúnculo adiciona a noção de uma hierarquia de componentes imunogênicos, já que 

esses componentes diferem em relevância “self”. Contudo, persistiria o problema de 

explicar por que tais componentes são mais importantes que outros, a origem e a lógica 

de criação dessa hierarquia. Cohen sugere que os componentes mais importantes são os 

mais conservados na filogênese, como as heat-shock proteins, e isso nos leva a compre-

ender, em parte, a eficiência da imunização com peptídeos modificados de HSP-60 em 

influenciar o curso de doenças autoimunes (Cohen, 2013; 2014), mas ainda não explica 

como a conservação filogenética implicaria maior relevância imunológica. 

Nossa proposta sugere que a sobrevivência de linfócitos emergentes depende do 

estabelecimento de conexões com outros linfócitos previamente ativados porque isso 

forneceria o suprimento de citocinas necessário ao prosseguimento da diferenciação 

linfocitária. Essa não é a proposta da rede idiotípica (Jerne, 1974), mas é compatível 

com ela (e com o homúnculo, de Cohen), visto que defende a importância de uma rede 

de relações entre linfócitos. É também compatível com propostas de Coutinho, Varela 

e Stewart nos anos 1980-90 (Coutinho, 2003; Varela, Coutinho and Stewart, 1992) e, 

em certa medida, com propostas de Tauber (2011).



81

vaz, n. m., ramos, g. c., saalfeld, k., mpodozis, j. deriva imunológica: a história natural dos linfócitos

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 60-87, jan./dez. 2014

Conclusões
Nossa proposta tem várias características que a destacam de outras teorias:

1. Rompe com o esquema estímulo-resposta que acompanha a imunologia desde 

seu período fundador. 

2. Abandona as teorias “seletivas” (neodarwinismo) adotadas pela imunologia a 

partir dos anos 1950-60.

3. Rompe com a ideia de que a efetividade da vacinação anti-infecciosa deriva da 

memória imunológica, isto é, de uma reatividade progressiva (expansões clonais) a 

cada contato com o antígeno (não citado no texto).

4. Propõe que a convivência harmônica (não patogênica) com micro-organismos, 

vírus e parasitas potencialmente patogênicos (e com os próprios tecidos do corpo) de-

riva da pluralidade de conexões (diversidade clonal) estabelecidas nessa relação. (A 

pluralidade da microbiota não está enfatizada no texto.)

5. Abandona a noção de “self” e a discriminação self/nonself que, de forma velada, 

atribuem capacidades cognitivas a um suposto “sistema imune” que, na realidade, é 

um mero agregado de componentes destituído de uma organização histórico-sistêmica.

6. Embora compatível com as propostas de Coutinho e colaboradores (atividade 

imunológica natural) e de Cohen e colaboradores (homúnculo imunológico), a proposta 

adiciona a noção fundamental de uma organização [relações invariantes entre compo-

nentes em meio a contínuas trocas estruturais (Maturana e Mpodozis, 1992; 2000)] 

que caracteriza genuinamente a natureza histórico-sistêmica da atividade imunológica.

7. Propõe explicações para a frequência clonal aumentada em relação a certos com-

ponentes do corpo, notadamente heat-shock proteins e para a efetividade terapêutica de 

procedimentos empíricos tais como a imunização com peptídeos modificados dessas 

proteínas e “vacinações” com linfócitos T como formas de interferência (perturbações/ 

compensações) na organização invariante do sistema imune.

8. Pelos mesmos mecanismos (perturbações / compensações da organização), ex-

plica também a efetividade eventual do uso de imunoglobulinas endovenosas em altas 

doses (IVIg) no tratamento de doenças autoimunes e outras condições patológicas.

9. Pelos mesmos mecanismos (perturbações / compensações da organização), su-

gere como a exposição parenteral a antígenos tolerados (em adjuvante) desencadeia 
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processos anti-inflamatórios capazes de inibir o desencadeamento de fenômenos imu-

nológicos não relacionados.

10. Finalmente, propõe uma ligação mais estreita da imunologia com as chamadas 

ciências cognitivas; assume e legitima a atividade do imunologista como um observa-

dor humano ao descrever a especificidade das observações imunológicas.

11. Descreve a imunidade anti-infecciosa como um resultado da manutenção da 

organização histórico-sistêmica da atividade imunológica, nega que essa atividade seja 

um mecanismo dedicado à proteção do corpo e que as doenças infecciosas sejam ex-

pressões de insuficiência de respostas imunes e/ou da memória imunológica; que as 

reações e doenças alérgicas dependam de respostas imunes excessivas; que as doenças 

autoimunes dependam de respostas imunes desviadas que atingem os tecidos do corpo.

12. Finalmente, adota a deriva natural como explicação da origem, diversidade e 

conservação das linhagens de seres vivos.

Coda
Em resumo, argumentamos que a defesa imunológica é um resultado possível do 

que se passa, não um mecanismo a dirigir o que se passa – um comentário que nada 

diz sobre os sistemas envolvidos em sua geração. Aceitar que isso é assim abre novas 

questões e abordagens na Imunologia, mas exige uma ruptura com o nó conceitu-

al que une a Imunologia ao neodarwinismo (funcionalismo). Dados da imunologia 

comparada apoiam a ideia de uma deriva filogênica (exaptada) da rede linfocitária, e 

não um mecanismo instruído por patógenos, uma evolução adaptada para funções de 

defesa. Encarar a rede imunológica como um tímpano (spandrel) nos permite focar 

a atenção na estrutura e organização do sistema imune e sua inserção no organismo. 

Por um lado, o encaixe dessa nova aplicação das metáforas de Gould pode afetar a 

Imunologia da mesma forma que afetou a Biologia evolutiva: elas pedem a rejeição 

do programa adaptacionista (funcionalismo) do neodarwinismo. No entanto, as me-

táforas de Gould não configuram uma teoria alternativa. Por outro lado, o conceito da 

Deriva Filogênica Natural de Maturana e Mpodozis faz parte de toda uma nova teoria, 

baseada na conservação da organização e da congruência operacional do sistema vivo 

com seu meio em uma dinâmica histórico-sistêmica, na qual funções são vistas como 
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comentários (legítimos) emitidos por um observador humano. Essa mudança radical 

gera novas abordagens à Imunologia que incluem a descrição de uma rede linfocitária 

verdadeiramente sistêmica e pode levar a um novo entendimento de sua organização 

e operação que eventualmente leve a benefícios clínicos. 
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resumo A história da humanidade pode ser ilustrada como uma grande árvore genealógica que conecta indivíduos e 
populações por meio dos seus ancestrais que existiram durante as 8.000 gerações (ou 200.000 anos) de nossa espécie. 
Nossos ancestrais deixaram fósseis e artefatos do passado, além de transmitir inúmeras características físicas e culturais 
aos seus descendentes atuais, que compõem as evidências utilizadas por arqueólogos, antropólogos, biólogos e linguistas 
para reconstruir esta história que é tão importante para entendermos nossa origem.
palavras-chave Origem humana. Povoamento dos continentes. Evolução.

abstract The human history can be depicted as a large family tree connecting individuals and populations by means of 
their ancestors that existed during 8,000 generations (or 200,000 years) of our species. Our ancestors left fossils and 
artifacts from the past, beyond transmitting countless physical and cultural characteristics to their descendants today, which 
are evidence used by archaeologists, anthropologists, biologists and linguists to reconstruct this important history for 
understanding our origin.
keywords Human origin. Peopling of the continents. Evolution.
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Introdução

A origem da espécie humana pode ser investigada cientificamente por meio da aná-

lise minuciosa de inúmeras evidências físicas obtidas de fósseis, restos arqueoló-

gicos, ossos e moléculas. A história evolutiva nos revela os primeiros 3,5 bilhões de vida 

neste planeta sem qualquer espécie que poderíamos reconhecer como “inteligente” até 

o aparecimento do Homo sapiens. Há pelo menos 6 milhões de anos, uma população 

de primatas do noroeste da África se dividiu em duas linhagens que passaram a evoluir 

independentemente: a primeira continuou no ambiente da floresta tropical e originou 

os chimpanzés de hoje, e a segunda se adaptou a outros ambientes mais abertos, nas 

savanas do leste africano, e resultou, há 200 mil anos, na espécie Homo sapiens (Jobling 

et al., 2013). Esta antiga população africana deu origem a todos os povos atuais. Portanto, 

apenas 8.000 gerações de humanos (considerando um tempo de geração de 25 anos 

para nossa espécie) foram suficientes para a ocupação de todos os continentes e o acú-

mulo de uma grande diversidade genética entre as populações humanas.

A espécie humana, o Homo sapiens, é apenas uma entre as mais de 8 milhões de 

espécies estimadas pela Ciência (Mora et al., 2011) que, além de outras peculiaridades, 

consegue refletir sobre suas próprias origens. O conhecimento da história natural de 

nossa espécie nos aproximou dos outros seres vivos que também resultaram dos 3,5 

bilhões de anos de evolução biológica no planeta Terra (Santos; Dias, 2013). O ho-

mem moderno “emerge” há 200 mil anos na África e posteriormente povoou a Ásia, 

a Oceania e o Novo Mundo (Jobling et al., 2013). Essa espécie de primata inteligente1 

ocupou muitos ambientes e lugares distantes na pré-história sem utilizar a escrita ou 

fundar cidades e com muito poucas manifestações culturais da humanidade atual. 

Além disso, estamos aparentemente sozinhos, sem outra espécie competidora que 

seja equivalente do ponto de vista intelectual ou ecológico, apenas nos últimos 28 mil 

anos (Krings et al., 1997). Nos últimos milênios, principalmente a partir do início do 

sedentarismo e da agricultura, há 12 mil anos (Gross et al., 2013), nossa espécie seguiu 

1. Nota do autor: Definido 
aqui como uma espécie com 

grande capacidade cerebral 
(~1400 cm3) e intelectual que 
permite a reflexão sobre sua 

própria existência. 
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o atalho rápido da evolução cultural em um ritmo que ultrapassa os limites intelectuais 

de um humano comum, dependente de uma vida em sociedade que dita as “regras do 

jogo”. Somos uma espécie peculiar de primata descendente de uma linhagem que so-

brepujou todos os seus adversários diretos, que também dominavam de forma similar 

o ambiente ao seu redor. Desvendar esse passado evolutivo também pode ser útil para 

entender o nosso presente e vislumbrar o futuro da humanidade. 

O homem entre os Primatas
O Homo sapiens é uma espécie de antropoide (macaco) da ordem Primata, que 

inclui espécies de dois grandes grupos taxonômicos (infraordens): os Strepsirrhini 

(lêmures, lórises e gálagos) e os Haplorrhini (tarsos e antropoides). Os primatas an-

tropoides possuem várias características compartilhadas como cérebro desenvolvido, 

face pequena com olhos projetados para frente, dedos oponíveis e unhas nas mãos e 

nos pés que possibilitam agarrar, duas mamas, capacidade para ficar ereto entre outras 

(Williams et al., 2013).

Em 1863, Thomas Huxley fez a primeira obra dedicada exclusivamente à evolução 

da espécie humana, apresentando vários dados relativos à relação de ancestralidade co-

mum com outros primatas (figura 1). Posteriormente, em 1871, Darwin publicou suas 

FIGURA 1 – Comparações de esqueletos dos grandes macacos sem cauda. Figura extraída do livro “Evidências do 
lugar do homem na Natureza” (HUXLEY, 1863). Os esqueletos representados não estão em escala proporcional 
ao tamanho de cada espécie.
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análises no livro “A ancestralidade humana”, no qual deduziu: “... como estas duas 

espécies (chimpanzé e gorila) são consideradas os parentes mais próximos do homem, 

isto torna muito mais provável que nossos primeiros ancestrais teriam vivido também 

na África”. Nesse momento, não era conhecido cientificamente nenhum fóssil da li-

nhagem humana, mas, como veremos, a dedução que Darwin elaborou no século XIX 

foi amplamente corroborada por dados fósseis, morfológicos e genéticos.

A genealogia de primatas representada na figura 2 ilustra a história de diversifica-

ção e os tempos estimados de divergência entre as espécies existentes da família Ho-

minidae. Inúmeras evidências comportamentais, morfológicas, fisiológicas, bioquími-

cas e genéticas corroboram o parentesco mais próximo entre homens e chimpanzés 

(compartilham um ancestral comum mais recente) do que um destes com o gorila 

ou orangotango (Jobling et al., 2013). Na figura 2, também está demarcada a parte da 

genealogia em que se encontram os hominídeos fósseis. Ressalta-se que todos já des-

cobertos são mais relacionados à linhagem humana do que aos chimpanzés.

FIGURA 2 – História de diversificação evolutiva (filogenética) dos hominídeos, ressaltando-se os tempos de sepa-
ração entre algumas linhagens (elipses fechadas) e a ocorrência de fósseis relacionados com a linhagem humana 
(elipse pontilhada). As espécies representadas (da esquerda para direita) são: duas espécies de chimpanzé (Pan 
paniscus e Pan troglodites), homem (Homo sapiens), gorila (Gorillagorilla) e orangotango (Pongo pygmaeus).

>6 Maa 

>9 Maa 

fósseis
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Paleoantropologia
A pesquisa paleoantropológica é de grande importância para o estudo da ancestra-

lidade humana devido à grande riqueza de evidências fósseis (milhares de registros de 

mais de 20 espécies) e à sua ligação direta com o passado de nossa espécie (Robson; 

Wood, 2008). Vários hominídeos ancestrais diretos ou relacionados ao nosso passado 

evolutivo foram e estão sendo descobertos a todo o momento. A curiosidade sobre 

nossas origens é a principal motivação para tantos achados fósseis.2

Como mencionado anteriormente, há muito mais fósseis relacionados proxima-

mente à nossa espécie do que qualquer outra linhagem de primata (figura 2). Isso se 

relaciona com o fato de a linhagem humana ter-se diferenciado das demais espécies 

de primatas pela ocupação dos mais diversos ambientes, dos desertos às montanhas, 

dos trópicos aos ambientes polares, o que não se deu com nossos “primos”, como os 

chimpanzés e os gorilas, que até hoje permanecem na floresta equatorial africana. O 

domínio da floresta equatorial chuvosa não é propício à fossilização. Em ambientes 

mais secos, como savanas, desertos e cavernas, a formação de fósseis é muito mais 

provável. Essa diferença de ocupação de habitat explica a descoberta de fósseis relacio-

nados à nossa espécie, enquanto as linhagens ancestrais dos chimpanzés e dos gorilas 

não deixaram fósseis preservados para detalhar seu passado.

Há mais de 20 espécies fósseis descritas que estão relacionadas com a linhagem 

humana, como ancestrais diretos ou espécies que compartilham ancestrais recentes 

conosco. Essas espécies antigas (figura 3) apresentam muitas características derivadas 

que são compartilhadas com o homem moderno, mas inexistentes nos chimpanzés e 

em outros primatas. Muitas características do esqueleto, por exemplo, estão associadas 

à adaptação ao bipedalismo, incluindo estruturas modificadas na coluna, bacia, crânio, 

membros e pés, que são exclusivas da linhagem humana, isto é, existem apenas nesses 

fósseis e no homem moderno (Robson; Wood, 2008).

Vários fósseis da linhagem humana foram descobertos (figura 3), todos datados 

nos últimos 7 milhões de anos (Robson; Wood, 2008). De todos os fósseis encontrados 

na África, aqueles que estão mais provavelmente relacionados à nossa ancestralidade 

direta são das espécies: Sahelanthropus tchadensis (figura 3a) de ~6,5 milhões de anos 

atrás (Maa), Australopithecus afarensis (figura 3c) de 4,5 a 3,5 Maa, Homo habilis (figura 

3f) de 2 a 1,8 Maa e Homo erectus (figura 3g e 3h) de 1,8 a 0,2 Maa. 

2. Nota do autor: A pesquisa 
em paleoantropologia é 
também movida pela disputa 
entre cientistas por fama 
e reconhecimento inter-
nacional, recebendo uma 
quantidade significativa de 
financiamento, principal-
mente na África, o berço 
antigo da humanidade.
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A descoberta do homem de Toumai, Sahelanthropus tchadensis (figura 3a), causou 

inicialmente uma grande controvérsia. Trata-se do fóssil de uma espécie que vivia na 

transição entre floresta e savana (atual Chade, África) e que sugere uma divergência 

mais antiga entre as linhagens do homem e dos chimpanzés (~7Maa). Essa espécie 

apresenta uma estrutura modificada na base do crânio, que é indicativa de uma postura 

ereta, uma adaptação característica da nossa linhagem, sugerindo o S. tchadensis como 

ancestral direto de toda a linhagem humana. No entanto, novas escavações e estudos 

comparativos estão sendo executados para investigar detalhadamente essa questão.

Outro provável ancestral direto da espécie humana é o Australopithecus afarensis, 

também conhecido como Lucy (figura 3c). Essa espécie viveu no período de 4 a 3 Maa e 

foi o primeiro esqueleto completo de hominídeo antigo encontrado na África (Quênia). 

5 Maa

3 Maa

2 Maa

1 Maa

100 Kaa

Primeiras espécies da 
linhagem humana

Sahelanthropus tchadensis

Ardipithecus ramidus

Orrorin tugenensis

Australopitecíneos

Primeiros Homo
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“Humanos” arcaicos
Homo neanderthalensis
Homo floresienses

Homem moderno
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FIGURA 3 – Restos fossilizados de algumas espécies da linhagem humana. Várias espécies se diversificaram nos 
últimos 7 milhões de anos, após a separação entre a linhagem humana e a dos chimpanzés. Algumas espécies, 
como o Orrorin tugenensis e o Ardipithecus kadabba, são conhecidas por apenas alguns fragmentos ósseos, sem 
crânio preservado.
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Apesar de ter um cérebro do tamanho parecido ao de um chimpanzé (~400 cm3), os 

ossos da bacia, da coluna vertebral, do crânio e dos pés indicam uma postura ereta. O 

bipedalismo configura característica marcante e fundamental para toda a linhagem 

humana, possibilitando a diferenciação inicial de nossa linhagem em relação à dos 

chimpanzés, desmistificando a ideia, do início do século XX, de que o cérebro (a inteli-

gência) seria a diferença primária e direcionadora da evolução humana em relação aos 

seus parentes primatas mais próximos.

A linhagem humana foi muito mais diversa no passado. Análises comparativas 

das estruturas corporais de inúmeras espécies fósseis indicam que muitas delas não 

devem ser nossos ancestrais diretos, apesar de terem ancestrais comuns mais recen-

tes conosco do que com os chimpanzés. Paranthropus aethiopicus (figura 3e), P. boisei 

e P. robustus (figura 4) possuem, por exemplo, estruturas únicas que indicam uma 

especialização ao nicho alimentar: as espécies do gênero Paranthropus têm adaptações 

a hábitos vegetarianos que favorecem o aproveitamento de diversos alimentos vege-

tais, incluindo grãos e tubérculos muito duros. Como nossa espécie não herdou essas 

adaptações aos hábitos vegetarianos estritos, além de outras características ósseas, as 

espécies do gênero Paranthropus são excluídas da nossa ancestralidade direta. As várias 

espécies da linhagem humana do passado provavelmente se diversificaram com relati-

vo sucesso porque tinham algumas adaptações-chave como bipedalismo e inteligência, 

mas por causa da competição por nichos alimentares, tenderiam a especializar-se em 

recursos não utilizados pelas espécies equivalentes.

FIGURA 4 – Réplicas dos crânios de duas espécies fósseis de hominídeos do gênero Paranthropus: à esquerda P. 
robustus (2Maa) e à direita P. boisei (2,3 Maa). Essas espécies vegetarianas possuem ancestrais comuns com a 
nossa espécie, mas não são nossos ancestrais diretos.
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A existência de inúmeras espécies de hominídeos bípedes, muitos deles coexistindo 

na mesma época e local, e similarmente inteligentes (figura 5), nos traz reflexões sobre 

o passado de nossa linhagem e nossa existência atual. A linhagem humana, que se di-

vergiu do chimpanzé pelo menos há 6 milhões de anos, ocupou ambientes diferentes 

da floresta equatorial, sendo muito bem sucedida evolutivamente. Com o aumento do 

cérebro e a diversificação de espécies, principalmente a partir de 2 Maa com as primeiras 

espécies do gênero Homo3, houve uma provável especialização a nichos particulares, com 

o uso cada vez mais importante do intelecto para a obtenção de recursos alimentares 

como na caça e coleta, na fuga de predadores e para a vida em sociedade. Há 40 mil anos 

(Kaa) os Neandertais (Homo neanderthalensis) já conviviam com os Cro-Magnon (Homo 

sapiens, homem moderno que veio da África). No entanto, há 28 mil anos, pela ausência 

de fósseis de neandertais na Europa, infere-se a sua extinção no Velho Mundo. Já, há 13 

mil anos, também se extinguiu o Homem de Flores (H. floresiensis) na Indonésia, sem re-

gistro de contato com o H. sapiens. As evidências fósseis e alguns registros arqueológicos 

Tempo (Maa)

Homo sapiens
H. neanderthalensis

H. heidelbergensis *

H. erectus *
H. ergaster

P. boisei

P. robusts

0 1 2 3 4 5 6 7

H. antecessor

H. rudolfensis

Au. garhi

K. platyops

P. aethiopicus

O. tugenensis

S. tchadensis *

Au. bahreighazali

Ar. ramidus

Cérebro grande, dentes pequenos, bípede obrigatório
Cérebro pequeno, dentes muito grandes, bípede facultativo

Evidência insuficiente
Cérebro pequeno, dentes grandes, bípede facultativo

Au. habilis

Au. afarensis *
Au. africanus

Au. anamensis

3. Nota do autor: Existe uma 
grande discussão sobre a ta-
xonomia do gênero Homo. A 
espécie H. habilis é frequen-
temente incluída no gênero 
Australopithecus, e o Homo 

erectus tem sido subdividido 
em inúmeras outras espécies 

(HOLLOX et al., 2013).

FIGURA 5 – Cronologia da ocorrência de espécies da linhagem humana encontradas nos últimos 7 milhões de 
anos (do Mioceno ao Holoceno). Várias espécies de hominídeos bípedes coexistiram em determinados momen-
tos, mas apenas uma espécie em cada período (as mais prováveis estão marcadas com *) pode se encaixar na 
linhagem ancestral direta do homem anatomicamente moderno.
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indicadores de um comportamento social similar entre essas espécies sugerem uma po-

tencial competição interespecífica por recursos obtidos pelo uso do intelecto e da cogni-

ção do meio ambiente. Essa competição pode ser exemplificada em tempos mais recen-

tes pelas disputas registradas por território e outros recursos entre populações humanas 

no período histórico, quando populações indígenas foram aniquiladas (ou quase) por 

populações dominadoras (conquistadores).

Entre os hominídeos fósseis conhecidos, todos são encontrados exclusivamente na 

África entre 7 e 1,8 Maa. A partir de 1,8 Maa, algumas variedades de H. erectus (H. ergas-

ter, H. heidelbergensis, H. antecessor etc), com volumes cerebrais acima de 850 cm3, pas-

saram também a ser encontradas na Europa e Ásia (figura 6). Isso situa a África como 

centro de origem e diversificação dos primeiros hominídeos, mas também demonstra 

uma história de dispersão fora da África em diferentes momentos, a partir de 1,8 Maa.

11
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FIGURA 6 – Mapa de ocorrência de algumas espécies fósseis da linhagem humana descritas para os últimos 7 
milhões de anos. Em vermelho, espécies exclusivamente africanas - 1: Sahelanthropus tchadensis de ~6,5 Maa, 2: 
Orrorin tugenensis de ~5,5 Maa, 3: Ardipithecus ramidus de 4,5 Maa, 4: Australopithecus afarensis de 4 a 3 Maa, 5: Au. 
africanus de 3 a 2 Maa, 6: Paranthropus robustus de 2 Maa, 7: Homo (ou Australopithecus) habilis de 2 a 1,8 Maa -; 
em verde as espécies (ou complexos de espécies) que foram encontradas tanto na África quanto Eurásia - 8: Homo 
erectus de 1,8 a 0,2 Maa, 9: H. ergaster de 1,8 a 1,6 Maa, 10: H. javanensis de 1,4 Maa, 11: H. heidelbergensis de 800 
a 200 Kaa - e em azul, espécies derivadas de variantes de Homo erectus na Europa e na Indonésia - 12: H. neander-
thalensis de 200 a 28 Kaa, 13: H. floresiensis de 23 a 13 Kaa.
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A paleoantropologia considera, atualmente, Homo erectus um complexo de várias 

espécies, portando cérebros grandes e nomes diferentes, abrangendo fósseis de 2 Maa 

a 200 Kaa que ocuparam diferentes partes da África, Ásia e Europa (figura 7). As for-

mas mais antigas da África e da Europa são muitas vezes chamadas de Homo ergaster, 

possuindo cérebros um pouco menores (~900 cm3) do que as formas mais recentes, tal 

como o Homo heidelbergensis da Europa (~1190 cm3) ou o Homo rhodesiensis (~1230 cm3) 

da África (figura 7). Por causa dos tamanhos dos cérebros que se superpõem aos tama-

nhos encontrados atualmente em alguns humanos modernos4, esses H. erectus mais re-

centes já foram chamados de H. sapiens arcaicos, juntamente, por exemplo, com o Homo 

neanderthalensis da Europa e do Oriente Médio.

O complexo de espécies do Homo erectus está no cerne da discussão sobre a ori-

gem do homem moderno, o Homo sapiens (figura 8). Nessa discussão, também está 

sempre presente o homem de Neandertal, que para a maior parte dos pesquisadores 

seria descendente do H. erectus europeu ou H. heidelbergensis, mas não seria ancestral 

FIGURA 7 – O que chamamos genericamente de Homo erectus é atualmente considerado um complexo de espé-
cies que representam diferentes variedades temporais e geográficas: a) H. ergaster de 1,8 Maa de Dmanisi, Georgia, 
Europa; b) H. ergaster de 1,7 Maa de Koobi Fora, Quênia, África; c) H. pekinensis de 700 Kaa de Zhoukoudian, Chi-
na, Ásia; d) H. heidelbergensis de 350 Kaa de Atapuerca, Espanha, Europa; e) H. rhodesiensis de 300 Kaa de Kabwe, 
Zambia, África.

4. Nota do autor: O cérebro 
humano moderno varia entre 

1000 e 1900 cm3
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direto do homem moderno (H. sapiens). Para uma minoria de pesquisadores defenso-

res do modelo multirregional de origem do H. sapiens, o homem de Neandertal seria o 

ancestral do moderno homem europeu, assim como outras variedades de H. erectus da 

Ásia seriam ancestrais dos homens modernos asiáticos.

Independentemente da interpretação do registro fóssil acerca da origem do ho-

mem, todos os pesquisadores aceitam que o homem anatomicamente moderno 

(Homo sapiens) apareceu inicialmente na África. Os fósseis mais antigos de H. sapiens 

são encontrados no rio Omo, na Etiópia, e foram datados ao redor de 190 Kaa (figura 

8). Esses crânios recuperados demonstram todas as características presentes no ho-

mem moderno, embora apresentem ossos mais robustos e cérebros maiores do que a 

média atual. Recentemente, estudos paleoantropológicos demonstraram que a espécie 

humana apresentou uma redução de até 10% da massa cerebral nos últimos 10 mil 

anos, hoje com média de 1350 cm3(LIU et al., 2014). Os maiores volumes cerebrais 

registrados estão na espécie do homem de Neandertal (H. neanderthalensis), de 80 a 30 

Kaa, com média de 1450 cm3, e entre os H. sapiens da Europa (homem de Cro-Magnon), 

de 30 a 20 Kaa, que possuíam média de 1500 cm3 de cérebro.

H. erectus
H. neanderthalensis

H. sapiens

FIGURA 8 – A origem do homem anatomicamente moderno (Homo sapiens) remonta a 190 Kaa no vale do rio Omo 
da Etiópia (nordeste da África). Esses indivíduos possuíam cérebro maior do que a média atual e várias caracterís-
ticas morfológicas compartilhadas com o homem de hoje. Acima, um crânio de H. sapiens da Etiópia de 160 Kaa é 
comparado com um H. erectus africano de 500 Kaa e o H. neanderthalensis europeu de 100 Kaa, espécies essenciais 
para a compreensão da origem da espécie humana.
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A origem do homem moderno
Nossa espécie é de origem recente, não mais do que 200 mil anos, fato corrobo-

rado por vários estudos de genética e paleoantropologia. No tocante ao homem mo-

derno, levando-se em conta todas as populações atuais, considera-se que ele pertence 

à espécie Homo sapiens, também conhecida pelos paleoantropólogos como “homem 

anatomicamente moderno”. Alguns raros pesquisadores sustentavam a ideia de que 

os homens atuais deveriam ser considerados uma raça ou subespécie, o Homo sapiens 

sapiens, pois acreditavam que o homem de Neandertal seria outra raça extinta recente-

mente, o Homo sapiens neanderthalensis. No entanto, dados arqueológicos, paleoantro-

pológicos e estudos genéticos atuais mostram para uma separação bem antiga entre 

essas duas linhagens, que, embora tenham convivido por 5.000 anos na Europa, não 

se hibridizaram de maneira significativa. Portanto, essas duas linhagens de hominíde-

os são atualmente consideradas, na nomenclatura científica, duas espécies distintas, 

Homo sapiens e Homo neanderthalensis.

A história da nossa espécie é objeto de investigação de várias disciplinas que se 

baseiam nos vestígios deixados pelos humanos no passado. Como vimos no tópico an-

terior, a paleoantropologia descobriu uma série de evidências fósseis que foram úteis 

para demonstrar a origem africana da linhagem humana, mas também dispomos atu-

almente de várias outras evidências que se complementam para detalhar um pouco 

mais essa história, principalmente no que diz respeito à origem de nossa espécie e 

como ela povoou todos os continentes. Assim, evidências de arqueologia, genética e 

linguística se somam aos dados de antropologia física (morfologia e paleoantropologia) 

para a reconstrução histórica do passado de nossa espécie.

No entanto, a origem do homem moderno, ou seja, a transição de Homo erectus 

para Homo sapiens, é questão mais debatida nesses estudos multidisciplinares. Há 

dois modelos diferentes que interpretam as evidências disponíveis de formas distintas 

quanto à origem da espécie humana, embora ambas considerem a África o berço da 

humanidade. O modelo Multirregional (ou fora da África antiga) indica que a espécie 

H. sapiens se originou dos vários H. erectus e dos seus descendentes, que já estavam 

na Ásia e Europa há até 1,8 milhão de anos. O modelo Fora da África Recente (ou da 

substituição) considera que o homem moderno se originou há apenas 200 mil anos, 

na África, exclusivamente do H. erectus africano (Jobling et al., 2013).
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O modelo Multirregional enuncia que esses homens anatomicamente modernos 

teriam surgido paralelamente em distintos pontos do planeta, originados das popula-

ções de Homo erectus, que desde 1,8 Maa, teriam dispersado da África para Ásia e Euro-

pa (figura 9). Nesse modelo, a anatomia moderna também surgiu ao redor de 190 Kaa 

na África, mas isso não marcaria a origem de nossa espécie, que seria mais antiga, ao 

redor de 1,8 Maa, quando os fósseis desses hominídeos eram conhecidos como Homo 

erectus. Os defensores desse modelo reivindicam que todas as populações de Homo erec-

tus situadas na África, Ásia e Europa teriam desenvolvido, ao longo do tempo, um cére-

bro maior e características anatômicas modernas comuns porque havia um alto fluxo 

gênico entre as populações dos distintos continentes. Para o modelo Multirregional, o 

homem de Neandertal não teria sido extinto e substituído pelo homem moderno, mas 

seria seu ancestral imediato, mais especificamente, ancestral dos europeus modernos.

Multirregional

fluxo
gênico

nos últimos
1,5 milhão

de anos

FIGURA 9 – Modelo Multirregional para a origem do homem moderno. As populações nativas de cada continente 
se originaram das linhagens de Homo erectus que estavam em cada local e evoluíram como uma única espécie por 
causa de um grande fluxo gênico inter e intracontinental.
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O Homo sapiens aparece no registro fóssil ao redor de 190 Kaa na Etiópia, nordeste 

da África. Esses ossos fósseis, principalmente crânios, são identificados por uma série 

de características anatômicas que, para a maioria dos paleoantropólogos, indica o apa-

recimento do homem anatomicamente moderno, e, por isso, nossa espécie é conside-

rada muito recente em termos evolutivos (modelo Fora da África Recente - figura 10). 

Esse modelo enuncia que migrações de homens anatomicamente modernos saídos 

da África ocorreram a partir de 60 Kaa, culminando com o aparecimento do homem 

moderno na Europa (homem de Cro-Magnon) ao redor de 40 Kaa, quando foi contem-

porâneo do homem de Neandertal. Portanto, no modelo “Fora da África Recente”, os 

homens modernos substituem as populações dos descendentes de H. erectus que já 

habitavam também a Europa e a Ásia, tal como o Neandertal.

Fora da África
Recente

60 mil anos atrás

190 mil anos atrás

FIGURA 10 –Modelo Fora da África Recente para a origem do homem moderno. As populações nativas de cada 
continente se originaram da linhagem de Homo erectus africano há aproximadamente 200 mil anos, ocupando os 
demais continentes nos últimos 60 mil anos.
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Evidências genéticas da evolução humana
Os vestígios investigados pela genética se encontram nos genomas das popula-

ções humanas que registram nosso passado na forma de variações de sequências de 

DNA dos cromossomos. A análise dessas variações é usada para traçar as migrações 

das populações e a origem de nossa espécie. No entanto, os movimentos migratórios 

iniciados pelas explorações marítimas no final do século XV desencadearam um pro-

cesso de miscigenação que foi altamente intensificado recentemente pelo uso de vários 

meios de transporte. Para a genética de populações, essas migrações representaram o 

aumento do fluxo gênico entre diferentes grupos étnicos de diferentes continentes, 

um fator que mascara o registro histórico preservado no genoma das populações for-

madas antes da Era Contemporânea. As populações indígenas (nativas ou aborígenes) 

se mantiveram relativamente isoladas por vários milênios após terem-se estabelecido 

nos cinco continentes durante nossa pré-história. As evidências atuais indicam que 

o povoamento dos continentes teria ocorrido durante os últimos 100 mil anos e se 

dado a partir da África, local de origem do homem anatomicamente moderno. Para 

desvendar o nosso passado no âmbito da genética histórica, faz-se necessário o estudo 

de variações no DNA de populações indígenas ou aborígines que representam o lega-

do genético dessa época anterior aos movimentos migratórios dos últimos 500 anos. 

Dessa forma, nos estudos genético-evolutivos, são analisadas, por exemplo, popula-

ções isoladas de Portugal e Inglaterra que representam os aborígines da Europa ou 

de índios amazônicos e andinos, que são aborígines das Américas. Embora não exista 

um registro histórico (escrito) de muitos movimentos migratórios antigos de nossa 

espécie, as evidências genéticas devem ser comparadas e complementadas com outros 

estudos da arqueologia, linguística, etnologia e paleoantropologia.

Atualmente, muitas evidências genéticas da evolução humana se baseiam em mar-

cadores genéticos uniparentais que reconstroem a história das linhagens maternas 

(Cann et al., 1987), representadas pelas variantes de DNA mitocondrial (DNAmt), e das 

linhagens paternas, com dados de variações do cromossomo Y (Santos et al., 1996). 

Essas linhagens são segmentos de DNA transmitidos ao longo das gerações, que não 

sofrem influência da recombinação, pois são regiões efetivamente haploides, isto é, 

possuem uma única cópia (Y), ou único tipo (DNAmt), por genoma, ao contrário dos 
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pares cromossômicos de 1 a 22. Consequentemente, esses segmentos de DNA são 

herdados de apenas um dos genitores: o cromossomo Y é sempre herdado do pai pelos 

filhos, e o DNA mitocondrial é sempre herdado da mãe pelos filhos e filhas (figura 11). 

Por essas características, as linhagens do Y e DNAmt acumulam variações genéticas 

sequencialmente ao longo das gerações, uma propriedade que possibilita, por exem-

plo, o mapeamento de rotas migratórias e determinação do local de origem de nossa 

espécie. Além disso, sabendo-se que haverá mais mutações quanto mais gerações se 

passarem, pode-se fazer uma datação da origem dessas linhagens e, consequentemen-

te, inferir uma data aproximada da origem da nossa espécie. As linhagens maternas 

(matrilinhagens) e linhagens paternas (patrilinhagens) podem contar histórias distin-

tas, mas complementares sobre a evolução do homem moderno.

FIGURA 11 – Herança cromossômica através de quatro gerações: estão ressaltados os marcadores biparentais (pares 
cromossômicos maiores encontrados em homens e mulheres), uniparentais paternos (cromossomo Y que é menor 
e encontrado somente nos homens) e maternos (DNA mitocondrial, representado por um círculo e é encontrado nos 
homens e mulheres, mas herdados apenas das mães). Os autossomos (cromossomos biparentais maiores) podem 
sofrer recombinação a cada geração, ilustrados aqui com diferentes cores definidas na geração dos bisavôs. A geração 
atual (filho e filha) apresentam autossomos compostos de fragmentos de diferentes cores, que representam a recom-
binação entre cada par autossômico (cromossomos 1 ao 22) a cada geração. O cromossomo Y e o DNA mitocondrial 
são herdados de apenas um dos pais (pai e mãe, respectivamente) em cada geração, sem recombinação. 

Bisavós

Avós

Pais

Filho Filha
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As análises de linhagens uniparentais começam com a caracterização das variações 

(mutações) em diferentes posições do Y e do DNAmt, que são conhecidas como alelos. 

A combinação de vários alelos em diferentes posições do DNA é conhecida como hapló-

tipo, que determina um tipo específico de cromossomo Y ou DNAmt. Esses haplótipos 

correspondem a indivíduos, e cada população pode ser então definida por um conjunto 

de haplótipos. A genética de populações utiliza-se da relação genealógica entre os hapló-

tipos e de sua distribuição nas populações de diferentes regiões do planeta para traçar 

a pré-história humana, elucidando as rotas migratórias até nossa origem mais remota.

O grupo do Dr. Alan Wilson, do Havaí, nos EUA, publicou há 3 décadas o primeiro 

estudo célebre com linhagens maternas em evolução humana. A análise do DNAmt de 

populações indígenas de todos os continentes indicou uma origem africana e recente 

(menos de 200 mil anos) para a nossa espécie, estudo que ficou conhecido como a 

busca da “Eva” mitocondrial (Cann; Stoneking; Wilson, 1987). Posteriormente, com o 

estudo de variações do cromossomo Y humano em populações nativas humanas, vá-

rios grupos confirmaram nossa origem africana recente, ao redor de 150 Kaa, hipótese 

chamada metaforicamente de “Adão” genético (Santos et al., 1996). Ambas as linha-

gens paternas e maternas se complementaram, indicando uma origem recente para a 

nossa espécie na África (figura 12).

Europeus Asiáticos

AustralianosAfricanos

Nativos 
Americanos

190 k.a.a.

50 k.a.a.

18 k.a.a.

60 k.a.a.

40 k.a.a.

50 k.a.a.

40 k.a.a.

FIGURA 12 – Mapa das migrações humanas mostrando a origem do homem na África há ~200 mil anos, com 
posterior povoamento dos demais continentes a partir da África, iniciado há 60 mil anos. 
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Outro estudo recente do Projeto Genográfico (www.genographic.com) gerou e anali-

sou dados de genomas mitocondriais completos em várias populações nativas africanas 

(Behar et al., 2008). Nesse estudo, foi reafirmada a origem da espécie humana na África, 

ao redor de 190 mil anos atrás, provavelmente no nordeste africano, próximo da Etiópia. 

Esse estudo também demonstrou que pelo menos 2/3 de toda a história do homem 

moderno se deu exclusivamente na África (entre 190-60 Kaa), espalhando-se para os 

demais continentes apenas nos últimos 60 mil anos (figura 12). Esse e vários outros es-

tudos genéticos também demonstram um momento crucial na história da humanidade, 

quando, ao redor de 65 Kaa, houve um grande declínio populacional que quase levou 

nossa espécie à extinção. As análises genéticas de reconstrução paleodemográfica suge-

rem que toda a população humana do final do Pleistoceno foi reduzida a apenas mil indi-

víduos (Hollox et al., 2013). Alguns pesquisadores consideram como possíveis causas as 

mudanças climáticas abruptas do Pleistoceno e a explosão do supervulcão Toba, na Indo-

nésia. A erupção do Toba, há ~70 mil anos, teria coberto o céu de cinzas por uma década 

ou mais, o que produziu um “inverno vulcânico” e afetou drasticamente várias espécies 

animais e vegetais no Velho Mundo, colocando a espécie humana à beira da extinção.

Análise de genomas antigos
Outra abordagem recente da genética, a arqueologia molecular, tem possibilitado o 

estudo do DNA de alguns fósseis não mineralizados e bem preservados em ambientes 

frios e secos, e solos congelados, por exemplo. Nesses primeiros estudos, utilizou-se 

o DNA antigo, ainda preservado, em ossos de homens de Neandertal para gerar se-

quências de DNAmt, mas, em estudos mais recentes, sequências parciais do genoma 

nuclear foram também gerados. Os Neandertais eram provavelmente muito inteligen-

tes, com o cérebro em média maior do que o dos humanos atuais. O Homo neander-

thalensis é normalmente considerado uma espécie com evolução separada da nossa, 

pelo menos dentro do modelo Fora da África Recente. Isso significa que os homens de 

Neandertal não seriam nossos ancestrais diretos, mas contemporâneos dos ancestrais 

de europeus (os Cro-Magnon). No entanto, para a Teoria Multirregional, menos aceita, 

o homem de Neandertal seria ancestral direto das populações do homem moderno que 
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hoje habitam a Europa. Portanto, estudos de DNA do homem de Neandertal podem re-

velar detalhes importantes para compreender qual dos modelos de origem do homem 

moderno é mais adequado.

Analisando ossos antigos, foi possível recuperar e sequenciar o DNAmt de três 

exemplares de Neandertal. Esse primeiro estudo do grupo do Dr. Svante Paabo da Ale-

manha (Krings et al., 1997) demonstrou que o Neandertal não se encaixava como possí-

vel ancestral direto, mas, sim, como um grupo de indivíduos de uma linhagem separada 

do homem moderno há mais de 500 mil anos (figura 13). Inúmeros estudos de genomas 

antigos foram publicados nos últimos dois anos, inclusive a análise de genomas comple-

tos de Neandertais (Sankararaman et al., 2014; Prufer et al., 2014) e de outra linhagem da 

Sibéria, proximamente relacionada aos Neandertais, chamada de Denisovanos (Meyer 

et al., 2012). As análises desses genomas antigos demonstraram que ocorreu alguma 

hibridização interespecífica entre o homem moderno e as linhagens de Neandertal e 

Denisovanos, provavelmente na região do Oriente Médio e Ásia Central, ao redor de 100 

mil anos atrás. Isso resultou em um legado genético de menos de 4% de alelos derivados 

de outras espécies no genoma dos homens modernos, encontrados principalmente nas 

populações nativas (indígenas) de regiões de fora da África subsaariana.

Neandertal

Africanos e
não africanos 
(Europeus, Asiáticos, 
Australianos, Nativos 
Americanos)

Outros africanos

Chimpanzé

~600 mil anos

130-190 mil anos

6 milhões 
de anos

tempo

FIGURA 13 – Relação genealógica (filogenia) do DNAmt do Neandertal em relação à espécie humana. Esses dados 
indicam uma separação antiga dos homenos modernos (verde) e da linhagem neandertal (vermelho), sugerindo 
que os europeus não sejam descendentes diretos dos neandertais.
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A identificação de algumas variações gênicas derivadas de Neandertais e Deniso-

vanos levou a vários novos estudos e questionamentos do tipo: por que não há mais 

genes de Neandertais entre os indígenas europeus já que os humanos modernos con-

viveram entre 40 e 28 Kaa na Europa? Uma possível explicação é que essas linha-

gens já tinham isolamento reprodutivo completo nesse período, mas não em épocas 

anteriores a 100 Kaa. Outros estudos recentes indicaram que provavelmente esses 

genes de Neandertais e Denisovanos persistiram porque tiveram alguma importância 

adaptativa, como as variantes relacionadas à adaptação ao frio na Ásia e Europa (Meyer 

et al., 2012; Prufer et al., 2014). No entanto, essas conclusões ainda são preliminares e 

muitas novidades devem surgir ainda nesta década.

Diferenças biológicas entre populações 
continentais na espécie humana

As diferenças biológicas encontradas entre os vários povos da Terra são marcantes e 

foram utilizadas no passado para a atribuição de indivíduos a distintas “raças” humanas. 

Um estudo do fim do século XIX feito pelo alemão Ernest Haeckel, cientista com um 

grande viés lamarckista5, sugeria a existência de 12 “raças” humanas derivadas de uma 

população originada no “Paraíso”, para ele, próximo às ilhas Maldivas no Oceano Índico.

Em biologia evolutiva, sistemática e taxonomia, o termo “raça” é uma subdivisão 

da espécie, equivalente ao termo subespécie, embora nos processos de seleção artificial 

e domesticação de animais, raças veterinárias podem ter inúmeros outros significa-

dos. A “raça” na biologia evolutiva resulta de processos de divergência populacional, 

principalmente por seleção natural e deriva genética. Esse termo é mais apropriada-

mente aplicado a populações (ou grupos) geograficamente restritas que possuem um 

isolamento reprodutivo significante em relação a outras populações. Portanto, “raças” 

biológicas surgem no caminho da especiação, sendo muitas vezes reconhecidas como 

espécies incipientes (ou quasi-espécies). Espécies silvestres, que possuem subespécies 

(raças) bem definidas, têm geralmente origem muito antiga (milhões de anos), com 

populações apresentando grande divergência genética acumulada durante várias gera-

ções de isolamento. Nas espécies reconhecidas de acordo com o conceito biológico de 

5. Nota do autor: Lamarck 
utilizava a ideia Aristotélica 
da Scala Naturae, que clas-

sifica populações e espécies 
em níveis hierárquicos de 

superioridade.
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espécie, essa diferenciação de subespécies deve resultar no início da formação de algu-

mas barreiras reprodutivas. Esse é o caso do chimpanzé, espécie que é dividida em três 

subespécies (raças), que, à primeira vista, para nós são muito semelhantes (Templeton, 

2013). Outras divisões populacionais claras são também encontradas entre os gorilas 

e os orangotangos, mas não na espécie humana. Entre nossa espécie e o chimpanzé, 

ou entre o chimpanzé e o gorila, o isolamento reprodutivo é completo, e espera-se que 

algumas dificuldades reprodutivas apareçam entre subespécies de primatas, gerando 

um fenômeno deletério chamado de depressão exogâmica. No entanto, não há qualquer 

indício de que existam barreiras reprodutivas entre quaisquer indivíduos de populações 

humanas nativas (indígenas, não miscigenadas) de diferentes continentes.

Com o avanço do projeto genoma humano (e outras espécies de macacos) e a des-

crição de muitas variações de sequências, verificou-se que a nossa espécie, o Homo 

sapiens, tem variabilidade genética muito menor do que as outras espécies de grandes 

macacos, principalmente o chimpanzé. Isso reflete o fato de que o homem moderno 

surgiu em um tempo mais recente (~200 mil anos atrás) do que os demais macacos, e, 

portanto, pouca variabilidade foi acumulada em nossa espécie, resultando em menor 

divergência genética entre as populações. A divergência em nossa espécie pode ser 

analisada observando-se a partição da variabilidade genética em diferentes níveis: den-

tro das populações ou individual, entre as populações e entre os grupos geográficos/

continentais, que seriam as supostas “raças” (figura 14). Para todos os dados genéticos 

utilizados, observa-se em média uma grande variabilidade interindividual, uma me-

nor variabilidade interpopulacional e uma variabilidade insignificante entre grupos 

continentais (indígenas) na espécie humana (Templeton, 2013). Esses dados indicam 

que não há divergência suficiente (significativa) para identificar raças biológicas (su-

bespécies) na espécie humana, tal como existe, por exemplo, nos chimpanzés, uma 

linhagem antiga (mais de 1 milhão de anos), cuja divergência entre populações e agru-

pamentos geográficos é muito maior e significativa (figura 14), embora os chimpanzés 

estejam restritos a uma floresta africana e a espécie humana esteja distribuída por 

todos os continentes.

De qualquer maneira, nossa espécie tem algumas características compartilhadas 

entre indivíduos nativos (indígenas) de cada continente. Muitas dessas características 

são diferenças aparentes entre continentes, que refletem a ocupação de regiões do 
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globo, com clima, relevo, umidade e fontes de alimentos diferentes. Isso se deve prin-

cipalmente às migrações humanas nos últimos 60 mil anos, quando alguns de nossos 

ancestrais deixaram a África (Templeton, 2013). Variações neutras ou adaptativas sutis 

foram fixadas em diferentes povos continentais, tais como a pigmentação da pele com 

mais melanina, que confere proteção à radiação solar, ou com menos melanina, que 

favorece a síntese de mais vitamina D na pele, em situações de pouca iluminação solar. 

Esse tipo de variação adaptativa não é tão aparente nos grandes macacos (chimpanzés, 

gorilas e orangotangos) justamente porque o ambiente onde vivem é relativamente 

homogêneo, a floresta tropical, o que os deixam sujeitos a pressões seletivas muito pa-

recidas. Outras diferenças que notamos em nossa própria espécie se devem a aspectos 

psicológicos de reconhecimento do grupo (figura 15). Por isso ressaltamos desigualda-

des, mesmo que muito pequenas, na espécie humana.

Indivíduos
“Raças” ou Subespécies

Estrutura hierárquica
da variação no homem

Estrutura hierárquica
da variação no chipamzé

FIGURA 14 – Hierarquia das diferenças genéticas no homem e no chimpanzé, ressaltando a porcentagem das va-
riações que ocorre entre indivíduos (laranja) e entre “raças”, agrupamentos geográficos ou subespécies (púrpura). 
A diversidade genética total está representada como o círculo maior em vermelho.
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O passado e o futuro da espécie humana
Nossa espécie possui uma rica evidência fóssil, que não é encontrada para as ou-

tras espécies de primatas. Isso porque ela foi sujeita a inúmeros estudos genéticos 

interpopulacionais e comparações genômicas com outras espécies vivas e extintas para 

compreensão da peculiar natureza humana. No início do século XXI, temos uma ri-

queza de detalhes sobre esse passado, que é muito mais complexo do que imaginá-

vamos há menos de três décadas, e podemos vislumbrar um grande aumento desse 

conhecimento com as novas metodologias genômicas e análises computacionais que 

estão sendo desenvolvidas.

A curiosidade e o questionamento humano nos levam a investigar nossas origens 

que também nos ensinam sobre o que podemos esperar em nosso futuro. Somos a 

única espécie remanescente de uma linhagem de primatas bípedes que, por meio da 

inteligência, construiu um nicho único neste planeta. A análise detalhada desse pas-

sado de espécies diversas e relacionadas e das relações entre populações da espécie 

humana moderna sugere a existência exclusivista de uma espécie inteligente em so-

ciedade, que depende da modificação artificial do ambiente ao seu redor, em prol de 

sua sobrevivência e reprodução. Cabe à sociedade utilizar esse conhecimento científico 

para ajudar a traçar um futuro que garanta o benefício coletivo da humanidade.

Existe uma grande 
diversidade aparente 
entre indivíduos da 
espécie humana, que é 
ainda maior ,do ponto 
de vista genético, entre 
chimpanzés. 
As diferenças 
individuais são muito 
mais notáveis e 
reconhecidas entre os 
membros de uma 
mesma espécie.  
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resumo Este trabalho discute o impacto da teoria de Darwin no Brasil e seus desdobramentos na produção científica e 
intelectual num momento em que diferentes, e mesmo opostos, evolucionismos se defrontavam no país. Esse movimento 
de ideias evolucionistas foi chamado de darwinismo, corrompendo as ideias de Darwin. A mais recente historiografia sobre 
o tema tem discutido a questão do darwinismo em vários países, seja na Europa, seja nas Américas. No Brasil, o que se 
percebe é que os darwinismos não darwinianos dominaram a produção intelectual no século XIX. Somente no século XX, a 
teoria passou a ter maior valor científico e a ser objeto de pesquisa das ciências propriamente ditas.

palavras-chave Darwinismo. Evolucionismo. Darwinismo Social.

abstract Discussion of Darwin’s theory impact in Brazil and its developments in the scientific and intellectual production 
whereas different, and even opposite evolutionism trends confront each other in Brazil. Called Darwinism, this movement 
of evolutionary ideas corrupted Darwin’s ideas. The most recent historiography on the subject has discussed Darwinism in 
several countries, not only in Europe but also in the Americas. In Brazil, we realize that non-Darwinian Darwinism dominated 
the intellectual production along the 19th century. Only during the 20th century has the theory been granted greater scientific 
value, and became object of research of sciences themselves.

keywords Darwinism. Evolutionism. Social Darwinism.
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O impacto do darwinismo nas ciências biológicas e na sociedade, nas últimas dé-

cadas, vem sendo objeto de estudos de história, nos mais diversos países. Essa 

questão é central considerando-se que darwinismo tornou-se um fenômeno universal, 

e a amplitude de sua popularização chegou ao ponto de forjar e impor um conceito 

ambíguo que, embora remeta à teoria biológica darwiniana, no mais das vezes carrega 

diferentes visões evolucionistas que se opõem à teoria de Charles Darwin. O darwinis-

mo afirmou-se durante a segunda metade do século XIX e, basicamente nas décadas 

de 1870 e 1880, ganhou forma em literaturas nacionais, científicas e intelectuais, in-

clusive no Brasil. 

Essa recente historiografia das ciências produziu diversas coletâneas significativas 

sobre o darwinismo, entre as quais, teve grande repercussão no Brasil e em diversos 

países da América Latina o estudo comparativo sobre a recepção/apropriação da teoria 

de Darwin na Europa, Américas e Mundo Islâmico, que discute questões do evolu-

cionismo em diferentes sociedades, suas implicações no debate ciência e religião ou 

ciência, materialismo e idealismo (Glick, 1988). Sobre a história da teoria de Darwin 

propriamente dita surgiram diferentes publicações que enfatizam tanto a vida de Da-

rwin, a ideia de evolução e a construção da teoria da seleção natural das espécies, quan-

to as perspectivas do alcance científico e social do darwinismo1. Na França, destacou-se 

o estudo de fôlego de Patrick Tort que promoveu, em dois livros diferentes, um grande 

debate sobre o conceito do darwinismo e seu distanciamento do pensamento e da 

teoria de Darwin, o que lhe teria imputado adjetivos que impediram ou retardaram a 

aplicação científica da teoria darwiniana e criado preconceitos sociais, os quais Darwin 

nunca partilhou. O primeiro livro discute as implicações sociais das ciências que uti-

lizaram e utilizam os princípios ditos darwinistas (Tort, 1992). O segundo livro de Pa-

trick Tort, que reúne quarenta e quatro artigos, ganhou o título de « Para Darwin » em 

homenagem a Fritz Muller (Tort, 1997). Como se verá, Fritz Müller produziu no Brasil 

o primeiro trabalho que evidenciou a teoria da seleção natural e ganhou a aprovação 

do próprio Darwin. Todavia, caiu no ostracismo da história, o que para Tort se deu em 

1. Destacam-se David Kohn 
(1985) A Herança Darwiniana; 

Janet Browne (1995) Charles 
Darwin Voyaging; Bowler 

(1983, 1a Edição) Evolution, 
the History of an Idea; Bowler 

(1990), Charles Darwin, 
the Man and his Influence; 

Thomas Glick and David 
Kohn (1996) Charles Darwin, 

On Evolution; Richard Da-
wkins (2004, trad. 2009) A 

grande história da evolução; 
Richard Morris (2001) The 

Evolutionists, The Struggle for 
Darwin’s Soul.
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razão das reinterpretações, ou distorções, fabricadas por um darwinismo mediático 

que, na verdade, « repetia um spencerismo que é, em múltiplos e importantes aspec-

tos antidarwinismo » (Tort, 1997, p. 2). 

Em 1997, no México, teve lugar o primeiro congresso internacional de uma rede 

de especialistas, das Américas e da Europa, interessados na história do darwinismo. 

Aquele congresso iniciou uma discussão mais sistemática sobre as particularidades 

do darwinismo nesses continentes. Desde então, ocorreram cinco congressos do mes-

mo grupo, dos quais o Brasil vem participando regularmente. Os resultados desses 

congressos e estudos representam hoje uma produção significativa da história do 

darwinismo no mundo ibero-americano. Eles vêm mostrando que, sob as particulari-

dades históricas de cada país, houve uma concomitante simetria temporal de alguns 

fatos do evolucionismo (Glick et all, 1999; Puig-Samper et all, 2002; Domingues et all, 

2009; Ruiz et all, 2013). O mais evidente é o fato de que esses países estavam saindo 

de um processo político colonial e vivendo um processo de afirmação da nação e da 

nacionalidade. No caso da nacionalidade, eram marcantes as diferenças na composição 

social de cada sociedade, as quais tinham, literalmente, cores visíveis, a cor da pele. 

Para os intelectuais e para as elites «civilizadas», a interpretação das diferenças raciais 

– para usar a categoria da época – encontrou argumentos nas ideias evolucionistas 

correntes no fim do século XIX. Apesar de a maioria dos países da América Latina ter 

feito parte do itinerário do Beagle, a década de 1870 foi o divisor de águas do processo 

de apropriação da teoria de Darwin, o que se deu juntamente com a divulgação dos 

trabalhos de outros evolucionistas, partidários e opositores de Darwin, como Haeckel, 

Virchow, Agassiz e, principalmente, Herbert Spencer. Daí o darwinismo. 

Os estudos sobre os darwinismos locais/nacionais instigaram reinterpretações das 

relações sociais das ciências. No Brasil, como em diferentes países da América Latina 

e Europa, surgiram estudos importantes discutindo darwinismo e produção intelec-

tual e científica local/nacional, que vem mostrando o quanto o discurso das ciências, 

transformado em discurso ideológico – o darwinismo –, influenciou a formação do 

pensamento social de cada país2.

Neste trabalho, pretende-se tratar do impacto do darwinismo no Brasil conside-

rando o contexto ideológico de sua apropriação e de sua produção. A fim de esboçar 

as linhas gerais de um debate acerca da introdução e impacto da teoria de Darwin, no 

2. No Brasil, foi organi-foi organi-
zado o livro « A recepção 
do darwinismo no Brasil », 
que significou uma primeira 
abordagem da questão no 
país (Domingues, Sá e Glick, 
2003). Sobre diferentes 
países da América Latina, 
Espanha e Portugal, ver 
Gutierrez, 1991; Glick, 1982; 
Pruna, 1989; Pereira, 2001; 
Miranda e Vallejo, 2005; 
Monserrat, 2000.
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Brasil, entende-se que é preciso considerar a complexidade de relações que o processo 

do desenvolvimento da produção científica engendra e, também, levar em conta que 

esse processo, por sua vez, caracteriza-se pelo estilo científico de cada sociedade, dado 

pelas condições de produção e de reprodução do conhecimento em cada um desses 

lugares (essas condições podem ser institucionais ou político-ideológicas)3. Em cada 

lugar, a marca do estilo científico está temporalmente situada no contexto político ou 

intelectual e exerce um forte papel no processo teórico de recepção. Ou seja, não é 

possível pensar a produção científico-intelectual fora de um contexto de negociação de 

ideias onde há «resistências», «adaptação» e/ou «apropriações (cf. Glick, 1999). 

Este trabalho representa uma abordagem sobre a história da teoria de Darwin no 

Brasil, sob três aspectos: o do desenvolvimento da teoria pelas ciências naturais, que 

se deu em consonância com o próprio Darwin, que incluiu o movimento contrário à 

teoria, representado no trabalho de Louis 

Agassiz; o da ampla repercussão social 

da teoria, que entrecruzou partes das ci-

ências naturais, como a arqueologia 

e a antropologia, com o processo de 

produção do conhecimento histórico 

do país, dando relevo aos problemas so-

bre a origem do homem brasileiro e sobre a questão racial e o dos aspectos da orien-

tação da teoria que instigaram a ecologia, como ciência, e a compreensão de relações 

sociais, no século XX.

Considera-se como pano de fundo epistemológico a ideia de civilização que orien-

tava o pensamento social e também o científico. No fim do século XIX, quando o dito 

darwinismo, de fato, se popularizou, era a época de afirmação da nacionalidade, e os in-

telectuais buscavam inserir o país na marcha da civilização. Do ponto de vista social, essa 

“marcha” tinha como um obstáculo a escravidão. Porém, para os intelectuais, construto-

res da “civilização nacional” a questão não era integrar os negros, que eram considerados 

estrangeiros, mas os índios, que, além de serem os primeiros habitantes do país, conhe-

ciam o interior a explorar e eram vistos como alternativa para substituir a mão de obra 

escrava (Domingues, 1991). Na literatura, houve o conhecido movimento indianista. Foi 

num contexto de debate ideológico que se deu a recepção da teoria de Darwin no Brasil. 

3. Sobre a ideia de recepção, 
estilo e processo de racio-

nalidade das ciências: PATY, 
M. – L’ Analise Critique des 

Sciences ou Le Téatraèdre 
Épistemologique. Paris, 

L’Harmattan,1990, cap. IV.
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Brasil como palco de construção da teoria da 
Origem das Espécies por Seleção Natural de 
Charles Darwin

O papel que representaram para Darwin a natureza e os habitantes do Brasil e da 

América do Sul, no processo de construção da sua teoria, é hoje fato aceito. Os estudos 

mais recentes têm chamado a atenção sobre o impacto que a natureza brasileira, ou 

a história natural do Brasil, causou em Darwin, a ponto de proporcionar as primeiras 

bases da sua revolucionária teoria. Thomas Glick, na introdução do livro A recepção 

do darwinismo no Brasil, chamou a atenção sobre esse fato mostrando como nos seus 

relatórios Darwin deixou evidente o seu deslumbramento com a paisagem brasileira. 

Com base nos primeiros contatos com a natureza tropical, ele formulou a imagem 

da interdependência ecológica, que caracterizou e fundamentou a sua concepção de 

mundo orgânico (Domingues, Sá, Glick, 2003, Introd.).

Darwin passou quatro meses no Brasil, em 1832, quando, pela primeira vez, en-

trou em contato com a floresta tropical. No seu diário registrou: 

Brasil, 29 de fevereiro – O dia passou deliciosamente. Mas, “delícia” é termo insuficiente 

para exprimir as emoções sentidas por um naturalista que, pela primeira vez, se viu a sós 

com a natureza, no seio de uma floresta tropical. 

Em carta a seu antigo professor e amigo Henslow, em maio de 1832, Darwin escreveu:

Pela primeira vez vi uma floresta tropical em toda sua sublime grandeza. Nada mais do 

que a realidade pode dar uma idéia de quão maravilhosa, quão magnífica é essa cena. [...] 

Sua imagem é exatamente verdadeira, mais subestimada do que exagerada, é luxuriante. 

Eu nunca experimentei tão intenso prazer.

Entretanto, é na Introdução do livro A Origem das Espécies por Seleção Natural que 

Darwin revela toda a importância dessa natureza. No primeiro parágrafo, ele fala da-

quele impacto: 

Quando a bordo do H.M.S. “Beagle”, como naturalista, fiquei muito impressionado com 

certos fatos da distribuição dos habitantes da América do Sul, e nas relações geológicas dos 

atuais com os antigos seres vivos desse continente. Tais fatos me pareceram dar alguma 

luz à origem das espécies – este mistério dos mistérios como o chamou um de nossos 

maiores filósofos. (1a edição)
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O número de fevereiro de 2009, da revista National Geographic, publicou uma 

matéria sobre Darwin, lembrando os 150 anos da sua teoria, iniciando-a com uma 

imagem [deslumbrante] da floresta amazônica sobre a qual se encontrava estampada a 

mesma frase do diário de Darwin, reproduzida acima.

Não se pode esquecer que a natureza tropical esteve também na base da cons-

trução dos princípios evolucionistas com os trabalhos na Amazônia, dos naturalistas 

Henry Bates e Alfred Russel Wallace, no fim dos anos 1840. Em 2004, por ocasião 

de um congresso internacional sobre a História do Darwinismo, o professor Ricardo 

Ferreira, também um estudioso do evolucionismo desenvolvido por Bates e Wallace na 

Amazônia (Ferreira, 1990), inaugurou uma placa nos jardins do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, com a seguinte frase:

Neste local, Barra do Rio Negro, em Janeiro de 1850, os naturalistas Alfred Russel Wallace 

e Henry Walter Bates se reencontraram, compararam suas coleções e concluíram que no-

vas espécies se originam pela continuada divergência de espécies que lhes estão próximas 

no espaço e no tempo. 

Wallace concluiu seu trabalho, em 1855, na Malásia, o que fez Darwin acelerar a di-

vulgação do seu. Esses fatos reforçam a ideia da importância da natureza e principalmen-

te do meio tropical na formulação da teoria da origem das espécies por seleção natural.

No entanto, foi no sul do Brasil, em Santa Catarina, com o trabalho de um natu-

ralista emigrado da Alemanha, em 1852, Fritz Müller, é que efetivamente se iniciou 

esse processo da recepção da teoria de Darwin no Brasil, no qual se viu concretamente 

a aplicação de suas ideias centrais à natureza do Brasil4. Müller foi considerado pelo 

próprio Darwin o “príncipe dos observadores”, por ter sido um dos primeiros a de-

monstrar a teoria da seleção natural, analisando pequenos animais e plantas do meio 

natural da região catarinense. 

Pouco tempo depois de receber a primeira edição alemã do livro de Darwin, em 

1861, Müller publicou seus primeiros resultados de estudos, em 1864, no pequeno livro 

“Für Darwin”, onde mostrou como operavam biologicamente vários aspectos do evolu-

cionismo de Darwin. Esse livro foi publicado na Alemanha (Leipzig, W. Engelmann). 

Em 1869, foi traduzido para o inglês e publicado na Inglaterra, por recomendação do 

próprio Darwin. Em 1882-83, surgiu uma tradução em francês: Pour Darwin, no Bulletin 

scientifique du Départment du Nord et des pays voisin (14: 354-382, 418-462; 15: 10-47). A 

4. Fritz Müller imigrou no 
Brasil em 1850, desconten-

te com os resultados dos 
movimentos de 1848. Ele era 

adepto do utopismo (West, 
2003).
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tradução no Brasil apareceu somente muito mais tarde. Em 1907, Alipio Miranda Ribei-

ro, do Museu Nacional, publicou a primeira tradução do livro, na Revista Kosmos, sem 

imagens ou comentários sobre elas, como no original. (Miranda Ribeiro, 1907; Lopez 

Cid, 2009). Somente em 1990, depois de 17 anos tentando, Hitoshi Nomura conseguiu 

um financiamento da Fundação Catarinense de Cultura, do Estado de Santa Catarina, e 

da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, do Departamento Nacional de Produ-

ção Mineral, para publicar na íntegra a tradução do inglês de Fatos e Argumentos a favor de 

Darwin. Somente em 2009, o livro foi publicado por uma editora brasileira5. 

A correspondência entre Fritz Müller e o irmão revela que foi Ernest Haeckel que 

lhe apresentou os trabalhos de Müller. Foi também Haeckel que enviou a Müller a 

primeira tradução alemã de A Origem, à qual este aderiu imediatamente, sem reservas, 

e se tornou um dos maiores interlocutores de Darwin na discussão da sua teoria, até 

a sua morte, em 1882. Foram 50 cartas trocadas entre eles. É preciso observar que 

Darwin não somente discutia com ele, mas discutia os resultados que ele apresentava 

com outros cientistas renomados, como se observa na sua correspondência.

A maioria dos 248 trabalhos científicos de Müller foi publicada fora do Brasil, e 

ele trabalhou praticamente isolado do centro científico e cultural brasileiro. Embora 

não sendo um coletor, o único cargo científico que teve no país foi o de viajante na-

turalista do Museu Nacional, que exerceu entre 1876 e 1891, quando foi demitido. Na 

Revista Archivos do Museu Nacional, entre 1877 e 1879, época da direção de Ladislau 

Netto, foram publicados 17 dos seus trabalhos, sobre insetos, crustáceos e fertilização 

das plantas, todos relacionados à teoria darwinista. Após um hiato de 13 anos naquela 

publicação e após a demissão, a partir de 1892, foram publicados nove artigos que ele 

havia submetido doze anos antes.

Segundo Roquette-Pinto, que foi diretor do Museu Nacional (1926 e 1936), o pou-

quíssimo impacto de Müller no Brasil se deu por ele ter publicado a maioria dos seus 

trabalhos em revistas científicas europeias, além de terem sido suas observações extre-

mamente especializadas no campo da biologia. Para Roquette Pinto, Müller foi “um 

dos maiores monumentos científicos criados na América do Sul.” Mas,“a sua inque-

brantável moral, o seu gosto pela ampla liberdade e mesmo os seus princípios filosó-

ficos que o levaram a abençoar o cabo do machado; tudo isso explica o incidente: Fritz 

Müller perdeu o emprego em 1891” (Roquette-Pinto, 1929). 

5. Editora da Universidade 
Federal de Santa Catarina, 
numa tradução do original, 
em alemão, de Luiz Roberto 
Fontes e Stefano Hagen, 
com o apoio do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação.
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Faz pouco tempo que seu nome começou a ganhar o reconhecimento da história 

das ciências, porém, mais no exterior do que no Brasil. Além do livro de David West, 

Fritz Müller, um naturalista no Brasil, publicado em 2003, nos Estados Unidos, o filóso-

fo francês, Patrick Tort, em 1997, conforme dito anteriormente, deu a uma coletânea 

de História das Ciências o título do livro de Fritz Müller: “Pour Darwin” (Tort, 1997). 

Tort explicou, na Introdução, que o seu objetivo era fazer ressurgir conceitos teóricos 

do evolucionismo darwiniano, libertos dos ideologismos que tanto haviam distorcido 

o darwinismo, e considerou o trabalho de Müller o mais representativo porque era, ao 

mesmo tempo, livre dos preconceitos. Segundo ele, Müller foi o que melhor interpre-

tara a teoria da evolução por seleção natural. Todavia, no Brasil, o livro de Müller caíra 

no ostracismo. A visão dominante da teoria de Darwin era outra.

A desconstrução da teoria de Darwin no Brasil e 
o darwinismo antidarwiniano

Talvez se possa dizer que os “fatos e argumentos em favor de Darwin” tiveram 

menor repercussão do que os trabalhos contra ele, entre os quais se destacaram os 

de Louis Agassiz, cujo confronto foi direto. Isso faz o Brasil ser visto também como o 

palco da tentativa de descontsrução do evolucionismo darwiniano. Conforme estudos 

recentes, Agassiz, arqui-inimigo de Darwin, viajou para o Brasil, nos anos 1860, com 

o firme propósito de aniquilar a teoria darwiniana onde ela havia nascido e encontrado 

os dados básicos da sua formulação teórica (Sousa, 2003). Agassiz, como era óbvio, 

não alcançou o seu objetivo e, como resultado de sua viagem, conseguiu apenas au-

mentar o conhecimento ictiológico da Amazônia. No entanto, o debate com Darwin 

foi longo e desgastante. 

Nesse debate entre Darwin e Agassiz, o grande nó foi exatamente a questão da 

origem dos animais, particularmente a dos mamíferos, incluindo aí os homens. É 

conhecida a posição poligenista de Agassiz, que atacou sem cessar o monogenismo 

da teoria de Darwin. Uma carta de Lyell a Darwin, datada de setembro de 1860, ou 

seja, pouquíssimo tempo depois da publicação de A Origem, revela a indignação de 

Lyell, que se sentiu também atingido pelos ataques contundentes de Agassiz contra 
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o monogenismo de Darwin. Na carta, Lyell tranquilizou Darwin, dizendo-lhe que ele 

não deveria temer por sua teoria, podendo defender a ideia de que todos os mamíferos 

vêm de um “estoque original” e não de vários tipos distintos (Darwin Correspondence).

Diferentemente de Darwin, Agassiz, quando chegou ao Brasil, já era um cientista 

internacionalmente reconhecido, o que lhe facilitou a interação com os intelectuais 

brasileiros. Ele deu várias palestras no Rio de Janeiro e, em Belém, chegou a sugerir a 

Ferreira Penna a organização do Museu de História Natural, que, de fato, deu origem 

ao que é hoje o Museu Paraense Emilio Goeldi, que foi também evolucionista, hae-

ckeliano, não exatamente darwinista. Agassiz se tornou amigo do Imperador Pedro II. 

Embora a observação etnográfica não fosse um objetivo específico de Agassiz, ele 

não se furtou de emitir opiniões sobre a mestiçagem, reafirmando sua posição polige-

nista. Ele distinguiu a mestiçagem entre brancos e negros, brancos e índios ou índios 

e negros, criando estereótipos para cada um, os quais perduraram (Agassiz, 1938). 

A repercussão de Darwin no Brasil, a partir dos anos 1870, deu-se mais nos estu-

dos sobre o homem do que propriamente na biologia, aos moldes de Müller. Pouco de-

pois da viagem de Agassiz e, conforme dito anteriormente, no contexto político e social 

de consolidação da nacionalidade, de confronto internacional e nacional do problema 

da escravidão, no de crise entre o Estado e a Igreja, no da passagem do Império para 

a República e no da introdução do também polêmico pensamento positivista, abriu-se 

amplo espaço às ciências e às teorias científicas, entre as quais a de Darwin, sem dúvi-

da, causou enorme impacto. Nessa época, houve reformas das instituições científicas, 

como a do Museu Nacional, do Observatório Nacional (também uma instituição im-

portante para os estudos da natureza) e das Escolas Superiores. A tal ponto foi a impor-

tância das ciências no período que ele ficou conhecido como o período cientificista6.

Ao mesmo tempo, naquele contexto intelectual, temas como a construção da nação 

e da nacionalidade “no rumo da civilização” já tinham imposto a construção da Histó-

ria do Brasil, o que colocava em primeiro plano os debates sobre a origem do homem 

e do país. Quem seriam considerados brasileiros?

A Antropologia e a arqueologia eram os ramos das ciências naturais que estuda-

vam tais questões. Os mais destacados antropólogos brasileiros estavam reunidos no 

Museu Nacional do Rio de Janeiro e estavam engajados na rede internacional de pro-

dução dos conhecimentos antropológicos. Ali se confrontaram as posições de Agassiz 

6. O cientificismo do fim do 
século XIX e a geração 70 
são discutidos por inúmeros 
autores. Ver, entre outros, 
Alonso, 2001.
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e de Darwin, nos trabalhos de João Batista de Lacerda, Rodrigues Peixoto e Ladislau 

Netto. Os dois primeiros trabalhavam com os métodos tradicionais da antropologia, de 

análise de fósseis e de medição de crânios, obedecendo, como eles mesmos diziam, 

às Escolas de Retzius, Morton, Prichard, Paul Brocca, Quatrefages de Bréau, Virchow 

– que eram ou anteriores a Darwin ou dele opositores – às quais se ligava também 

Agassiz (Lacerda, 1876)7.

A ideia da origem comum foi um divisor de águas. João Batista de Lacerda era 

declaradamente um poligenista, “como Agassiz” – conforme afirmou em artigo pu-

blicado na Revista Archivos do Museu Nacional, em 1885. Não podia aceitar a ideia do 

monogenismo, pois reconhecia em certos grupos de indígenas do Brasil – os Botocu-

dos – uma raça inferior. Ele dizia que, “pela sua pequena capacidade craniana, deviam 

ser colocados a par dos Neo-Caledôneos e dos Australianos, isto é, entre as raças mais 

notáveis pelo seu grau de inferioridade intelectual”. Não tinham condições de entrar 

no caminho da civilização. Concluía Lacerda que a raça dos Botocudos, que não havia 

evoluído intelectualmente, era produto do solo americano, sem relação com outros 

povos, mesmo de outros países da América, que tinham outras línguas, costumes, 

crenças, ritos. Daí o poligenismo (Lacerda, 1885). 

Os estudos de Lacerda, secundados por Rodrigues Peixoto, foram aplaudidos na 

Academia de Ciências de Paris por Quatrefages de Bréau, que foi um dos críticos ferre-

nhos de Darwin e um correspondente do Imperador Pedro II, com quem discutia suas 

posições científicas8. Em 1878, João Batista de Lacerda e Rodrigues Peixoto receberam 

medalhas na Exposição Antropológica que ocorreu em Paris.

A conclusão do trabalho sobre os crânios dos Botocudos representava uma discor-

dância dos resultados do trabalho realizado pelo paleontólogo dinamarquês Lund, em 

Lagoa Santa, Minas Gerais, na década de 1840. Eles discordaram dos dados de Lund 

sobre a antiguidade e a inteligência superior do homem americano, dados de que Darwin 

havia se valido no seu livro A Origem do Homem (1871). Para eles, aqueles crânios per-

tenciam a uma raça de um grau de inferioridade intelectual próxima à dos macacos. 

Quatrefages, então presidente da Academia de Ciências de Paris, concordou com 

João Batista de Lacerda sobre as críticas a Lund e escreveu ao Imperador dizendo que 

aqueles fósseis não podiam ser tomados como indício da antiguidade do homem ame-

ricano, pois tratava-se de fósseis bem mais recentes do que os de Neandhertal e, sobre 

7. A discussão aqui apresen-
tada sobre a antropologia 

e o poligenismo no Museu 
Nacional baseia-se em Do-

mingues e Sá, 2003.

8. A correspondência do 
Imperador encontra-se no 
Arquivo do Museu Impe-

rial, Petrópolis, RJ. Sobre a 
repercussão dos trabalhos de 

brasileiros na Academia de 
Ciências de Paris, ver Domin-

gues, 2000 e Domingues e 
Sá, 2003.
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a cultura denotada pelos fósseis, as medidas dos crânios possibilitavam identificar e 

concluir que eram comparáveis a de bestas brutas e ferozes. Quatrefages foi um dos 

cientistas correspondentes de Pedro II, que lhe enviava material fóssil para análise.

A divulgação da ciência brasileira na Academia de Ciências de Paris, nas últimas 

décadas do século XIX, tinha a intermediação do Imperador, que era considerado um 

amigo dos cientistas. Pedro II, sem ser um cientista, foi eleito membro estrangeiro 

da Academia de Ciências, ocupando uma das oito cadeiras reservadas à categoria. Na 

correspondência entre ele e Quatrefages, percebe-se que Pedro II concordava com as 

teses contrárias a Darwin.

Sobre a questão da evolução, pode-se ler numa das cartas de Pedro II: «A doutrina 

evolutiva é muito decepcionante, embora se apoie em muitos fatos.»

Em outra carta, Pedro II falou da teoria de Agassiz, dizendo que acabara de ler a sua 

coleção de cartas, entusiasmando-se com a sua perspicácia teórica. Porém, ao se referir à 

«hipótese da evolução da espécie humana descender dos macacos», disse que a ideia lhe 

repugnava, mas se eram os fatos que lhe 

faltavam... – deixando pairar a dúvida.

Seguindo outra metodologia, no 

outro extremo, encontrava-se Ladislau 

Neto, que foi Diretor do Museu Nacio-

nal, na última década do Império. Neto foi uma 

figura fundamental no debate sobre a introdução 

do darwinismo no Brasil, embora se manifestasse ambiguamente sobre a questão da 

evolução. Era especialista em botânica, mas, na função de diretor do Museu, viu-se 

obrigado a estudar também arqueologia e antropologia dos indígenas brasileiros. Em 

carta a seu antigo professor Baillon, do Museu de História Natural de Paris, disse que o 

Museu Nacional era a única instituição no país em condições de recolher e estudar os 

despojos dos últimos representantes dos milhares de indivíduos que povoaram a costa 

e o interior do Brasil. Numa visão evolutiva, ele previu o desaparecimento da “raça” não 

somente pela morte dos ancestrais, mas porque eles estavam se mesclando cultural-

mente com o resto da sociedade (Netto, 1882).

Em oposição a seus colegas de instituição, sua visão da evolução social embutia 

o monogenismo darwinista; o que manifestou em artigo que escreveu com base no 



126

domingues, h. m. b. o darwinismo no brasil, nas ciências naturais e na sociedade

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 114-137, jan./dez. 2014

material que reuniu para Exposição Antropológica, organizada por ele, em 1881. Para 

Netto, o poligenismo de Agassiz não encontrava suporte na etnologia do Novo Mundo, 

pois a evolução dos quadrumanos à perfectibilidade se originava de áreas geográficas 

muito restritas, e o homem podia ter acontecido em qualquer lugar da Terra. Dizia 

que a América ainda estava por ser descoberta, mas que os primeiros estudos sobre os 

“centros de desenvolvimento intelectual primitivo” haviam começado pelos testemu-

nhos da foz do Amazonas, onde analisou material arqueológico. Comparou as inscri-

ções simbólicas das cerâmicas com as de outras culturas, mostrando que elas tinham 

relação e possuíam uma inteligência superior que, em virtude do meio, estava sujeita 

à degeneração. Eles haviam emigrado, provavelmente dos Estados Unidos ou da Ásia. 

As representações zoomórficas das cerâmicas levaram-no à certeza de que aqueles ín-

dios eram superiores culturalmente. Para ele, que não se valia dos métodos craniomé-

tricos da antropologia tradicional, mas, em vez disso, analisava a simbologia inscrita 

nos vestígios arqueológicos, os índios não eram comparáveis a bestas.

Na realidade, foi na Botânica que Ladislau Neto explicitou sua visão de evolução, 

embora não se possa dizer que ele tenha sido essencialmente um darwinista. Em 1876, 

ao lançar o primeiro número da revista Archivos do Museu Nacional, Netto publicou 

um artigo intitulado “Estudos sobre a evolução morfológica dos tecidos nos caules 

sarmentosos”, em que utilizou princípios do transformismo, baseado em trabalhos de 

biólogos alemães. Todavia, discordou do que dissera Darwin no seu trabalho sobre as 

plantas trepadeiras. 

No programa do curso de Botânica que apresentou no Museu Nacional em 1878, 

Ladislau Netto disse que, na luta pela vida, os vegetais se transformavam conforme as 

suas predisposições, mas invocou o Criador para dizer que, nessa luta, este lhes havia 

dado a energia e que não haveria de cortar-lhes o passo. Para ele, a adaptabilidade era a 

base das leis transformistas e estava sob a influência do meio físico na evolução.

Em 1882, Ladislau Netto fez uma conferência na Argentina sobre a teoria da evo-

lução e ali afirmou que “a doutrina da evolução espantava a ignorância e irritava a 

superstição dos fanáticos, mas ganhava terreno no campo dos refratários, em vez de 

novas legiões para as ciências. Para ele, mesclando Darwin e Lamarck, no processo 

de adaptação dos animais e das plantas ao meio em que vivem estava a origem das 

profundas modificações; acreditava que o clima e a nutrição exercem influência sobre 
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a natureza do homem e dos animais, podendo ser considerados como base da adapta-

ção de cada indivíduo à existência. Concluía então Netto que “diante de exemplos tão 

demonstrativos da natureza, deveríamos procurar, por meio da cultura, da inteligência 

e do desenvolvimento das leis sociológicas, “romper as cadeias que nos escravizam 

ainda ao resto da criação”. Estaria também ele rompendo com aquelas cadeias? 

O discurso de Ladislau Netto permaneceu na ambiguidade, mas a compreensão 

da evolução da natureza e da sociedade ganhou inúmeros caminhos interpretativos.

O darwinismo social, que não era darwiniano, pretendia que os mecanismos da 

seleção darwiniana pudessem ser transferidos de maneira válida às sociedades huma-

nas (com ideias, tais como a de concorrência vital, a de luta pela vida ou a de seleção 

natural). O problema – que permaneceu – era o de saber até que ponto os biologis-

mos sociais que surgiram deviam seus princípios orientadores a Darwin. A resposta 

é não. O mais famoso promotor do biologismo social foi Herbert Spencer, de enorme 

influência no meio intelectual brasileiro. Para entender essa influência de Spencer – e 

mesmo de Darwin – no fim do século XIX, no Brasil, é preciso considerar a produção 

literária, além do papel formador dos intelectuais das Escolas de Direito. Tem sido 

repetido o papel da literatura como um importantíssimo veículo do darwinismo social, 

mas tem sido pouco analisado o “cientificismo” contido nessa ideia e mesmo na lite-

ratura. Ao mesmo tempo, é preciso sublinhar que, naquela época, produção literária 

era uma forma de produção de ciências sociais. O trabalho de Silvio Romero pode ser 

considerado um exemplo importante. 

Silvio Romero, formado na Escola de Direito de Recife, tinha uma posição marcada 

no meio intelectual. Foi professor de filosofia do Colégio Pedro II, jornalista e membro 

fundador da Academia Brasileira de Letras. Na história do pensamento social brasileiro, 

José Veríssimo o classificou como filósofo (Veríssimo 1929), tamanho o peso do papel 

social de um crítico literário naqueles tempos no país, pois era como crítico que ele mes-

mo se classificava. Em 1888, ele publicou a conhecida História da Literatura Brasileira 

(5 Volumes), obra na qual ele afirma, logo no início da introdução, que ele interpretava 

a literatura do Brasil cientificamente, “a la Darwin” , mas era a Spencer que recorreria. 

Ele concluiu a Introdução dizendo que uma teoria da evolução histórica do Brasil deveria 

seguir a teoria de Spencer que, de todas, era a que mais se aproximava do alvo (p.55). Era 

o que ele faria no seu livro. Note-se, entretanto, que Darwin não era um Spenceriano.
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 Silvio Romero confundia a história da literatura brasileira com a história do Brasil, 

dando relevo à questão da origem do homem. Reconhecia a fusão das raças como ca-

racterística da formação evolutiva do Brasil, mas não admitia o monogenismo, de fato, 

darwinista. Ele era poligenista, como o era João Batista de Lacerda e tantos outros que 

ele elogiou por verem a origem dos índios brasileiros, os selvagens, no solo do país e 

não alhures. Na mesma linha de ideias, criticou o monogenismo de Ladislau Netto. 

Criticou também a visão sobre os índios de Barbosa Rodrigues. Contrariando ambos, 

Silvio Romero observou que se esses intelectuais acabassem com a mania de reduzir a 

um tipo único as raças americanas, compreenderiam melhor a semicultura antiga do 

vale do Amazonas, sua filiação à cultura idêntica dos indígenas das Antilhas. Para ele: 

“As raças americanas são um produto do meio americano.” 

Silvio Romero também aplicou a ideia de luta pela existência. Para ele, no incons-

ciente da história do Brasil, “na luta pela existência, o português suplantou o caboclo e 

o jesuíta. O negro serviu-lhe de armas e de apoio; tal era o seu grande título histórico 

no Novo Mundo”. O português era, para ele, o elo com a civilização europeia, porém, 

era ibero-latino o que trazia os seus prejuízos.

Fazia analogia da literatura com a política, e, ao falar da independência literária, 

disse que a literatura no Brasil e na América tinha sido um processo de adaptação de 

ideias europeias. No tempo colonial, esse processo era mais ou menos inconsciente, 

mas tendia à compreensão. Depois, a imitação tumultuada, de servilismo mental, pas-

sava a ser escolha, fazendo a seleção literária e científica. Isso, na verdade, significava 

para ele a “darwinização” da crítica. 

Na Escola de Direito do Recife, o darwinismo era ensinado por meio dos estudos 

de Haeckel e Spencer, e Romero aderiu incondicionalmente à teoria de educação da 

consciência, de Spencer. Discordou de algumas premissas de Haeckel, como a “lei” 

sociológica que dizia: “Sempre que uma sociedade se desloca de uma região para ou-

tra, e o grupo civilizado se põe em contato e fusão com gentes em períodos inferiores 

de cultura, a história volta a séculos atrás e passa a recapitular sumariamente as fases 

passadas da história da humanidade”. Para contrapô-la, retomou as ideias de Spencer 

e a tese de Schäffe que dizia: 

 As colônias reproduzem com uma marcha mais acelerada, com mais intensidade, sobre 

uma extensão considerável, os estágios percorridos pelas civilizações de alta cultura; é a 

reprodução da filogênese pela ontogênese. (ROMERO, 1899)
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Em 1894, Silvio Romero lançou o livro Doutrina contra doutrina – O evolucionismo 

e o positivismo no Brasil –, no qual opôs o evolucionismo ao positivismo, criticando este 

que, para ele, dominava o meio político do país. Dizia que estava opondo Spencer aos 

positivistas dogmáticos, porém ele opunha outra forma de positivismo, o spencerismo, 

pois, embora ele negligenciasse o fato, Spencer era sobretudo um positivista. 

A crítica de Silvio Romero ao positivismo tinha um objetivo político. Era dirigida 

àqueles que haviam proclamado a República, já que tinham causado uma ruptura na 

marcha normal da evolução, uma quebra da continuidade cultural, irreversível – “porque 

na evolução biológica as transformações são irreversíveis” –, provocando um desequilí-

brio que podia dar lugar a um regime de força. Era preciso, então, apressar a evolução 

das consciências pela educação, recuperando os laços do passado com o presente e res-

tabelecendo a continuidade histórica do país. Era novamente a Spencer que ele recorria. 

Na sua visão de evolução – não darwinista, portanto, – Silvio Romero, tomando 

por base os trabalhos de alguns antropólogos, reproduzia os valores das sociedades 

que, engajados na política imperialista, impunham a subordinação aos menos “aptos” 

econômica e intelectualmente. Ora, isso foi tudo o que Darwin objetou desde o dia em 

que deparou com as relações sociais da escravidão (Desmond e Moore, 2009). 

Sob outro ângulo de interpretação, o conhecido livro Os Sertões, de Euclides da 

Cunha, publicado em 1902, de enorme repercussão, é outro exemplo significativo da 

aplicação da ideia de evolução do darwinismo na literatura9. O livro apresenta-se estru-

turado sob uma linguagem que se poderia dizer darwinista, porém, como Romero, o 

autor não é um adepto da teoria da seleção das espécies de Darwin. Euclides da Cunha 

sublinhou que se baseava na teoria da evolução e, ao mesmo tempo, usava expressões 

como “luta pela vida”, “adaptação” e até mesmo um verbo original, “mutuar” – o que 

implica trocas mútuas, no caso, entre o que chamou os agentes físicos [sujeitos a ação 

genética] e geológicos [estáveis] (p. 26-27) – ideia usada para definir o sertão e o serta-

nejo, indicando o conhecimento da teoria darwiniana pelo autor. Entretanto, ao acen-

tuar o determinismo do meio, ele citou Buckle e não escondeu sua simpatia por aquele 

conhecido intelectual positivista que proclamou a poderosa ação [social] do meio e que 

era sobretudo um adepto de Spencer. 

Os Sertões foi escrito para narrar a saga da luta de um grupo de sertanejos, habitan-

tes de região do interior nordestino, contra as forças do governo republicano recém-

9. A bibliografia sobre Eu-
clides da Cunha é enorme, 
remete-se aqui apenas às 
abordagens sobre o seu 
trabalho e o evolucionismo 
realizado por Bravo de 
Souza e por Souza (2007), 
por Bravo de Souza (2011) 
e à discussão empreendida 
em artigo sobre Darwinis-
mo, arte e literatura no Rio 
de Janeiro e São Paulo, no 
século XX (Domingues e 
Sá, 2013).
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instituído, em substituição à Monarquia que havia permanecido no governo do país 

desde a independência, em 1822. O grupo era liderado por um dos sertanejos, Antonio 

Conselheiro, figura mítica cuja imagem permanece ainda hoje endeusada. A história 

da luta desse grupo contra o exército governamental é menos importante aqui do que 

a imagem que Euclides da Cunha desenhou daqueles homens, os sertanejos, que ga-

nharam força na “luta pela sobrevivência”, contra um meio inóspito, de terra seca no 

inverno e pródiga nos verões verdejantes, o que ele descreve impecavelmente. Para 

Euclides da Cunha, os sertanejos eram descendentes dos brancos que se aventuraram 

pelo sertão (bandeirantes) e dos índios, o que o levou a concluir que “a raça inferior re-

agiu positivamente sobre a superior”, tornando-se símbolo da nacionalidade brasileira, 

ou, para conservar um termo da época, “da raça” característica do Brasil.

É impressionante a descrição da paisagem que fez Euclides da Cunha. A terra im-

potente apresenta aspecto atormentado, calcinada pelos “agentes exteriores”, tem rele-

vos estupendos, com uma flora tolhida, resultante do regime climático excessivamente 

torrencial, depois das insolações demoradas. A terra está sujeita a forças que agem sur-

damente durante as duas únicas estações da região, provocando desequilíbrio molecu-

lar. A flora, nos cerros quase desnudos, nos contorcidos leitos secos, embaralha-se em 

galhos numa representação do martírio da terra. Na alternância dos dias e das noites, 

a terra ressente-se da extrema secura do ar e sofre bruscas mudanças de temperatura, 

aumentando o martírio das dilatações e contrações, alternância que se agrava quando 

a chuva se precipita e fecha o ciclo da seca.

Numa visão evolucionista, afirmou Euclides: “Acredita-se que a região incipiente 

ainda está se preparando para a vida: o lichen ainda ataca a pedra, fecundando a terra. 

E lutando tenazmente com o flagelar do clima, uma flora de rara resistência entretece 

a trama das raízes, obstando, em parte, que as correntes arrebatem todos os princípios 

exsolvidos, acumulando-os pouco a pouco na conquista da paragem desoladora cujos 

contornos suaviza, sem im-pedir, contudo, nos estios longos, as insolações inclemen-

tes e as águas selvagens degradando o solo.” (p. 21)

Ele descreveu a seca como uma intermitência inaturável de dias quentíssimos e 

noites enregeladas. “A terra desnuda tendo contraposta, em permanente conflito, a ca-

pacidade emissiva e absorvente de materiais que a formam... fere-a o sol e ela absorve 

os seus raios, e multiplica-os, e reflete-os, e refrata-os, num reverberar ofuscante, em 

que se abate... a galhada sem folhas da flora sucumbida.” (p. 28)
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A flora da caatinga afoga o homem e o subjuga ao estender-se sobre a terra em ra-

magens de espinhos, o que explica a original relação da “luta pela vida” nos sertões. Ao 

contrário das florestas onde as plantas buscam incessantemente a luz, no sertão, o sol 

é inimigo, e as plantas trazem impressos os estigmas da batalha surda – “da luta pela 

vida” (p. 38). O umbuzeiro, por exemplo, acompanhante dos poucos momentos felizes 

dos longos dias amargos do vaqueiro, é resultado da adaptação da flora sertaneja ao 

meio, afirmava Euclides da Cunha, pois desafia a seca guardando reservas nas suas 

raízes, energia vital que reparte com o homem.

Para Euclides da Cunha, esse homem – índios e colonizadores – também tinha 

sido, ao longo da história, um fazedor de desertos, ateando fogo às florestas e instituin-

do martírio secular à terra, que abrange toda a “economia geral da vida”. Afirmou que 

o sertanejo era um mestiço de brancos, que se embrenharam no sertão para explorá-

lo – os bandeirantes que por lá ficaram – e selvagens, que haviam sido dominados e 

escravizados por muitos anos, mas de quem, ao mesmo tempo, aproveitaram a índole. 

Traçou, então, uma evolução de seu caráter, marcado pelo caldeamento da índole aven-

tureira do colono e a impulsividade do indígena, influenciado pelo insulamento, que 

os obrigava a reagir ao meio. O selvagem diluiu-se no sertanejo e deu-lhe intimidade 

com o meio, impedindo que degenerasse. Reafirmando a teoria evolucionista, disse 

ainda que, no sertão, a luta pela vida assumia caráter selvagem, obrigando o enfrenta-

mento dos horrores da seca e os combates cruentos com a terra árida, compensados 

pela abastança do volver da estação chuvosa. “O sertanejo é antes de tudo um forte!”. 

À frase famosa, Euclides da Cunha acrescentava: “está parado no tempo, descartado 

do movimento geral da evolução humana. Está sob função da terra”, aniquilando qual-

quer aproximação ao pensamento de Darwin.

No seu determinismo, Euclides da Cunha não atribuiu a destruição do meio à infe-

rioridade das raças, mas aceitou o poligenismo, afirmando que as raças americanas são 

autóctones, ideia comum aos antropólogos antidarwinistas. Parodiando o antropólogo 

Luiz de Castro Faria, que repetia em suas aulas: Darwin jamais teria sido um darwinis-

ta. Pelo menos, não seria um darwinista social, muito menos no Brasil.

Na década de 20, as ideias de Euclides da Cunha foram redescobertas pelo mo-

vimento modernista, em São Paulo, porém, como bem observou Antonio Candido, 

um dos maiores pensadores da crítica literária brasileira, o modernismo reorientou o 

pitoresco e o exótico da literatura sertaneja que a obra de Euclides não comportava (An-
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tonio Candido, 2006:121). Duas pinturas de Tarsila do Amaral são eloquentes exem-

plos dessa reorientação das ideias descritas por Euclides da Cunha: Abaporu (1928) e 

Operários (1933) (Gotlib, 2003).

Ressurgência de Darwin nos anos 1940
Os evolucionismos não suplantaram Darwin ou a sua teoria no Brasil. Além de 

apresentar traços no modernismo, a teoria ressurgiu no Brasil no século XX, quando 

ganhou expressiva presença científica e ideológica. A tradução do livro de Fritz Müller, 

publicada num jornal diário, é exemplo a ser sublinhado. Merecem destaque também 

pesquisas que tinham o objetivo de estudar a evolução ecológica do meio ambiente 

tropical, como o trabalho de Theodosius Dobzhansky e o projeto de criação de um 

instituto internacional de pesquisas na Amazônia, do bioquímico brasileiro Paulo de 

Berredo Carneiro.

Dobzhansky, conhecido cientista russo, radicado nos Estados Unidos, viajou para 

o Brasil nos anos 1940, onde instituiu um forte grupo de pesquisa em genética e deu 

grande impulso a essa ciência no país. Seus trabalhos sobre populações de drosophilas 

tiveram enorme êxito e constam da lista daqueles que contribuíram decisivamente 

para o desenvolvimento da síntese darwiniana e da ecologia no mundo. Adaptabilidade 

e variação foram ideias fundamentais nas suas pesquisas. Essas ideias nortearam as 

experiências realizadas pelo grupo de genética formado por Dobzhansky, do qual par-

ticiparam Clodowaldo Pavan, Antonio Brito da Cunha, André Dreyfus e tantos outros 

que trabalharam no seu laboratório nos Estados Unidos, numa atividade que se des-

dobrou em instituições especializadas e em vários outros trabalhos que se tornaram 

pilares da biologia do século XX (Glick, 2003). 

Assim, a natureza brasileira, que tanto dera a Darwin as bases para elaborar a sua 

teoria, novamente apresentou os elementos para a retomada do darwinismo darwinia-

no, com base na ecologia. Dobzhansky perguntou-se em artigo publicado na Revista 

Scientific American, em 1950, intitulado “Evolution in the Tropics”: “Quantas causas 

trouxeram a grande riqueza e variedade da fauna e flora tropical, comparadas às faunas 

e floras das zonas temperadas e especialmente das zonas frias? Como a vida no meio 
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tropical influenciou as potencialidades evolutivas dos habitantes? Devem as zonas tro-

picais ser olhadas como um novo berço da evolução de novos tipos de organização que 

atraíram migrantes colonizadores ao mundo extratropical? Ou, os trópicos serviram de 

santuário da antiguidade evolutiva, onde organismos se generalizaram e sobreviveram 

de um passado geológico como relíquias? Esses problemas e os que a eles são correla-

tos nunca foram abordados do ponto de vista dos modernos mecanismos do processo 

evolutivo. Floras e faunas temperadas e espécies domesticadas por associação com 

o homem têm fornecido praticamente todo o material para estudos sobre genética e 

ecologia genética.” (Dobzhanky, 1950:210)

O projeto de Paulo Carneiro de criar o Instituto Internacional da Hiléia Amazô-

nica, da mesma forma, tinha o objetivo de conhecer o ecossistema equatorial e fazer 

etnociência. Era um projeto de ecologia com base na teoria da evolução. Participando 

do processo de criação da Unesco, em 

1946, Paulo Carneiro propôs a criação 

daquela que teria sido a primeira institui-

ção científica internacional (Petitjean e 

Domingues, 2000:265) que se orientaria 

pela ideia de humanismo científico, cunhada 

por Julian Huxley para orientar, epistemolo-

gicamente, a UNESCO. Huxley foi o primeiro 

Diretor Geral da Unesco e, quando chegou ao cargo, já era reconhecido, ao lado de 

Dobzhansky, como um dos expoentes do evolucionismo darwinista do século XX, que 

contribuiu para impulsionar os estudos das relações entre os seres vivos e o meio e 

para definir a nova ciência, a Ecologia. Ele era neto de Thomas Huxley, um dos teóricos 

mais próximos de Darwin, autor do conhecido livro O lugar do Homem na natureza.

Julian Huxley justificava o humanismo como científico, pois via a aplicação da 

ciência como derivada das bases materiais da cultura humana. Na sua visão, a prática 

e a compreensão das ciências integrava todas as atividades humanas. Sendo assim, era 

evolucionista, em oposição a uma abordagem estática e idealista da sociedade. O hu-

manismo científico seria compreendido quando se entendesse o cruzamento entre as 

ciências naturais e a história humana. Esse cruzamento mostraria a origem e as rotas 

biológicas dos valores humanos, bem como daria as bases das massas, aparentemente 



134

domingues, h. m. b. o darwinismo no brasil, nas ciências naturais e na sociedade

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 114-137, jan./dez. 2014

neutras, dos fenômenos naturais, possibilitando situar os conflitos. Paulo Carneiro, 

imbuído desse pensamento, afirmou:

Que se trate da América anglo-saxônica, da América espanhola ou da América portuguesa, 

a evolução histórica põe em evidência as raízes europeias das ideias, dos costumes e das 

instituições. A civilização de todo o continente guarda intactos os empréstimos de suas 

origens ocidentais. Mas ela sofreu os efeitos da miscigenação que lhe imprimiram uma 

fisionomia e um caráter próprio. (CARNEIRO, 1970)

Quanto ao projeto de Paulo Carneiro, do Instituto Internacional da Hiléia Amazô-

nica, ele foi incondicionalmente aceito para ser desenvolvido na Divisão de Ciências 

Naturais da Unesco, sob a justificativa darwiniana de que “a interdependência crescen-

te dos povos tornaria cada vez mais evidente que os grandes problemas da época não 

comportavam soluções isoladas ou parciais (Petitjean e Domingues, 2009).

Na primeira reunião geral da Unesco, em Paris, Paulo Carneiro afirmou que, base-

ado nas premissas da ecologia, o IIHA deveria empreender um estudo sobre a maneira 

de estabelecer um modo de vida aceitável na região das florestas equatoriais, buscando 

entender “a luta pela vida”10. Tudo no projeto, diria Paulo Carneiro, 

reflete a preocupação com o homem amazônico na luta titânica que vem sustentando 

contra um meio hostil, ao abandono e ao desamparo. 

Vivendo naquelas condições, os habitantes da Amazônia haviam dado à civilização moder-

na um dos fatores mais decisivos do seu vertiginoso progresso: a borracha. 

Ao evocar a tão polêmica premissa da teoria de Darwin, a “luta pela vida”, Paulo 

Carneiro denotava preocupação com a preservação da natureza e dos seus recursos, 

como parte de uma “economia da natureza”; fruto da “luta pela sobrevivência”. Este 

trabalho termina com uma frase de Paulo Carneiro, ainda atual, que diz:

 “A extensão e a gravidade do deperecimento da terra, num processo irreversível, 

despertou alarme mundial e, hoje, uma legião de cientistas está mobilizada numa 

campanha internacional pela proteção da natureza e dos seus recursos minerais, 

vegetais e animais. A interdependência desses elementos só nos tempos moder-

nos foi medida com precisão.” (Carneiro, 1950:14)

Embora a proposta do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica tenha fracas-

sado, pelas interferências políticas que sofreu, hoje se vê que, propondo romper com 

os métodos de exploração colonizadores da civilização, o projeto legou a conscientiza-

 10. Unesco Archives, 1C/23.
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ção da necessidade de conhecer profundamente a diversidade biológica e as relações 

entre os seres vivos e o meio em que vivem, restabelecendo para a natureza tropical a 

imagem da “interdependência ecológica, que caracterizou e deu base à concepção de 

mundo orgânico de Darwin”. 
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resumo O pensamento evolutivo é de grande importância na Biologia e na Sociologia, pois em ambas as disciplinas há 
uma tentativa de compreender as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, na natureza e na sociedade. Com foco 
nesse tipo de pensamento, é possível delinear interseções entre a teoria da evolução por seleção natural de Darwin e as 
ideias de Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, comparando os tipos de perspectivas históricas desenvolvidas por cada 
um. A discussão dessas interseções pode contribuir para uma melhor compreensão e ensino das disciplinas, fomentando 
visões transdisciplinares e críticas que as enriquecem, advertindo também para possíveis interpretações ideológicas que 
têm impacto sobre a realidade.

palavras-chave Pensamento evolutivo. Biologia. Sociologia

abstract The evolutionary thought is of great importance in Biology and Sociology because in both disciplines there is an 
effort to understand the changes that occur along time, both in nature and society. With a focus on this kind of thought, it is 
possible to identify intersections between Darwin’s theory of evolution by natural selection and the ideas of Karl Marx, Émile 
Durkheim and Max Weber, comparing the types of historical perspectives developed by each of them. The discussion of 
these intersections can contribute to a better understanding and teaching of the disciplines, fostering transdisciplinary and 
critical views that enrich them, also alerting to possible ideological interpretations that impact reality.

keywords Evolutionary thought. Biology. Sociology. 
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Introdução

Grande parte da reflexão filosófica e científica desde os primórdios até os tempos 

atuais se deu em razão da tentativa de compreender o estado presente do mundo 

e da humanidade com baese no passado e, em alguns casos, tendo em vista reduzir as 

incertezas sobre o futuro. A percepção humana sobre a passagem do tempo e as mu-

danças no transcorrer da história levou a perguntas principalmente sobre onde, por que 

e como ocorrem transformações ou quais seriam as suas causas e consequências. No 

campo da biologia, é possível identificar essas perguntas na teoria da evolução de Char-

les Darwin. Na sociologia, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber faziam questiona-

mentos semelhantes. Onde está a mudança, no individual e/ou no coletivo (espécie ou 

sociedade)? Por que ela acontece, ou qual sua causa e consequência, progresso, conflito, 

acaso? Ela acontece por meio de adaptação, mutação ou seleção? Algumas vezes de for-

ma consciente, outras não, os pensadores referidos partiram das mesmas perguntas e 

chegaram a conclusões similares em suas respectivas áreas. Traçar paralelos entre suas 

formas de pensar pode levar a uma melhor compreensão de suas ideias. 

Indivíduo ou população, agência ou estrutura
Ao estudar a história dos seres vivos ou da sociedade, surge a pergunta sobre onde 

ocorre a mudança observada ao longo do tempo, ou qual é a sua direção: das partes 

para o todo ou do todo para as partes. Há uma polarização entre ênfases micro e ma-

cro: indivíduo ou população (Biologia) e agência ou estrutura (Sociologia). Apesar da 

existência de tentativas de integrar esses polos em teorias unificadoras, muitas vezes 

dialéticas, a maioria das pesquisas prioriza um dos lados. Na Sociologia, Durkheim e 

Weber geralmente são vistos como precursores de metodologias opostas: enquanto o 

primeiro defendia o estudo dos fatos sociais, observados no todo, o segundo reforçava 
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a importância do sentido subjetivo, observado nas partes. Já na Biologia, Darwin é o 

divisor de águas; antes da publicação de A Origem das Espécies, a maioria dos estu-

dos tinha o indivíduo como foco. De modo geral, as ideias evolutivas do século XIX, 

diferentes das de Darwin, como a teoria da transmissão dos caracteres adquiridos por 

uso e desuso de Jean-Baptiste Lamarck, supõem que o indivíduo se adapta ao meio de 

maneira ativa, e a mudança da população ocorre devido à soma de transformações in-

dividuais. Darwin, por outro lado, propôs uma explicação selecional1, segundo a qual o 

meio não provoca o aparecimento de novas características, mas seleciona naturalmen-

te (e não ativamente, de maneira racional ou metafísica) indivíduos que apresentam de 

antemão uma determinada variação dentro de uma população, alterando assim a com-

posição desta. Para o naturalista, a mudança da população não ocorre devido a uma 

soma de mudanças individuais independentes, mas em razão de uma transformação 

coletiva e conectada pelas relações estabelecidas entre os membros dessa população. 

Durkheim explica de maneira clara e objetiva essa ideia em As Regras do Método 

Sociológico, “Ele [fenômeno coletivo] está em cada parte porque está no todo, o que é 

diferente de estar no todo por estar nas partes” (Durkheim, 2007, p. 09). Ao diferenciar 

“classe em si” de “classe para si”, Marx parece também refletir sobre essa questão. A 

“classe em si” seria a simples soma de partes iguais, que não forma necessariamente 

um todo e não promove mudanças. Segundo Marx, somente a “classe para si” é capaz de 

liderar uma revolução, pois nesse caso o grupo não é apenas a soma de indivíduos iguais, 

já que há uma identidade coletiva formada pelo complexo de relações dentro do grupo. 

Já Weber parece seguir outra direção ao ressaltar a importância de líderes carismá-

ticos, que sozinhos são capazes de conduzir grandes mudanças sociais. No entanto, 

as lideranças não surgem isoladamente de um contexto. Em A ética protestante e o 

“espírito” do capitalismo, Weber parece compartilhar do pensamento de Darwin sobre 

o fato de a mudança se apresentar como um conjunto e não como uma soma de trans-

formações individuais:

Para que essas modalidades de conduta de vida e concepção de profissão adaptadas à pecu-

liaridade do capitalismo pudessem ter sido “selecionadas”, isto é, tenham podido sobrepu-

jar outras modalidades, primeiro elas tiveram que emergir, evidentemente, e não apenas 

em indivíduos singulares isolados, mas sim no modo de ver portado por grupos de pessoas 

(WEBER, 2005, p. 48). 

1. CAPONI, G., “El darwinis-
mo y su otro, la teoria trans-
formacional de la evolución”, 
2009. 
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Na pesquisa biológica ou sociológica, a mudança de foco do individual para o cole-

tivo levou a um incômodo quanto à passividade ou a falta de poder do indivíduo sobre 

o seu destino. Nas ideias transformistas anteriores a Darwin, o indivíduo tinha o poder 

de se adaptar ao meio e assim progredir por vontade e esforço próprios no curso da 

evolução. Com a seleção natural não há mais esse poder; cada um está sujeito a regras 

maiores do que a sua percepção, as quais estão fora de seu controle, pois envolvem um 

conjunto muito grande de fatores interligados de maneira complexa e imprevisível, 

ao acaso. Porém, apesar da coletividade ser considerada a protagonista da história, a 

singularidade tem um papel importante na mudança, pois essa não aconteceria no 

âmbito social ou biológico se todos fossem iguais. É necessário identificar, portanto, o 

que faz a mudança transcender do plano individual para o coletivo, no qual ela passa a 

ter significado histórico relevante. Na biologia e na sociologia, esse elemento conectivo 

entre parte e todo foi identificado principalmente por Darwin e Marx como sendo o 

conflito, a luta pelos recursos do meio. 

Luta pela sobrevivência e luta de classes
A luta pela sobrevivência e a luta de classes é, ao mesmo tempo, um ponto em 

comum e de discordância entre Marx e Darwin. Ambos detectam o conflito como “o 

motor da história”, porém discordam quanto à necessidade de que esse conflito exista 

sempre para que a história continue a progredir. Ao ler A Origem das Espécies, Marx 

escreve a um amigo: “O livro de Darwin é muito importante e me serve como base 

natural-científica para a luta de classes na história” (Werkr, apud Gerratana, 1974, p. 

63, tradução nossa)2. Há, inclusive, rumores de que Marx pretendia dedicar o segundo 

volume de O Capital (1885) a Darwin, que teria recusado a homenagem em uma carta, 

a qual fora encontrada entre documentos de Marx. No entanto, acredita-se que a carta 

era na verdade endereçada a Edward Aveling, um biólogo inglês, genro de Marx, que 

gostaria de dedicar a Darwin o segundo volume de seu livro Student´s Darwin (1881). 

Segundo historiadores, apesar de Marx inicialmente ter recebido bem as ideias de Da-

rwin, sua opinião sobre a teoria da seleção natural se tornou ambígua e confusa, pois 

a encarava ao mesmo tempo como um reflexo do pensamento burguês e, pelo menos 

até certo ponto, como uma verdade científica (Colp, 1982, p. 481). Marx defendia que 

Darwin havia detectado na natureza um mecanismo de mudança semelhante ao en-

2. “Darwin’s book is very 
important and serves me as a 
natural-scientific basis for the 

class struggle in history.” 
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contrado por ele na história da humanidade. Porém, ele era contra a ideia comum 

entre economistas de que o modo de produção burguês, baseado na livre competição, 

deveria ser considerado uma lei natural eterna, e não histórica:

[...] mistas dão a entender que se trata de relações pelas quais se cria a riqueza e se desen-

volvem as forças produtivas, em conformidade com as leis da natureza. Portanto, tais rela-

ções são elas próprias leis naturais independentes da influência do tempo. São leis eternas 

que devem reger sempre a sociedade. Assim, já houve história, mas agora deixou de haver. 

(MARX in BOURDIEU et al., 1999, p. 147).

Darwin assume, como os economistas, que é preciso haver sempre uma luta pela 

sobrevivência, ou seja, competição, para que o homem continue a se desenvolver. Po-

rém, ele não estava assim defendendo o livre 

comércio dos economistas. O que ele pregava 

era que as taxas naturais de aumento popula-

cional não fossem muito diminuídas, como 

propunha Thomas Malthus, pois, sem 

um grande número de indivíduos, não 

há competição. É preciso que nasçam 

mais pessoas do que a natureza é capaz de 

sustentar para que aquelas com melhores características possam ter vantagem sobre as 

outras e se tornem predominantes. Em A Descendência do Homem (1901) ele escreve: 

O homem, como qualquer outro animal, sem dúvida, avançou à sua presente condição 

superior por meio de uma luta pela existência consequente de sua rápida multiplicação; e 

se ele vai avançar ainda mais, é de se temer que ele deva permanecer sujeito a uma severa 

luta. Caso contrário, ele irá afundar na indolência, e homens com melhores características 

não iriam ter mais sucesso que os outros na batalha pela vida. Assim, nossa taxa natural de 

crescimento, apesar de levar a vários e óbvios males, não deve ser grandemente reduzida 

de maneira alguma (tradução nossa, DARWIN in GERRATANA, 1974, p. 75)3

Ao aplicar diretamente sua teoria ao homem, Darwin não leva em conta a própria 

evolução humana, que demonstra ser o homem capaz de sobrepujar a natureza de 

acordo com suas vontades. Ele não está submetido à lei natural como qualquer outro 

ser vivo, pois sua consciência lhe permite desafiar os limites do que lhe é imposto pelo 

mundo natural, adaptando o ambiente a si mesmo. Como ironiza Engels:

3.“Man, like every other ani-Man, like every other ani-
mal, has no doubt advanced 
to his present high condi-
tion through a struggle for 
existence consequent on his 
rapid multiplication; and if 
he is to advance still higher, 
it is to be feared that he must 
remain subject to a severe 
struggle. Otherwise he would 
sink into indolence, and the 
more gifted men would not 
be more successful in the 
battle of life than the less 
gifted. Hence our natural 
rate of increase, though 
leading to many and obvious 
evils, must not be greatly 
diminished by any means” 
(DARWIN in GERRATANA, 
1974, p. 75).
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Darwin não sabia que amarga sátira havia escrito sobre a humanidade e especialmente 

sobre seus compatriotas, quando mostrou que a livre competição, a luta pela existência, 

que os economistas celebram como a maior conquista histórica, é o estado normal do 

reino animal. Apenas a organização consciente da produção social, na qual a produção e a 

distribuição são levadas de maneira planejada, pode levantar a humanidade acima do resto 

do mundo animal quanto ao aspecto social, da mesma forma que a produção em geral 

elevou o homem no seu aspecto como espécie (tradução nossa, Dialectics of Nature, 1883, 

p. 35. In GERRATANA, 1974, p. 74)4

 Para Marx e Engels, Darwin, sem perceber, demonstrou que, ao seguir o modo de 

produção burguês, o homem se coloca no mesmo nível dos outros animais. Portanto, 

esse modo de produção não é o topo mais alto de uma escala de progresso evolutivo, 

como defendem os economistas, mas é a base de qualquer organização de seres vivos. 

Somente quando o homem planeja o seu modo de produção de maneira racional, a 

condição humana se eleva e se liberta de sua animalidade, afirmam os dois. Sendo o ho-

mem capaz de ativamente transformar a si mesmo e o mundo a sua volta, sem se deixar 

domar pela natureza, a história humana não corre o risco de estagnar devido à ausência 

de competição. Segundo Marx, diferentemente do animal “que produz apenas o que 

precisa imediatamente para si ou seu filhote”, o homem “produz mesmo livre da neces-

sidade física e só produz verdadeiramente sendo livre da mesma”, ele “também forma 

segundo as leis da beleza” (Marx, 1983, p. 157). Assim, o caminho da humanização, para 

esses teóricos, seria a sociedade comunista, na qual não haveria mais conflito entre os 

homens e entre eles e a natureza, pois nesse tipo de sociedade os homens poderão:

[...] assumir a direção da produção, orientando-a, segundo sua vontade consciente e suas 

necessidades, e não de acordo com um poder “externo” que regule a atividade que caracte-

riza a espécie. (QUINTANERO et al., 2003, p. 53)

Progresso ou acaso
A questão da superioridade humana em relação aos outros animais constitui outro 

ponto de divergência entre o pensamento de Marx e Durkheim e o de Darwin: a con-

cepção de evolução como progresso. O homem para Darwin não é o maior exemplo de 

perfeição ou o ápice de uma escala evolutiva progressista, do simples para o complexo. 

4.“Darwin did not know what 
a bitter satire he wrote on 

mankind, and especially on 
his countrymen, when he 

showed that free competi-
tion, the struggle for exis-

tence, which the economists 
celebrate as the highest 

historical achievement, is the 
normal state of the animal 
kingdom. Only conscious 

organization of social pro-
duction, in which production 

and distribution are carried 
on in a planned way, can lift 

mankind above the rest of 
the animal world as regards 

the social aspect, in the same 
way that production in gene-
ral has done this for men in 

their aspect as species.” (Dia-
lectics of Nature, 1883, p. 35. 
In GERRATANA, 1974, p. 75).
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Marx, por sua vez, aplica o conceito de progresso em seus estudos sobre a evolução dos 

modos de produção, assim como Durkheim identifica uma escala de progresso ao es-

tudar a história da divisão do trabalho e da vida religiosa. Esse tipo de pensamento pro-

gressista era comum à grande maioria de cientistas do século XIX, influenciados pelo 

contexto dos grandes desenvolvimentos da 

Revolução Industrial. Darwin, entre-

tanto, não usou a palavra “evolução” 

em seu trabalho, que em sua época estava 

“firmemente ligada ao conceito de pro-

gresso” (Gould, 1999, p. 26). Esse termo foi 

introduzido por Herbert Spencer e passou 

a ser largamente adotado pelos cien-

tistas que “precisavam de uma pala-

vra mais sucinta para a descendência com modificação de Darwin” (Gould, 199, p. 28). 

Além disso, a maioria deles acreditava no progresso em direção a formas complexas ao 

longo do tempo, apesar de defenderem que, no início da vida, existiam formas simples 

e que, ao longo da história, surgiram estruturas mais complexas. Darwin esclarece que 

essa mudança nem sempre representou um progresso. Muitas estruturas complexas 

foram extintas, enquanto outras simples foram mantidas durante milhares de anos. 

Para algumas espécies, é mais vantajoso possuir uma estrutura simples de organiza-

ção, como aponta Darwin em A Origem das Espécies:

 Na verdade, a Seleção Natural, ou a sobrevivência do mais apto e mais forte, não leva 

necessariamente a um desenvolvimento progressivo, apenas se apodera das variações que 

se apresentam e que são úteis a cada indivíduo nas relações complicadas de sua existência 

[...] em virtude de condições de existência muito simples, uma alta organização passa a ser 

inútil e até mesmo desvantajosa porque, sendo frágil, degenerar-se-ia mais facilmente e 

também de forma fácil seria destruída (2005, p. 189-190). 

Darwin também escreve que nem tudo é mantido porque exerce alguma função 

ou proporciona algum benefício, o que também diferencia o seu pensamento do de 

Durkheim. Inicialmente Darwin defendeu em A Origem das Espécies que toda es-

trutura biológica possui uma função e foi mantida no decorrer da evolução porque de 

alguma maneira contribuiu para a sobrevivência da espécie, assim como Durkheim 
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acreditava que toda estrutura social servia para garantir a existência da sociedade. No 

entanto, na obra A Origem do Homem, Darwin se corrige: 

Eu não tinha previamente considerado suficientemente a existência de muitas estruturas 

que não são beneficiais ou prejudiciais; e isso eu acredito ser um dos grandes descuidos 

já detectados em meu trabalho. Eu não fui capaz de anular a influência da minha antiga 

crença, na época largamente prevalente, de que cada espécie foi criada propositalmente, 

e isso me levou a tacitamente assumir que cada detalhe da estrutura, exceto rudimentos, 

possuía alguma função especial, apesar de não reconhecida (tradução nossa, BROOKE, 

2003, p. 198).5 

Assim como Darwin, Weber não apoiava a ideia de progresso. É curioso como 

Weber, que entre Marx e Durkheim era o mais contrário à aplicação do evolucionismo 

à sociedade, tinha muitas vezes ideias mais próximas às de Darwin do que os outros 

dois6. Ele criticava a tentativa de Marx de encontrar o “motor da história”, pois defen-

dia que não havia uma explicação única para os acontecimentos passados, que eram 

influenciados por múltiplos fatores. Ironicamente, para Weber, o método materialista 

de Marx possuía resquícios de influências religiosas, uma vez que supõe a existência 

de um propósito superior no decorrer da história, assim como a teologia acredita que 

Deus comanda o curso da humanidade em direção ao bem comum. Darwin também 

defendia que, por trás da ideia de progresso, está a crença de que existe um plano divi-

no que orienta a evolução das espécies; no entanto, a evolução não é racional, ela não 

segue uma direção, mas acontece ao acaso. Weber, por sua vez, insistia que “Paradoxo, 

ironia e consequências imprevistas [...] estavam sempre presentes, além de conflitos 

incessantes e sem direção” (Kalberg, 2010, p. 28).

Transformação ou seleção
Para Weber, assim como para Marx e Darwin, o conflito é uma das chaves para 

entender as mudanças históricas. Por isso, ele concentra muitos de seus estudos nas 

formas de dominação, procurando explicar como a visão de mundo de grupos social-

mente selecionados passa a orientar as atitudes subjetivas de todos os indivíduos de 

uma sociedade. Diferentemente de Marx, que defendia que os modos de produção 

determinavam a maneira de pensar dos homens, Weber via um encaixe entre um 

5.“I had not formerly 
sufficiently considered the 

existence of many structures 
which are neither beneficial 
nor injurious; and this I be-

lieve to be one of the greatest 
oversights as yet detected 

in my work”; “I was not 
able to annul the influence 

of my former belief, then 
widely prevalent, that each 

species had been purposely 
created; and this led to my 
tacitly assuming that every 

detail of structure, excepting 
rudiments, was of some 

special though unrecognized 
service” (BROOKE, 2003, p. 

198). 

6.“Was Max Weber a Selec-
tionist in Spite of Himself?” 
(RUNCIMAN, W. G., 2001).
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modo de produção e um modo de pensar já existentes, sem que um tenha feito o ou-

tro surgir. Ele chama de materialismo histórico ingênuo a concepção “segundo a qual 

‘ideias’ como essa [as do espírito capitalista] são geradas como ‘reflexo’ ou ‘superes-

trutura’ de situações econômicas” (Weber, 2007, p. 48). Pode-se dizer, então, que a ex-

plicação de Marx é transformista, enquanto a de Weber é selecionista. Marx defendia, 

por exemplo, que os males do capitalismo, como alienação, exploração, desperdício e 

ineficiência se tornariam tão graves “a ponto de criar as condições subjetivas para uma 

revolução comunista” (Elster, 1989, p. 179). Portanto, o ambiente seria capaz de pro-

vocar o aparecimento de novas características nos indivíduos. Já Weber oferece uma 

explicação selecional em A ética protestante e o “espírito” do capitalismo, segundo a 

qual as variações existem a priori e são selecionadas ao se adequarem a um ambiente. 

A ética protestante já existia, de maneira independente do “ambiente” capitalista, to-

davia, quando essa ética apareceu inserida no contexto capitalista, ela foi selecionada 

e, ao longo do tempo, passou a predominar na maioria dos indivíduos, perdendo sua 

conexão com a religião e formando o espírito do capitalismo. Assim, “esse ‘espírito’ do 

capitalismo pode ser entendido como puro produto de uma adaptação” (Weber, 2005, 

p. 64) e “teve de travar duro combate contra um mundo de forças hostis” (Weber, 

2005, p. 49) para se estabelecer.

Considerações finais
As ideias de Darwin, assim como as de Marx, Durkheim e Weber, deram margem, 

na história, a uma série de diferentes interpretações. Muitas vezes, essas interpreta-

ções se tornaram ideologias que custaram muitas vidas, como no caso da eugenia na-

zista e da repressão do partido comunista na antiga União Soviética. A aplicação da 

teoria da evolução por seleção natural às sociedades humanas, o chamado darwinismo 

social, também gera até hoje muitas discordâncias e implicações antiéticas. Como foi 

dito, é preciso levar em conta a peculiaridade do homem entre os outros animais an-

tes de transformar as leis que regulam a natureza em explicações da evolução e das 

relações humanas. Porém, fazer conexões entre as ideias dos clássicos da sociologia e 

as do maior clássico da biologia nem sempre tem consequências desastrosas. Por trás 

de teorias e conceitos de diferentes áreas, podem existir os mesmos princípios epis-
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temológicos e metodológicos. Por isso, estabelecer relações é uma eficaz ferramenta 

interpretativa. Darwin, Marx, Durkheim e Weber, muitas vezes, seguiram os mesmos 

pressupostos em suas análises históricas e chegaram a conclusões semelhantes sobre as 

mudanças que ocorrem na natureza e na sociedade humana. Com base nas interseções 

feitas entre esses teóricos, pode-se perceber que existem diversas perspectivas sobre a 

história natural e social que variam quanto ao foco dos estudos, as leis que procuram 

explicar como transcorre a história, a visão de progresso e os mecanismos de mudança. 

A discussão de questões dessa natureza contribui para o esclarecimento de metodologias 

de pesquisa histórica na Biologia e na Sociologia, enriquecendo o ensino de ambas as 

áreas no meio acadêmico ao favorecer a construção de visões transdisciplinares e críticas.
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Introdução

Esta exposição está organizada em três partes que abordam respectivamente a 

“pré-história” da relação entre o darwinismo e as humanidades, a história dessa 

relação nas últimas quatro décadas e o quadro atual.

Por ao menos um século (1871-1971), a assimilação do darwinismo pe-

las humanidades foi radicalmente inviabilizada pelas incipiências e precarie-

dades que caracterizaram os dois lados. Até a “síntese moderna” (1936-1950), 

o darwinismo era demasiadamente especulativo e – com raríssimas exceções –                                                                                                                                              

as iniciativas de adotá-lo em análises das sociedades humanas não poderiam ter sido 

mais desastrosas.

Apesar de tão negativo legado, avançou muito nas últimas quatro décadas a vali-

dação do darwinismo como alicerce epistemológico que não se restringe às ciências 

naturais. Pesquisadores que não chegam além das analogias se dizem adeptos de um 

“darwinismo parcial” para tomar distância tanto do “darwinismo universal” quanto do 

contraposto “darwinismo generalizado”.

Todavia, infinitamente mais importantes que tais divergências serão os desfechos 

de duas controvérsias desencadeadas em 2005 / 2006 por duas duplas de biólogos: a 

contestação de que as possibilidades de cooperação entre as pessoas dependam direta e 

exclusivamente de sua proximidade genealógica e a proposta de se distinguir quatro di-

mensões evolucionárias independentes, pois, além dos tão celebrados sistemas de he-

rança genética, que concentraram quase todos os esforços de pesquisa, comprova-se a 

relevância de mais três sistemas: os epigenéticos, os comportamentais e os simbólicos.
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Cem anos de confusão (1871-1971)
O “princípio da seleção natural” foi concebido em meados do século 19 simulta-

neamente pelos naturalistas britânicos Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, mas 

só começou a ser realmente entendido e explicado na primeira metade do século 20, 

com a redescoberta da genética mendeliana e os decorrentes avanços da genética po-

pulacional. A “síntese moderna” (dita “dos anos 1940”, que ocorreu entre 1936 e 1950) 

continua a receber aportes de diversas disciplinas, particularmente da biologia mole-

cular, que tende a explicar de forma cada vez mais precisa as maneiras pelas quais são 

alterados os genomas e os fenótipos que eles engendram.

Foi Wallace o principal responsável pelo fato de tal teoria ser chamada de “darwi-

nismo”, como comprova o título de seu livro de 1889 no qual estão reunidas suas 

conferências que haviam atualizado as descobertas feitas trinta anos antes pelos dois. 

Mais precisamente, uma teoria na qual o conceito de seleção natural é acompanhado 

de outros quatro: evolução propriamente dita, descendência de origem comum, multi-

plicação de espécies e gradualismo.

Tem sido amplamente aceita a consideração de Mayr (2006:36-7) de que qualquer 

referência contemporânea ao darwinismo implica combinação de algumas das seguin-

tes cinco teorias: (a) Evolução: o mundo não é imutável, não foi recentemente criado e 

também não é perpetuamente cíclico, mas é um mundo que está sempre mudando, 

onde os organismos se transformam na dimensão tempo; (b) Origem comum: todo gru-

po de organismos descende de um ancestral comum, e todos os grupos de organismos, 

incluindo animais, vegetais e microrganismos tiveram uma única origem na Terra; (c) 

Multiplicação de espécies: as espécies se multiplicam, separando-se em espécies filhas, 

ou, então, florescem pelo estabelecimento de populações fundadoras, isoladas geogra-

ficamente, que, a partir daí, evoluem em novas espécies; (d) Gradualismo: a mudança 

evolutiva ocorre pela transformação gradual da população e não pela produção rápida 

(saltacional) de novos indivíduos que representam um novo tipo; (e) Seleção natural: a 

mudança evolutiva ocorre pela produção abundante de variação genética em todas as 

gerações. Os poucos indivíduos que sobrevivem devido a uma combinação particular-

mente bem adaptada de caracteres hereditários darão origem à próxima geração.
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Mayr também conta com o aval de quase todos os historiadores da biologia ao dizer 

que a moderna teoria da evolução passou pelos seguintes “três estágios”: a) Darwinismo: 

estabelecimento do princípio da seleção natural como força motriz da evolução. Toda-

via, como o próprio Darwin (1859, 1972) aceitou o princípio de Lamarck sobre a herança 

de caracteres adquiridos como fonte da variabilidade biológica, também seria possível 

considerar que esse período do pensamento evolucionário teve uma tripla matriz: La-

marck/Darwin/Wallace; b) Neo-darwinismo: nesse estágio, assim batizado por Romanes 

(1895), a principal influência foi do zoologista e citologista alemão A. Weismann (1892), 

que acumulou evidências contra o lamarckismo e postulou que a reprodução sexual 

(recombinação) cria, a cada nova geração, uma nova variação populacional. A seleção 

natural atua nessa nova variação, determinando, assim, o curso da mudança evolucio-

nária; c) Teoria sintética: entre 1936 e 1950, a incorporação de resultados de pesquisas 

em três áreas – genética, sistemática e paleontologia – operou uma ruptura com o neo-

darwinismo que Mayr (2006: 132-140) chega a chamar de “A Segunda Revolução Da-

rwiniana”, embora também diga que essa síntese não foi propriamente uma revolução 

científica; mas uma unificação de campos previamente mal divididos. 

O período de síntese não foi um período de grandes inovações, mas de educação 

mútua. Os naturalistas, por exemplo, aprenderam dos geneticistas que a herança é 

sempre rígida, nunca branda. Não há nenhuma influência “herdável” do ambiente, 

nenhuma herança dos caracteres adquiridos. A principal realização da síntese, então, 

foi desenvolver uma visão unificada sobre a natureza da mudança genética.

No entanto, o próprio Darwin – em The Descent of Man (1871) – afirmou que os 

princípios de variação, seleção e herança também se mostravam inteiramente opera-

cionais na análise das línguas. Mais: elogiou a pioneira tentativa de aplicá-los à evolu-

ção política, feita pelo célebre primeiro editor da revista The Economist, Walter Bagehot, 

em ensaios publicados pouco antes, entre 1867 e 1869 (Bagehot, 1872). 

Entretanto, nessa pioneira importação do darwinismo pela análise social – assim 

como em mais de uma dúzia de subsequentes esforços similares – indivíduos, grupos 

e sociedades apareciam vagamente como objetos e resultantes do processo de seleção. 

Uma mudança de foco, para “instituições” em geral, só começou a surgir na virada do 

século, principalmente na obra do renegado economista americano Thorstein Veblen 

(1899), mas precedida pela do filósofo escocês David George Ritchie (1896) e sucedida 
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– sem qualquer menção a Veblen – no livro Societal Evolution do sociólogo americano 

Albert Galloway Keller (1915). É imprescindível realçar que Ritchie chegou a destacar 

a transmissão dos “hábitos” por imitação – e não por instinto – como a essência do 

contraste entre herança social e hereditariedade biológica, a origem mais remota das 

“instituições” como foco do processo de seleção cultural/social.

No entanto, houve sério obstáculo a tais avanços, pois a essa altura ainda faltava à 

própria teoria biológica alguma explicação razoável dos determinantes das variações 

e da hereditariedade. Em todo o período anterior à “síntese moderna” (1936-1950), 

as ideias de Darwin estiveram em franca defensiva, como mostram as mudanças que 

ele próprio foi introduzindo nas reedições 

de A Origem das Espécies, com crescentes 

concessões à anterior teoria do naturalista 

francês Jean-Baptiste de Lamarck, segundo a 

qual ocorreria imediata transmissão hereditá-

ria de caracteres adquiridos: se muito usados, 

órgãos, membros e outras características dos 

seres vivos acabariam se desenvolvendo 

e passando de geração para geração.

Foi nesse contexto que o darwinismo 

acabou inteiramente eclipsado – tanto na 

biologia quanto nas humanidades – pelo 

“evolucionismo clássico”, cujas raízes re-

montam ao Iluminismo e que teve três expoentes no 

século 19: Herbert Spencer, Lewis Henry Morgan e Edward Burnett Taylor. Seguiu-se 

um intervalo de forte “reação antievolucionária” liderada pelo eclético Franz Boas, até 

que, nos anos 1930, V. Gordon Childe, Leslie White e Julian Steward promovessem 

certo renascimento e que Talcott Parsons, em Harvard de 1927 até 1973, lançasse seu 

tão influente “funcionalismo evolucionário”, também chamado de “neoevolucionismo 

sociológico” (Sanderson, 1990).

É importante destacar que, em 1891, o primeiro professor do departamento de 

sociologia da LSE (London School of Economics) – o britânico de origem finlandesa 

Edward Westermarck – publicou três volumes claramente darwinistas sobre a história 
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dos casamentos humanos, seguidos de outros dois sobre as origens e o desenvolvi-

mento das ideias morais (1906 e 1908). Contudo, a influência de sua obra foi efêmera 

porque a abordagem darwinista estava justamente sob o fogo das mais sofisticadas 

ideias elaboradas na Sorbonne por Émile Durkheim, para quem fatos sociais só deve-

riam ser explicados por razões sociais, sem interferência dos fundamentos biológicos 

da natureza humana, apesar de comportamentos sociais biologicamente determina-

dos também serem fatos sociais, como lembra a perspicaz descrição analítica dessa 

partida desigual (“uneven match”) proposta por J. P. Roos (2008).

Então, duas observações parecem cruciais para o entendimento do zigue-zague de 

abordagens evolucionárias nas humanidades: a) elas pouco ou nada tiveram a ver com 

a paralela retomada do darwinismo no âmbito biológico; b) algumas levaram direta-

mente à posterior demonização ideológica do “darwinismo social”, em que teve papel 

de destaque, a partir de 1944, o controverso historiador Richard Hofstadter (Leonard, 

2009; Coates, 2013). 

Na verdade, houve um período em que o simples emprego do termo “evolução” po-

deria trazer sério risco à reputação intelectual do pesquisador social que o balbuciasse. 

Desde 1908, Veblen foi levado a retirá-lo do subtítulo de sua Teoria da Classe Ociosa, e, 

nos anos 1930, seus discípulos lançaram explícitas rejeições ao darwinismo. 

Em suma, por ao menos cem anos foram desastrosas quase todas as iniciativas de 

usar as ideias de Darwin e Wallace para entender os humanos e suas sociedades. E as 

mais notáveis – que deram origem ao repugnante “darwinismo social” e ao hediondo 

crime da eugenia – só poderiam ter levado as humanidades a recusar qualquer convite 

para que a relação fosse reavaliada.

Mesmo assim, a “biofobia” resultante de tão negativo legado não chegou a impedir 

que, nos anos 1980, o darwinismo começasse a se legitimar como base epistemológica 

que não se restringe às ciências da vida. 

Trinta anos de retomada (1975-2005)
Mesmo que com certa demora, a consolidação da biológica “síntese moderna” 

(1936-50) acabou gerando movimentos paralelos e independentes de import-export. Os 

principais precursores de tal retomada foram, com certeza, o psicólogo Donald Camp-
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bell (1960), o zoólogo Vero Copner Wynne-Edwards (1962) e o biólogo William David 

(“Bill”) Hamilton (1964). 

Na sequência, essas contribuições engendraram duas tentativas bem influentes – 

mas muito controversas – de biólogos que se propuseram a exportar o darwinismo 

para o entendimento dos comportamentos humanos. Já pelo lado das humanidades, 

foram bem mais cuidadosas e prudentes as importações de princípios darwinistas pela 

antropologia, pela psicologia, pela economia e, em bem menor medida, pela sociologia.

As radicais exportações foram a “Sociobiologia humana” de Edward O. Wilson e a 

“Memética” de Richard Dawkins. As mais influentes entre as primeiras importações 

foram a antropológica – principalmente a proposta pelos ecólogos Robert Boyd e Pe-

ter Richerson com sua teoria da “dupla hereditariedade” – e a que foi introduzida na 

análise da “mudança econômica” por Richard Nelson e Sidney Winter. Na sociologia, 

merece destaque a trajetória intelectual de Stephen K. Sanderson, embora o grande 

marco do que está sendo aqui chamado de “retomada” tenha sido o seminal artigo do 

psicólogo e biólogo Robert L. Trivers (1971), um dos fundadores da Sociobiologia.

Quanto à Memética, basta dizer que, apesar de alguns indícios de que ela continue 

a atrair pesquisadores, o fato é que não obteve qualquer fundamentação razoável des-

de que, em 1976, Dawkins lançou a ideia de “meme” como “unidade de transmissão 

cultural”, ou “de imitação”, no último capítulo de O gene egoísta. Além da excelente 

crítica de Guillo (2009), o insucesso dessa empreitada foi largamente confirmado pela 

própria trajetória do Journal of Memetics: http://pcp.vub.ac.be/jom-emit/history.html 

Já a Sociobiologia tem se mostrado consistente no tocante aos animais não humanos, 

mas de avaliação mais complexa no âmbito humano.

Sociobiologia humana
No que se refere mais especificamente à Sociobiologia humana, um ótimo rela-

to de sua ascensão e queda está no capítulo 18 do recente livro de Edward O. Wilson 

(2013:202-213) A Conquista Social da Terra no qual ele conta que, em meados dos anos 

1960, tanto se entusiasmara com a hipótese de “seleção de parentesco” que lhe dera 

posição de destaque em três livros da década seguinte: The Insect Societies (1971), Socio-

biology: The New Synthesis (1975) e Da natureza humana (1978). Entretanto, a partir do 
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início dos anos 1990, mudou inteiramente de posição, quando evidências contrárias 

a essa hipótese, assim como indícios substanciais favoráveis à hipótese de “seleção de 

grupo” mostraram-lhe que os “altruístas hereditários formam grupos [...] cooperativos e 

bem organizados a fim de superar grupos não altruístas competitivos” (p. 203).

Entre meados dos anos 1960 e meados dos anos 1990, os biólogos darwinistas es-

tiveram convencidos de que a força dinâmica fundamental da evolução da humanidade 

estava na “seleção de parentesco”, ou seja, a ideia de que os pais, a prole, seus primos 

e outros parentes colaterais são unidos pela coordenação e pela unidade de propósito 

possibilitadas por atos desinteressados mútuos. Cada membro de grupo seria benefi-

ciado por uma espécie de “altruísmo” porque cada indivíduo com essa inclinação com-

partilha genes, pela descendência comum, com a maioria dos outros membros de seu 

grupo. Devido ao compartilhamento de parentes, seu sacrifício aumenta a abundância 

relativa desses genes na geração seguinte. Se o aumento for maior que o número mé-

dio perdido pela redução do número de genes transmitidos por meio da descendência 

pessoal, o suposto “altruísmo” seria favorecido.

Hoje, ao contrário, há quem diga que uma parte do código genético do comporta-

mento social dos seres humanos modernos prescreve traços que favorecem os indiví-

duos dentro do grupo e que outra parte prescreve os traços que favorecem o sucesso do 

grupo na competição com outros grupos. Para Edward O. Wilson (2013:73), a seleção 

natural no nível individual, com a evolução de estratégias que contribuem para a má-

xima quantidade de prole madura, tem prevalecido ao longo da história da vida. Ela 

costuma moldar a fisiologia e o comportamento dos organismos para que se adaptem a 

uma vida solitária ou, no máximo, à participação em grupos frouxamente organizados. 

A origem da eussocialidade, em que os organismos se comportam de forma oposta, 

só tem sido rara na história da vida porque a seleção de grupo precisa de uma força ex-

traordinária para contrabalançar o domínio da seleção individual. Apenas assim ela con-

segue modificar o efeito conservador da seleção individual e introduzir comportamen-

tos altamente cooperativos na fisiologia e no comportamento dos membros do grupo.

Daí a conclusão de que a força dinâmica que explica a ascensão da humanidade 

seja a “seleção natural multinível”. Por um dos níveis, a competição entre indivíduos 

engendra comportamentos egoístas; por outro, a competição entre grupos favorece tra-

ços sociais cooperativos. O que marcou o caminho para a eussocialidade foi, portanto, 
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a tensão entre a seleção baseada no sucesso relativo dos indivíduos dentro dos grupos 

versus o sucesso relativo entre grupos, em complexo mix de altruísmo, cooperação, 

competição, domínio, reciprocidade, deserção e fraude. (Wilson, 2013:28).

O fato é que o traumático debate que se seguiu ao esboço da sociobiologia hu-

mana, lançado em 1975 por Edward O. Wilson (um curtíssimo capítulo final de uma 

imensa obra quase toda dedicada à sociobiologia não humana), acabou gerando –  uns 

dez anos depois –  razoável acolhida do darwinismo em ao menos três disciplinas 

dedicadas ao entendimento de comportamentos humanos: psicologia, antropologia e 

economia. Também se destacam na literatura científica cruciais contribuições darwi-

nistas provenientes de outras cinco: arqueologia, ciência política, filosofia, sociologia e 

história das relações internacionais. 

Os atuais expoentes são: Antropologia: Robert Boyd e Peter J. Richerson, William 

H. Durham; Arqueologia: Robert Dunnel; Economia: Richard R. Nelson e Sidney Win-

ter, Geoffrey Hodgson, Samuel Bowles e Herbert Gintis; Ciência Política + História: 

Francis Fukuyama, George Modelsky, William R. Thompson; Filosofia: Elliot Sober, 

Daniel Dennet, David L. Hull; Geografia: Ron A. Boschma e Jan G. Lambooy; Psicolo-

gia: Steven Pinker, Leda Cosmides e John Tooby; Sociologia: Joseph Lopreato e Timo-

thy Crippen, W. G. Runciman,Stephen K. Sanderson. 

As três sociedades científicas que mais contribuem para tirar o darwinismo do 

gueto das biociências foram criadas na segunda metade da década de 1980. Psicólogos 

e antropólogos se juntaram a biólogos para fundar a “Human Behavior and Evolution 

Society” (HBES), que lançou o periódico Evolution & Human Behavior como sucessor 

do Ethology & Sociobiology. Pesquisadores dessas três disciplinas também se associa-

ram a ecólogos na “International Society for Behavioral Ecology” (ISBE), que publica 

Behavioral Ecology. E economistas fundaram a “International Joseph A. Schumpeter 

Society” (ISS), que edita o Journal of Evolutionary Economics.

Foi amplamente fundada em analogia a proposta antropológica da “dupla heredi-

tariedade”, ou da “coevolução gene/cultura”, lançada em meados de 1980, quando a 

seleção de parentesco ainda era dominante na biologia (Richerson e Boyd, 1984; Boyd 

e Richerson 1985). A lógica da “descendência com modificação” também funcionaria 

na cultura, mas de maneira autônoma. Uma reprodução diferenciada de “variantes 

culturais” existentes.
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Apesar da falta de trabalhos empíricos suficientes para que pudesse persuadir os 

pesquisadores do ramo (Irons, 2009), foi certamente a influência da contribuição de 

Boyd & Richerson (1985) que acabou engendrando a atual compreensão de que os 

humanos se comportam simultaneamente como “cooperadores condicionais” e “cas-

tigadores altruístas”, isto é, tão predispostos a cooperar com os outros quanto prontos 

a punir os que violarem as normas dessa cooperação, mesmo em circunstâncias nas 

quais tenham que assumir custos irrecuperáveis. Ao lado de Robert Boyd, os princi-

pais analistas desse padrão comportamental batizado de “forte reciprocidade” têm sido 

os economistas Herbert Gintis, Samuel Bowles e Ernst Fehr, assim como o psicólogo 

Joseph Henrich (Gintis et al., 2008).

Sociólogos organizaram importantes workshops na Áustria (2001) e na Alemanha 

(2006), cujas resultantes coletâneas (Meleghy e Niedenzu, 2001; Niedenzu, Meleghy 

e Meyer, 2008) explicam qual tem sido o diálogo dessa disciplina com o darwinis-

mo, que, pode-se afirmar, que é bem descontínuo, além de muito marginal, no qual 

o principal destaque é, com certeza, a obra de Stephen K. Sanderson. Segundo ele, o 

entendimento da mudança social permanecerá muito precário se os estudiosos das 

humanidades continuarem a desprezar, ou mesmo subestimar, o peso relativo da natu-

reza humana, principalmente no que diz respeito a um conjunto de 25 questões muito 

mal enfrentadas pelas ciências sociais, que vão desde as que se referem à violência ou 

ao matrimônio, até temas como religião ou artes, passando pelas relações entre status 

e riqueza, poder e política, ou, obviamente, raça e etnia.

Sanderson foi tardiamente ganho para o darwinismo, e em versão bem “light”. 

Discorda de eminentes colegas para os quais o entendimento da evolução social e da 

evolução biológica deveria recorrer às mesmíssimas bases teóricas, como propõe, por 

exemplo, Walter Garry Runciman, do Trinity College. 

Contra essa generalização darwinista, Sanderson realça até demais o contraste en-

tre os três vetores da evolução biológica darwiniana – variação genética, seleção, su-

cesso reprodutivo – e as quatro condições materiais mais decisivas da evolução social: 

ecológica, demográfica, tecnológica e econômica. Várias de suas publicações foram 

consagradas à árdua elaboração de uma teoria “híbrida” que denominou “DCT” (“Darwi-

nian Conflict Theory”), na qual sua leve abordagem darwinista foi conjugada à estratégia 

teórica do “materialismo cultural”, proposta no fim da década de 1970 por seu prin-
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cipal inspirador, o então influente antropólogo Marvin Harris (1927-2001). Porém, a 

“DCT” sequer é mencionada em seu 120 livro, publicado no início de 2014.

Deve ser ressaltada aqui a persuasiva abordagem de Francis Fukuyama, embora 

seja um investimento teórico mais de Política Comparada do que de Sociologia. No 

interessantíssimo primeiro volume de sua trilogia sobre a história política desde os 

tempos pré-humanos, ele parte do que chama de “analogia óbvia entre o princípio da 

seleção natural de Darwin e a evolução social competitiva humana” (p.70) e, na parte 

conclusiva, explicita o rumo de uma teoria do desenvolvimento político em que “as 

unidades de seleção são regras, e suas incorporações são instituições” (p. 483).

Todavia, Fukuyama permanece prisioneiro da tese de que “a sociabilidade natural 

humana baseia-se em dois princípios: seleção de parentesco e altruísmo recíproco” 

(p. 475), o que, para usar palavras de Edward O. Wilson (2013:69), não passou de uma 

“bela teoria” que “nunca funcionou perfeitamente e agora ruiu”.

A partir de 1982, os economistas Nelson e Winter se valeram de inteligente ana-

logia na qual organismos individuais (fenótipos) correspondem às firmas; populações 

equivalem a mercados (indústrias); genes (genótipos), às rotinas (regras de decisão) 

ou formas organizacionais; mutações, às inovações (em sentido amplo) e lucratividade 

corresponde à aptidão (fitness) (Possas 2008:287). 

Assim, firmas com rotinas mais adequadas à obtenção de maior lucratividade le-

vam a seu maior crescimento no mercado, e, portanto, maior market share. Inovações 

que tenham potencial para gerar rotinas indutoras de maior lucratividade serão se-

lecionadas por terem maior sucesso competitivo. Em suma, rotinas mais rentáveis 

tenderão a ser selecionadas em detrimento das demais, aumentando sua participação 

no pool de rotinas da indústria, assim como genes selecionados aumentam sua partici-

pação no pool genético de uma população. 

Os dois componentes-chave dessa analogia são os mecanismos de variação (muta-

ção) e de seleção. O primeiro correspondendo à inovação econômica, realizada no âmbi-

to da firma – só que mediante um processo de busca (search), e não de forma espontânea. 

E o segundo correspondendo à seleção das respectivas rotinas, realizada pelo mercado. 

Todavia, uma grande insatisfação com as limitações das analogias em geral – as 

econômicas ou as antropológicas mencionadas anteriormente – foi que impulsionou 

os trabalhos do economista Geoffrey Hodgson depois sistematizados no livro Darwin’s 
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Conjecture, em coautoria com Thorbjorn Knudsen (2010). Nesse caso, a tese para o 

entendimento da evolução é a do darwinismo como metateoria ou epistemologia, seja 

essa evolução biológica ou sócio/cultural.

É verdade que a analogia com um pêndulo 

ajuda muito na formulação de equações dife-

renciais que traduzam qualquer movimento 

cíclico. Não menos útil é a analogia com siste-

mas hidráulicos para explicar o fluxo circular 

da renda no sistema econômico. Embora 

esses dois exemplos não tenham nada de 

parecido, é o que possibilita que princípios 

darwinistas orientem a evolução dos sistemas 

sociais, e não apenas dos naturais. Nesse âmbito, o que ocorre é a generalização seme-

lhante à das leis físicas do movimento, válidas tanto para planetas e foguetes quanto para 

bicicletas ou bolas de bilhar, apesar das tantas e imensas diferenças que as separam.

A pergunta que imediatamente se impõe é se esse argumento – tão oposto à 

ideia de analogia e tão favorável à generalização – não resultaria na célebre tese do já 

mencionado “darwinismo universal” lançada em 1983 por Richard Dawkins, e à qual 

aderiram principalmente John Campbell, Daniel C. Dennet, Susan Blackmore: www.

universaldarwinism.com.

 A proposição de que os princípios darwinistas teriam validade universal não é a res-

posta, por ser abusiva, já que esses princípios só dizem respeito à evolução de sistemas 

populacionais complexos. Darwinismo é a teoria que possibilita entender tais sistemas 

populacionais complexos mediante seleção de unidades de instruções replicadas. Baseia-

se, portanto, basicamente em três conceitos-chave:

a. Sistemas populacionais complexos – São sistemas naturais e sociais que contêm 

entidades múltiplas (intencionais e não intencionais) e bem variadas, que intera-

gem com o ambiente e entre si. Entidades que enfrentam imediata escassez de 

recursos e lutam para sobreviver, seja por conflito ou cooperação. E entidades que 

se adaptam e passam informação para outras mediante replicação ou imitação.

b.  Seleção – Como um princípio, a seleção pode ser entendida simplesmente 

pela ideia de que em sistema populacional complexo algumas entidades ten-
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dem a se adaptar mais do que outras, algumas tendem a sobreviver mais tempo 

do que outras, e algumas se mostram mais aptas do que outras na geração de 

proles/crias ou de cópias de si mesmas. Isso implica que todos os componentes 

do posterior conjunto de entidades são bastante similares a uma parte dos com-

ponentes do conjunto anterior e que as resultantes frequências das entidades 

posteriores têm não apenas correlação positiva, mas de causa/efeito com sua 

aptidão (fitness) ao contexto ambiental. A transformação do conjunto anterior no 

posterior é causada por interação de entidades em ambiente específico.

c. Replicação/replicadores – Replicador é uma estrutura material abrigada pela 

entidade que é causalmente envolvida no processo de replicação e que obtém 

de uma fonte a informação que o torna similar a ela. Replicação, sinônimo de 

herança, é o processo pelo qual ocorre a cópia de replicadores sob três condições: 

a) Implicação causal: a fonte tem que estar causalmente envolvida na produção 

da cópia, ao menos no sentido que, sem a fonte, essa cópia específica não teria 

ocorrido; b) Similaridade: a cópia precisa parecer com sua fonte em relevantes 

aspectos, particularmente no fato de a entidade replicada ter de também ser ou 

conter um replicador; c) Transferência de informação: durante sua criação, a cópia 

precisa obter a informação de uma fonte que a torne similar a ela.      

Esse esforço de demonstrar que é geral – válido tanto para sistemas vitais quanto 

sociais (“darwinismo generalizado”) – levou Hodgson e Knudsen (2010) à formulação 

de muitas outras noções complementares. Mas, como a essência do darwinismo é a 

ideia de seleção de unidades de instrução replicadas, o que parece mais importante é 

ter em conta que para esses dois economistas os replicadores são genes e príons, no 

âmbito biológico, e hábitos, rotinas e costumes, no âmbito social.

Finalmente, tão importante quanto os destaques já feitos sobre a “retomada” (1975-

2005), é lembrar a pioneira e valiosa contribuição no campo das humanidades de um 

autor que não deveria ter caído no esquecimento: Kenneth Ewart Boulding (1919-

1993), doutor honoris causa de trinta universidades em disciplinas como economia, 

ciência política, que trouxe significativas contribuições para o conjunto das humani-

dades, com destaque para suas pesquisas sobre a paz. Com formação inicial em eco-

nomia, ele fundou, em 1954 – com dois biólogos e um matemático – a associação que 

veio a se tornar a International Society for the Systems Sciences (ISSS).
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Dos trinta livros publicados por Boulding, entre 1941 e 1993, o mais relevante para 

o darwinismo é Ecodynamics: A new theory of societal evolution, quase todo dedicado à 

evolução da sociedade, após alguns capítulos sobre os outros dois padrões evolucio-

nários: o físico e o biológico. Além da evolução, diz Boulding, o outro único processo 

universal é a segunda lei da termodinâmica, sobre a crescente entropia.

O ponto de partida de sua “nova teoria sobre a evolução societal” é a hereditarie-

dade pela aprendizagem, para a qual criou o neologismo “noogenética”, que seria até 

mais relevante que a “biogenética”, pois os processos pelos quais cada geração de seres 

humanos ensina à seguinte são muito mais importantes que o processo de transmis-

são dos genes biológicos.

Também não considera provável que haja sérios obstáculos genéticos à aprendiza-

gem e, se existirem, são superáveis por técnicas de ensino. Boulding mostra-se convicto 

de que os limites “biogenéticos” ao aprendizado são raramente atingidos; ao contrário, 

são os próprios padrões de aprendizagem que se mostram autolimitadores.

Uma das principais diferenças que podem ser identificadas na comparação entre as 

dinâmicas biológicas e sociais é, evidentemente, a capacidade de desenvolvimento or-

ganizacional. A fisiologia e o ciclo de vida nos ancestrais 

dos insetos sociais e dos seres humanos diferiram 

fundamentalmente nos caminhos evolutivos seguidos 

para a formação das sociedades avançadas.

Em dinâmicas biológicas não há nada parecido com 

as atividades humanas que geram suas organizações, 

chamadas por Boulding de “organizadores sociais”. 

Uma analogia com as enzimas seria possível, mas de-

masiadamente precária. Os organizadores sociais são re-

lacionamentos entre dois ou mais indivíduos que levam à 

criação de grandes redes de hierarquia, dependência e reci-

procidade. E há três grandes classes de organizadores sociais, conforme as bases do 

relacionamento sejam ameaças, trocas ou integração.

O termo “ameaça” tem dois sentidos, e um deles pode causar confusão. Quando se 

diz que há “ameaça” de algum desastre natural, como algum evento climático extremo, 

trata-se de uma falsa analogia animista do sentido real desse termo. Propriamente dita, 

a ameaça é uma afirmação explícita ou implícita, feita de um para outro, do tipo “você 
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faz algo que eu quero ou farei algo que você não quer”. Ou ainda: “você faz algo que eu 

perceberei como incremento à minha condição ou farei algo que você perceberá como 

detrimento à sua”. Quatro tipos de reações são possíveis à ameaça: submissão, contes-

tação (desafio, drible, blefe), contra-ameaça (dissuasão) e fuga. O exemplo mais óbvio 

de ameaças entre nações não poderia deixar de ser a corrida armamentista.

Um relacionamento de troca entre duas partes costuma começar com um convite 

em vez de um desafio. Esse convite pode ser do tipo “você faz algo que eu quero, e 

eu farei algo que você quer”, ou simplesmente o famoso “é dando que se recebe”. No 

extremo oposto da ameaça, a troca envolve, é claro, reciprocidade.

Vale lembrar que a troca de mercadorias está na origem da divisão do trabalho e 

de tudo por ela gerado como diversificação dos sistemas econômicos. Por isso, além 

das inter-relações entre produção, consumo, preços e estoques, a ilustração escolhida 

por Boulding para o seu modelo foi a das inter-relações entre trocas e ameaças, o que 

o levou a esboçar alguns esquemas básicos da teoria dos jogos.

Bem menos óbvia é a terceira classe de organizadores sociais, denominada pelo 

autor “sistema integrativo”. A ela pertencem todos os tipos de relacionamento que agre-

gam ou desagregam os seres humanos, além das ameaças e das trocas. Vão do amor/

ódio à identidade/alienação, passando pela piedade/inveja, sociabilidade/misantro-

pia, consentimento/discórdia, legitimidade/ilegitimidade, dominância/subordinação, 

igualdade/desigualdade, entre outros. 

Duas promissoras controvérsias (desde 2005/6)
Como se fossem aprofundamentos das teses de Boulding, duas recentes polêmicas 

na biologia evolutiva parecem cruciais para as humanidades. 

O livro de Jablonka e Lamb (2005) sobre quatro dimensões da evolução foi objeto, 

em 2007, de uma síntese seguida de treze críticas e uma réplica na revista Behavioral 

and Brain Sciences (30: 353-392), debate recentemente retomado no plano filosófico por 

Pigliucci e Finkelman (2014).

O artigo de Nowak, Tarnita e Wilson (2010) sobre os limites da seleção de paren-

tesco (“inclusive fitness”) na Nature (466:1057-1062), que chamou a atenção para a 

contribuição de Nowak (2006), gerou em 2011 um inusitado dossiê com cinco críticas, 
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uma das quais foi assinada por 103 pesquisadores: Nature (471: E1-E10). E ao menos 

três outras importantes publicações ilustram o trauma causado pelas ideias de “seleção 

de grupo” e “seleção multinível”: Pinker (2012), Lehrer (2012), Servigne 2013.

Desde finais do século passado tem ocorrido um processo de mudança no pensa-

mento sobre hereditariedade e evolução, que é tão rápido e significativo que chega a 

ser considerado “revolucionário”. Parece o surgimento de uma síntese bem diferente, 

que desafia a visão centrada no gene, conceito até pouco absolutamente dominante 

na biologia. Esse é o recado central de Jablonka e Lamb (2005, 2007). Elas dizem que 

as mudanças conceituais em curso se baseiam no conhecimento proveniente de qua-

se todos os ramos biológicos, mas que as principais constatações são essencialmente 

quatro: a) há mais coisas na hereditariedade do que genes; b) em sua origem, algumas 

variações hereditárias nada têm de aleatórias; c) algumas informações adquiridas são 

herdadas; d) mudanças evolutivas podem resultar de instrução, assim como de seleção.

Tais assertivas podem parecer pura heresia para quem tenha como referência a ver-

são mais usual da teoria da evolução de Darwin, como a que foi apresentada anterior-

mente: sempre focada na adaptação que ocorre por meio de seleção natural de variações 

genéticas aleatórias. No entanto, a biologia molecular tende a mostrar quanto estão erra-

das muitas das suposições sobre o sistema genético. Já mostrou, por exemplo, que as cé-

lulas são capazes de transmitir informação às células-filhas por herança não relacionada 

ao DNA (epigenética), o que significa que todos os organismos têm ao menos dois siste-

mas de hereditariedade. Além disso, há muita informação transmitida entre animais por 

meios comportamentais, o que lhes confere um terceiro sistema de hereditariedade. Os 

humanos, diferentemente, têm quatro sistemas, pois uma herança baseada em símbolos 

– particularmente a linguagem – desempenha papel crucial em sua evolução.

Surge assim uma visão muito diferente do darwinismo quando se leva em conta 

esses quatro sistemas de herança e as interações entre eles, pois mudanças induzidas e 

adquiridas também têm papéis na evolução. As heranças epigenética, comportamental 

e simbólica também fornecem variações sobre as quais pode atuar a seleção natural. Por 

isso, não seria mais possível reduzir hereditariedade e evolução ao sistema genético. 

Já são duas novidades fundamentais para as humanidades. A primeira está rela-

cionada à afirmação de que a terceira dimensão – comportamental – pode ser tratada 

separadamente da primeira (genética), pois contraria a forte tendência – talvez ainda 
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dominante entre evolucionistas que estudam comportamentos humanos – de reduzi-

los à sua base genética. A outra é que a frequência de comportamentos socialmente 

aprendidos durante a mudança cultural varia muito por ocorrer em complexos siste-

mas socioecológicos.

Há interação entre três sistemas de herança comportamentais: por transferência 

de substâncias, por aprendizado socialmente mediado pela observação de indivíduos 

mais experientes e por imitação. Exemplos: a formação de preferências alimentares, 

o processo de aprendizado nos primeiros três dias de vida e a imitação vocal. Mas a 

mais radical diferenciação dos humanos ocorreu porque – sempre conforme Jablonka 

& Lamb (2010) – outro modo de transmissão, além desses três sistemas de herança 

comportamentais, evoluiu e assumiu o controle: a transferência maciça de informação 

mediante símbolos. O que mais distingue a evolução humana é, portanto, a consci-

ência e a capacidade de comunicar tanto sua história pretérita (mítica ou real) como 

necessidades e ambições futuras.

Tão ou mais importante que essa tese de Jablonka e Lamb (2005) sobre as quatro 

dimensões da evolução é o fato de outros biólogos evolutivos passarem a negar que as 

possibilidades de cooperação entre as pessoas dependeriam direta e exclusivamente de 

sua proximidade genealógica. A ideia de “aptidão inclusiva”, baseada em “seleção de 

parentesco”, que, a partir de 1964, tendera a se tornar unânime no campo darwinista, 

passou a ser, ao contrário, minimizada, principalmente pelas simulações computacio-

nais de Martin A. Nowak. Foi o que levou seu colega Edward O. Wilson à guinada em 

favor da seleção “multinível” baseada em “cinco regras da evolução da cooperação”, 

título de artigo de Nowak na revista “Science” (2006:314), com a ótima versão popular 

“Why We Help”, na “Scientific American” de julho de 2012.

No que se refere às sociedades humanas, um grande avanço havia sido a tese pro-

posta em 1981 pelo cientista político da Universidade de Michigan Robert Axelrod, que, 

três anos depois, lançou o hoje clássico A Evolução da Cooperação. A proeza de Axelrod 

foi executar inéditas simulações computacionais que confirmaram hipóteses formuladas 

na década anterior por biólogos evolutivos: nepotismo e reciprocidade seriam os dois 

fatores determinantes da cooperação. Na ausência do primeiro, ela estaria na dependên-

cia de um padrão comportamental em que cada um dos atores repete o movimento do 

outro, reagindo positivamente a atitudes cooperativas e, negativamente, a gestos hostis.
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Ainda em plena Guerra Fria, quando o risco de um “inverno nuclear” exigia a 

cooperação bipolar entre EUA e URSS, o que poderia fazer mais sucesso do que essa 

orientação apelidada de “tit-for-tat”, título de uma das populares comédias da dupla “O 

Gordo e o Magro”? Embora seja traduzida por “olho por olho, dente por dente”, essa 

expressão está mais próxima do “toma-lá-dá-cá”, pois é uma estratégia que exige prévio 

arranque cooperativo.

Como sempre ocorre na ciência, boa resposta a uma difícil questão faz pipocar no-

vas dúvidas. Por exemplo: se por mera razão acidental um dos atores falhar em fazer o 

esperado movimento positivo, isso por si só inviabiliza a continuidade da cooperação? 

E o que ocorreria quando o esquema de cooperação envolvesse mais de dois atores? 

Foram questões como essas que impulsionaram o fulgurante avanço da biologia ma-

temática nos últimos vinte anos. O padrão “toma-lá-dá-cá” hoje não passa de uma das 

três modalidades de uma das cinco dinâmicas de cooperação evidenciadas.

O “tit-for-tat” é manifestação rudimentar do que passou a ser chamado de “reci-

procidade direta”. Novas simulações indicaram que um eventual passo em falso pode 

engendrar uma segunda chance, em estratégia apelidada de “toma-lá-dá-cá generoso”, 

a origem evolutiva do perdão. E desdobramentos ainda mais sofisticados revelaram a 

existência de uma terceira forma de reciprocidade direta, na qual o agente inverte sua 

atitude anterior quando nota que as coisas vão mal, mas logo depois volta a coope-

rar, algo que já era bem conhecido na etologia como comportamento “Win-Stay, Lose-

Shift”, comum entre pombos, macacos, ratos e camundongos.

O segundo vetor da cooperação, chamado de “reciprocidade indireta”, foi crucial 

para a evolução da linguagem e para o próprio desenvolvimento do cérebro humano, 

pois se baseia no fenômeno da reputação. Nesse caso, o que condiciona as atitudes dos 

atores são comportamentos anteriores em relações com terceiros. A cooperação avança 

quando a probabilidade de um agente se inteirar sobre a reputação do outro compensa 

o custo/benefício do ato altruísta.

Os demais determinantes da cooperação são as três formas em que ocorre a seleção 

natural, pois, além da já mencionada nepotista (de parentesco), ela não opera apenas 

entre indivíduos, mas também entre grupos (multinível) e nas redes (espacial). Toda-

via, as cinco “regras” de Martin Nowak parecem se desdobrar em onze “mecanismos” 

para a evolução da cooperação, segundo o recente mapeamento feito por Zaggl (2014).  
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Mesmo que tais observações não sejam suficientes para que se possa ter uma boa 

ideia das descobertas da biologia matemática no âmbito da dinâmica evolutiva, certa-

mente elas levam à descoberta de que o darwinismo tendencia tanto para “luta” quanto 

para “acomodação” pela existência, o que certamente deve fazer lembrar a interpretação 

da obra de Darwin pelo príncipe russo Piotr Kropotkin (1881).

Epílogo: qual revolução?
A chamada balcanização das ciências sociais faz imperar nas humanidades uma 

opção cada vez mais ampla pelo ecletismo teórico, como se essa fosse a única reação 

possível à evidente inutilidade de apego a alguma de suas muitas tradições e linhagens 

internas, ou a algum de seus impropriamente chamados “paradigmas”, o que não ex-

clui, contudo, tentativas de ruptura epistemológica, e até ontológica, como é o caso da 

notória “guinada quântica” do renomado cientista político Alexander Wendt, iniciada 

em 2004 com a autocrítica “Social Theory as Cartesian Science” (2005). 

Na fase anterior de sua influente produção – cujo “núcleo duro” está no livro Social 

Theory of International Politics (1999) – Wendt tentara trilhar uma terceira via (“via 

media”) entre positivismo e interpretativismo, mediante combinação da epistemologia 

de um e da ontologia do outro, mas deixara apenas implícito que seu fundamento 

metafísico estava na irredutível distinção entre mente (isto é, ideias) e matéria, segun-

do ele um “rump materialism”. A principal virtude do “dualismo Cartesiano” seria a 

possibilidade de conciliar duas verdades, a seu ver, fundamentais: as ideias não podem 

ser reduzidas a condições materiais, mas, apesar disso, é possível conseguir adequado 

conhecimento do mundo mediante uso do método científico (Wendt, 2005).

Wendt alerta que as ciências sociais recusam essa autonomia ontológica das ideias 

por terem sido modeladas pela física clássica, atitude que costuma ser atribuída ape-

nas aos positivistas, mas que é partilhada pelos interpretativistas, já que estes sequer 

colocam em dúvida o pressuposto clássico segundo o qual a realidade é, em última 

instância, puramente material. Esse problema, evidentemente, não poderia ter sido 

evitado antes da revolução quântica na física, mas, segundo ele, a partir dela já deveria 

ter sido enfrentado pelas ciências sociais.
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Todavia, essa “viragem quântica” proposta por Wendt é uma empreitada das mais 

duvidosas, pois a relação entre física quântica e o fenômeno da consciência – i. é a cha-

mada “hipótese da consciência quântica” – leva à “impossibilidade de se formular uma 

teoria cognitivo-quântica”. Essa foi a principal conclusão da minuciosa avaliação crítica 

dessa proposta de virada ontológica e epistemológica das ciências sociais apresentada 

na tese de doutorado na UnB de Flavio Elias Riche (2012), que analisou toda a obra 

de Wendt, particularmente a argumentação do incisivo capítulo de 2010 – “Flatland: 

Quantum mind and the international system as hologram” –, esboços de capítulos de 

sua próxima obra, assim como vários esclarecimentos obtidos em diálogos com Wendt.

Confirmações da tese de Riche (2012) estão na coletânea Teoria Quântica: estudos 

históricos e implicações culturais, organizada por Freire Jr., Pessoa Jr. e Bromberg (2011), 

particularmente no tratamento dado pelo físico e professor de filosofia da USP Osvaldo 

Pessoa Jr. ao “fenômeno cultural do misticismo quântico”.

No entanto, o problema da proposta de Wendt (2005, 2010) é anterior a qualquer 

contestação da “hipótese da consciência quântica”, pois ambas são tributárias do “fisi-

calismo”, ou monopólio das ciências físicas. Ao contrário do que ainda supõem muitos 

pesquisadores – entre os quais se destaca Wendt – a ciência política, assim como o 

conjunto das humanidades, pertencem às ciências históricas e não às ciências exatas. 

Ao contrário das ciências físicas e químicas, suas teorias se baseiam muito mais em 

conceitos do que em leis. E o cerne dessa divisão é ocupado pelas ciências biológicas, 

pois a biologia funcional é parte das ciências exatas, enquanto a biologia evolucionista 

pertence às ciências históricas (Mayr, 2005). Daí a fragilidade do pressuposto de que a 

grande fronteira entre as ciências seja a que separa as “da natureza” das demais.

Então, admitindo-se que as humanidades precisem, de fato, superar seu intrínseco 

mecanicismo newtoniano, não se deveria olhar para a revolução darwiniana, que pode 

ser seu alicerce epistemológico, em vez de se mirar a revolução quântica?

Este artigo procurou mostrar que o desenrolar da relação entre darwinismo e hu-

manidades tende a sugerir que, por mais que possa demorar, deixará de existir cliva-

gem epistemológica entre as ciências da vida e as ciências sociais.
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resumo Para a filosofia moral, uma descrição evolucionista da psicologia e do comportamento humanos pode ser 
bastante esclarecedora quanto à natureza da moralidade e quanto à importância que o fenômeno moral adquire em 
nossas vidas. Neste artigo, abordaremos o tema considerando a seguinte questão: supondo que a moralidade seja um 
resultado adaptativo de nossa espécie, o que isso nos revela sobre o status de nossos juízos morais? Tomaremos, como 
resposta, a hipótese segundo a qual a teoria evolucionista é capaz de explicar, mas não justificar, nossos juízos morais. 
Correntes filosóficas distintas serão exploradas na investigação do que tal explicação nos revelaria acerca dos compromissos 
ontológicos, semânticos e epistemológicos do discurso moral.

 
palavras-chave Evolucionismo. Moralidade. Filosofia Moral.

abstract Considering that, for moral philosophy, an evolutionary description of human psychology and behaviour can 
shed considerable light on the nature of morality and the importance that the moral phenomenon assumes in our lives, the 
following question is posed: assuming that morality is an adaptive product of our species, what can be inferred from the 
status of our moral judgements? Departing from the hypothesis that the evolutionary theory can explain, but not justify our 
moral judgements, different philosophical trends are investigated in an effort to find out what such an explanation would 
reveal in terms of ontological, semantic and epistemological commitments of the moral discourse.

keywords Evolutionism. Morality. Moral philosophy.

EVOLUTIONISM AND MORALITY:
philosophical contributions

177

ribeiro, l. m. evolucionismo e moralidade: contribuições filosóficas

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 176-199, jan./dez. 2014



178

ribeiro, l. m. evolucionismo e moralidade: contribuições filosóficas

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 176-199, jan./dez. 2014

Introdução

Thomas Nagel disse que “a utilidade de uma abordagem biológica à ética depen-

de do que a ética é”.1 Com isso, Nagel sugere que uma compreensão do que é a 

ética ou a moralidade deve anteceder uma investigação da natureza humana fornecida 

pela biologia (na verdade, por qualquer ciência particular).2 Em um sentido, a afirma-

ção de Nagel é trivialmente correta. Obviamente, precisamos tomar conceitualmente 

como ponto de partida ao menos uma caracterização geral do que é a moralidade antes 

de sermos capazes de avaliar as suas implicações. Porém, Nagel parecia querer dizer 

mais do que isso, pois ele sugere também que essa concepção primária do que é a 

moralidade é fixa a ponto de não estar sujeita a qualquer tipo de revisão ou adequação 

resultantes de investigações empíricas. Nagel defende que a moralidade é uma disci-

plina teoreticamente autônoma, cuja investigação acerca de seus compromissos mais 

fundamentais independe dos resultados das ciências particulares. 

Nagel admite que se a moralidade fosse “um certo tipo de padrão comportamental 

ou hábito, acompanhado de algumas respostas emocionais, as teorias biológicas pode-

riam nos ensinar muito sobre ela.”3 Mas ele simplesmente nega que isso seja uma ca-

racterização adequada da moralidade. Para Nagel, essa é “uma investigação teórica que 

pode ser abordada por métodos racionais com padrões internos de justificação e crítica”4, 

o que reduz drasticamente a relevância de investigações empíricas para a moralidade. 

Entretanto, o que não parece ter ocorrido a Nagel é a possibilidade de que, embora 

estejamos dispostos a admitir que há algo central em nosso entendimento do que seja 

a moralidade que não parece ser fornecido pelas investigações empíricas das ciências 

particulares, essas investigações podem contribuir significativamente para uma am-

pliação ou revisão de parte dos nossos compromissos conceituais iniciais acerca da 

moralidade. Somente se mantivermos “inegociável” a nossa caracterização inicial do 

que seja a moralidade, é que poderemos descartar de antemão qualquer contribuição 

empírica das ciências particulares. No entanto, uma atitude como essa pareceria, no 

1. Nagel, 1978, p. 196.

2. Ao longo de todo este 
artigo, usaremos as palavras 

‘ética’ e ‘moralidade’ como 
sinônimas.

3. Nagel, Op.Cit., p. 196.

4. Ibid.
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mínimo, dogmática. Devemos manter em aberto a possibilidade de que estudos em-

píricos sobre a psicologia e o comportamento humanos possam redimensionar nossa 

concepção inicial de moralidade e, ao mesmo tempo, preservar outros elementos que 

nos permitem continuar a reconhecer o mesmo fenômeno como moral. Nesse senti-

do, contrariamente à sugestão de Nagel, talvez seja compatível entender a moralidade 

como “um tipo de padrão comportamental ou hábito, acompanhado de algumas res-

postas emocionais” e “uma investigação teórica que pode ser abordada por métodos 

racionais e que possui padrões internos de justificação e crítica”. Doravante, explora-

remos essa proposta à luz das contribuições que a moderna teoria evolucionista, de 

inspiração Darwinista, tem a oferecer sobre a psicologia e o comportamento humanos. 

Antecedentes históricos
O fato de propor uma descrição genealógica da natureza humana (sobretudo de suas 

capacidades cognitivas, afetivas e sociais) já parece constituir razão suficiente para que 

a teoria evolucionista mereça atenção de diversas áreas do conhecimento humano, mas 

isso nem sempre aconteceu. A validade e a relevância das contribuições da teoria nunca 

estiveram, desde o seu surgimento, livres de controvérsia. E é verdade que os críticos da 

teoria tiveram motivos para rejeitá-la ou tomá-la como suspeita, dados os excessos inacei-

táveis cometidos por seus defensores na primeira metade do século XX.5

A despeito disso, nosso ponto de partida será conceder hipoteticamente validade 

à teoria evolucionista, de uma perspectiva geral. Suponhamos que ela esteja correta 

em linhas gerais. O que ela nos diz sobre a vida social humana? Em particular, o que 

ela nos diz sobre o fenômeno moral? Em um primeiro momento, não foram raras as 

respostas excessivamente entusiásticas a essas perguntas. Em sua forma extrema, ela 

consistia em dizer “Tudo!”. O mais emblemático representante dessa resposta talvez 

tenha sido Herbert Spencer. Spencer parecia acreditar que poderíamos extrair da teoria 

evolucionista não apenas uma explicação da origem da moralidade, mas também uma 

justificação para ela, com base nos princípios explicativos da seleção natural. Em outros 

termos, Spencer parecia crer que a teoria evolucionista poderia tanto revelar por que a 

moralidade faz parte de nossas vidas quanto servir como guia (normativo) para condu-

zir nosso modo de viver.

5. Como diz Ruse: “tentativas 
de entender a moralidade 
a partir de nossas nature-
zas brutas funcionaram, 
de modo muito frequente, 
como apologia disfarçada 
para ideologias reacionárias 
e insensíveis.” (Ruse, 1984, 
p. 167) Assim, não foram 
incomuns as acusações de 
sexismo, racismo, elitismo, 
entre outros, a determina-
das conclusões extraídas de 
versões passadas da teoria 
evolucionista.
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Isso constitui, obviamente, um projeto ambicioso e, como tal, sofreu fortes críticas 

tão logo surgiu (a mais importante delas formulada por G. E. Moore). Como veremos, 

o que podemos seguramente dizer é que tais críticas são relevantes por identificarem 

a falta de cuidado de propostas como a de Spencer. 

Adeptos da posição de Spencer passaram a ser chamados, na primeira metade do 

século XX, de darwinistas sociais. Embora, de modo espantoso, tenham conseguido cré-

dito de parte da comunidade científica e de setores influentes das sociedades ociden-

tais (a ponto de algumas de suas ideias terem-se tornado objeto de políticas públicas 

estatais, como a eugenia), darwinistas sociais nunca conseguiram se livrar de críticas 

ferozes (sobretudo das várias vertentes das ciências humanas). 

Na década de 60 e, mais notavelmente, na década de 70, um movimento nos estu-

dos evolucionistas surgiu a fim de tentar corrigir equívocos do darwinismo social, ao 

mesmo tempo em que propunha apresentar a relevância da teoria evolucionista para 

as ciências humanas. A sociobiologia surgiu fundamentalmente como uma descrição 

da origem do comportamento animal social (incluindo o ser humano), sem ter como 

compromisso geral (ao menos, não explicitamente) tomar a teoria evolucionista tam-

bém como guia normativo para a vida humana. 

Sociobiólogos obtiveram um reconhecimento ligeiramente superior ao atribuído 

a darwinistas sociais entre algumas vertentes das ciências humanas. Ainda assim, 

enfrentaram obstáculos similares aos enfrentados por darwinistas sociais diante das 

correntes mais tradicionais das ciências hu-

manas. Por outro lado, a sociobiologia (e a 

psicologia evolutiva, como desdobramento 

mais recente da sociobiologia) despertou 

em parte da literatura filosófica uma retoma-

da do interesse pelos estudos evolucionistas 

que, com algumas exceções ao longo do sé-

culo XX, manteve-se latente desde os ataques 

de Moore a Spencer. Sobretudo a partir da década de 80, as contribuições que a teoria 

evolucionista poderia fornecer para uma melhor compreensão do fenômeno moral 

voltaram à agenda das discussões filosóficas. 
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Um fato recorrente na literatura filosófica, desde então, tem sido perguntar: com 

base na pressuposição de que a moralidade seja um resultado adaptativo de nossa 

espécie, o que isso nos revela sobre o status de nossos juízos morais? Em particular, o 

que uma explicação evolucionista do fenômeno moral nos revela sobre os compromis-

sos ontológicos, semânticos e epistemológicos de nossos juízos morais? Tendo nossos 

juízos morais sido originados por um processo (não teleológico) como o da seleção 

natural, eles podem possuir a função de representar uma realidade objetiva, externa a 

nós? Se sim, como podemos justificar nossos juízos morais se eles, como um dado de 

nossa psicologia, são resultado do processo da seleção natural (que, à primeira vista, 

tem uma relação direta, não com a moralidade, mas com sobrevivência e reprodução 

de um organismo)? Se não, qual é a função de nossos juízos morais e qual a relevância 

de descobrirmos que eles são oriundos de um processo evolutivo?

Questões como essas serão abordadas em nossa discussão a seguir. Porém, antes 

de considerarmos possíveis respostas a elas, faremos, nas duas próximas seções, con-

siderando antecedentes histórico-filosóficos, um breve percurso explicativo do quadro 

representativo da discussão filosófica contemporânea sobre o tema.

O legado de Moore
Em 1879, em uma das primeiras tentativas de extrair conclusões sobre o fenômeno 

moral na vida humana, com base em premissas orientadas exclusivamente pela teoria 

evolucionista, Spencer, em seu The Data of Ethics, defendeu que

A verdade segundo a qual o homem idealmente moral é alguém em quem o equilíbrio que 

o move é perfeito, ou se aproxima o máximo da perfeição, torna-se, quando traduzida para 

a linguagem fisiológica, a verdade de que ele é alguém em quem as funções de todos os ti-

pos são adequadamente realizadas. Cada função possui alguma relação, direta ou indireta, 

com as necessidades da vida [...]. 

[…]

Assim, o homem moral é aquele cujas funções [...] são todas deflagradas em graus adequa-

damente ajustados às condições de sua existência. Embora pareça estranha, essa conclusão 

é a conclusão a ser extraída aqui, a de que a realização de toda função é, em um sentido, 

uma obrigação moral.6 6. Spencer, 1879, p. 75-76.
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Para que essas passagens alcancem o impacto que pretendiam, devemos fazer 

notar que Spencer, ao usar os conceitos “função”, “necessidades da vida” e “equilí-

brio”, tem em mente interpretações puramente biológicas desses conceitos, tal como 

aparecem na teoria evolucionista.7 Assim, Spencer foi tomado como defensor de que 

podemos reduzir conceitos morais e proposições morais a conceitos e proposições 

fornecidos pela teoria evolucionista. Com base nessa interpretação, Spencer tornou-

se uma figura emblemática que conferiu uma reputação duvidosa aos estudos que se 

propunham a investigar a relação entre evolucionismo e moralidade. 

Por que passagens como aquelas conferiram ao tipo de estudo ao qual Spencer es-

tava associado uma reputação duvidosa? Uma leitura atenta daquelas passagens revela 

que elas são enunciados pouco cuidadosos sobre as possíveis relações entre evolucio-

nismo e moralidade. Podemos destacar algumas dificuldades centrais: (a) a passagem 

direta de um vocabulário típico das ciências naturais (em particular, da biologia evolu-

cionista) para um vocabulário normativo moral; (b) a aparente pressuposição de que 

ordenamento normativo implica e é implicado por ordenamento funcional (biológico); 

(c) a tese de que o fim último da vida humana pode ser explicado com referência à 

preservação da existência, sob uma perspectiva evolucionista. 

Diante desse diagnóstico, tão logo filósofos debruçaram-se sobre propostas como 

a de Spencer, os ataques se iniciaram. Um dos mais famosos deles surgiu já na virada 

para o XX, em 1903, com G. E. Moore e seu Principia Ethica. O ataque de Moore não 

se limitava à proposta de ética evolucionista de Spencer, mas é muito provável que a 

obra de Spencer tenha sido uma das principais motivações de Moore. Isso não apenas 

porque Moore dedica um capítulo inteiro a discutir e a rejeitar propostas como a de 

Spencer, mas também porque decidiu nomear de “naturalista” uma suposta falácia 

que várias escolas filosóficas de pensamento moral cometiam, em uma clara alusão ao 

projeto de naturalização da ética proposto por Spencer.8 

É provável que Moore não tenha sido inteiramente justo com Spencer na caracteriza-

ção de sua proposta de naturalização da ética. Mas o fato é que grande parte da tradição 

filosófica posterior a Moore tomou suas palavras como a caracterização padrão daquilo 

que se passou a chamar de ética evolucionista. Segundo essa caracterização, defensores de 

uma ética evolucionista seriam propriamente descritos como reducionistas, naturalistas 

e evolucionistas. Eles seriam reducionistas porque propõem uma redução do vocabulário 

8. O mesmo argumento, se-
gundo Moore, atingia também 
outras propostas reducionistas 

naturalistas (não evolucio-
nistas), além de propostas 

metafísicas. Como esse dado 
revela, a expressão “falácia na-
turalista” não parece adequada 
para representar as pretensões 

de Moore.

7. O objetivo com essas 
passagens não é tomá-las 
como sínteses precisas do 

pensamento de Spencer, mas 
ilustrar uma determinada 
proposta (historicamente 

relevante) de se entender a 
relação entre evolucionismo e 

moralidade.
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ético a um vocabulário de outra natureza; seriam naturalistas porque propõem que o vo-

cabulário relevante para substituir o vocabulário ético seria o vocabulário da(s) ciência(s) 

natural(is); seriam evolucionistas porque propõem especificamente que a ciência ade-

quada a cumprir esse papel é a biologia, por meio de sua abordagem evolucionista. 

A suposta falácia que Moore identificou pode ser resumida nos seguintes termos: 

toda e qualquer proposta de redução (ou identificação) do vocabulário moral a um vo-

cabulário de outra natureza pode ser inteligivelmente questionada. Isso porque, para 

toda e qualquer proposta de identificação do vocabulário moral com um vocabulário de 

outra natureza, uma questão que refute a veracidade de tal identificação não envolve 

qualquer tipo de confusão conceitual e, portanto, tem sua resposta em aberto. Em uma 

proposta como a da ética evolucionista, o ataque de Moore poderia, então, ser formu-

lado do seguinte modo: o defensor de uma ética evolucionista proporia que um termo 

moral fundacional – como “bom”, “correto” ou “dever” – fosse definido nos termos 

fornecidos pela teoria da evolução. Assim, ‘bom’, por exemplo, poderia ser “aquilo 

que garante a preservação e a reprodução de um indivíduo da espécie humana”. O 

argumento de Moore, então, foi o de que qualquer proposta nessa direção poderia ser 

inteligivelmente questionada: “x é algo que garante a preservação e a reprodução de 

um indivíduo da espécie humana, mas x é bom?” Essa é, para Moore, uma questão 

inteligível e cuja resposta está em aberto – que não pode ser respondida por meio de 

uma mera análise dos conceitos contidos nela. Mas, segundo Moore, se termos éticos 

pudessem ser reduzidos a termos fornecidos pela teoria da evolução, tal questão não 

seria inteligível. Ela envolveria algum tipo de confusão conceitual, da mesma forma 

que (supostamente) alguém estaria conceitualmente confuso se perguntasse se um 

solteiro é um homem não casado, sendo esse conceito uma verdade conceitual e, como 

tal, envolvendo a identificação dos termos “solteiro” e “homem não casado”.9

A suposta falácia que Moore identificou carrega várias dificuldades. Moore, natural-

mente, não vislumbrou a possibilidade de que linguagem e metafísica pudessem não ser 

inteiramente coincidentes10 e ainda parecia cometer a petição de princípio de excluir a 

possibilidade de que o naturalista reducionista estivesse correto e, portanto, pudesse con-

siderar como confuso conceitualmente alguém que questionasse a sua proposta de iden-

tificação do vocabulário moral a algum vocabulário naturalista.11 Mas, seja lá qual for o re-

sultado dessa disputa filosófica, o que Moore certamente deixou como importante legado 

9. Deixemos aqui de lado a 
discussão filosófica que põe 
em questão a existência de 
verdades analíticas.

10. De fato, propostas 
semânticas posteriores, 
pós-Kripke e pós-Putnam, 
são frequentemente usadas 
por defensores contemporâ-
neos de uma naturalização 
da ética. Nesse caso, ainda 
que nosso vocabulário moral 
não revele qualquer relação 
conceitual interessante com 
o vocabulário das ciências 
naturais, poderia, ainda 
assim, ser o caso que ambos 
os vocabulários se referissem 
às mesmas propriedades. 
Infelizmente, não teremos 
a oportunidade de explorar 
aqui propostas como essa.

11. Como disse Frankena, “a 
acusação de se cometer a fa-
lácia naturalista só pode ser 
feita como uma conclusão 
da discussão e não como um 
instrumento para decidi-la.” 
(1939, p. 465)
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em relação às primeiras propostas de ética evolucionista foi tornar claro quão simplório 

e questionável seria propor que, considerando o fato de que se tem disponível uma histó-

ria explicativa sobre a origem e desenvolvimento biológico da vida humana, poder-se-ia 

inferir diretamente, com base nisso, ditames específicos (morais) sobre como conduzir 

a vida humana. Isso, por si só, não inviabiliza conceitualmente uma proposta como a de 

Spencer, mas exige que ela forneça muito mais premissas a seu argumento para que ele 

possa funcionar. Em especial, propostas de uma ética evolucionista precisariam mostrar 

como seria possível, partindo de uma história genealógica explicativa sobre a origem do 

comportamento humano, justificar o conteúdo da moralidade e como devemos agir.12 

Sociobiologia e psicologia evolucionista
Após uma diminuição de interesse filosófico na temática, a discussão sobre a con-

tribuição que a teoria evolucionista poderia oferecer para o entendimento do fenôme-

no moral volta a ganhar força a partir da década de 80. Esse movimento filosófico é, 

na verdade, reflexo de outros movimentos em biologia, psicologia, ciência cognitiva, 

antropologia e em outras disciplinas.13 Com a publicação de Sociobiology: The New Syn-

thesis, por E. O. Wilson, em 1975, surge, de modo sistemático, a proposta de um novo 

paradigma para a compreensão do comportamento humano, com base nas hipóteses 

da então chamada “sociobiologia”. O trabalho de Wilson incorpora os avanços sobre a 

teoria evolucionista promovidos, na década de 60, por autores como J. Maynard Smi-

th, W. D. Hamilton, G. C. Williams, entre outros. Esses autores foram responsáveis por 

uma elucidação do conceito de adaptação na tradição darwinista (e de conceitos funda-

mentais relacionados, como adaptação inclusiva e seleção por parentesco) e também por 

fornecer uma base matemática para ela. Mas é Wilson que, na esteira dessa literatura, 

sistematiza e populariza a ideia de explicar o comportamento social, sustentado por 

bases biológicas evolucionistas. 

De forma resumida, segundo a sociobiologia, os genes dos animais (humanos e 

não humanos) ocupam um papel central na explicação do comportamento, em es-

pecial, do comportamento social. A ideia é que comportamentos sociais que molda-

ram o passado evolutivo dos animais, tais como padrões de acasalamento, disputas 

territoriais, buscas por alimentos em grupo, agressividade, altruísmo, reciprocidade, 

12. Ao dizer isso, descarta-
mos como parte dos nossos 

objetivos aqui explorar 
alternativas segundo as quais 

propostas mais detalhadas, 
mas que preservassem o 

espírito da tese de Spencer, 
pudessem ser defendidas. 

13. Uma instrutiva discussão 
desses movimentos e de seus 

reflexos na filosofia pode ser 
encontrada em Ruse, 1986a.
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entre outros, são considerados traços que foram selecionados em razão de pressões 

adaptativas que os indivíduos sofreram em seus ambientes. Essas pressões adaptativas 

levaram alguns animais, em variados graus de complexidade, a desenvolver formas de 

interações sociais que garantissem perpetuação genética por meio da sua sobrevivên-

cia e da maximização de sua capacidade reprodutiva. Nas palavras de Wilson:

O âmago da hipótese genética é a proposição, derivada diretamente da teoria evolucionista 

neo-Darwnista de que os traços da natureza humana foram adaptativos durante o perío-

do em que a espécie humana evoluiu e que os genes consequentemente se espalharam 

através da população, que predispôs os seus portadores a desenvolverem aqueles traços. 

Adaptabilidade significa simplesmente que se um indvíduo possuísse os traços ele teria 

uma maior chance de ter seus genes representados na próxima geração do que se não pos-

suísse os traços. A diferença de vantagem entre indivíduos é chamada, nesse sentido es-

trito, de adaptação genética. Há três componentes básicos da adaptação genética: aumento 

da sobreviência individual, aumento da reprodução pessoal e melhoria da sobrevivência e 

reprodução de parentes próximos que compartilham os mesmos genes por descendência 

direta. Uma melhoria em qualquer um dos fatores ou em qualquer combinação deles 

resulta em uma maior adaptação genética. [...] Se a posse de certos genes predispõe indiví-

duos em relação a um traço em particular, por exemplo, um certo tipo de resposta social, 

e o traço, por sua vez, confere adaptação superior, os genes ganharão um aumento em sua 

representação na próxima geração. Se a seleção natural continua por muitas gerações, os 

genes favorecidos se espalharão por toda a população, e o traço se tornará uma caracterís-

tica da espécie. É dessa forma que muitos sociobiólogos, antropólogos e outros postulam 

que a natureza humana foi moldada pela seleção natural.14

Como mencionamos anteriormente, a sociobiologia, como uma disciplina aplica-

da à vida humana, nunca recebeu endosso unânime das várias correntes das ciências 

humanas. Isso se deu fundamentalmente porque se atribuiu à sociobiologia uma visão 

estreita da natureza humana e da sua vida social. Essa rejeição pode ser explicada, em 

parte, por culpa dos próprios sociobiólogos. Embora possa não ter sido intenção deles, 

a verdade é que pairava no ar uma falta de cuidado na apresentação de suas propostas, 

além de uma postura altamente ambiciosa,15 que dava margem a interpretações da 

sociobiologia como defendendo alguma forma de determinismo genético que, na me-

lhor das hipóteses, não parecia acomodar bem o papel fundamental que a cultura tem 

na vida humana.16 Parece especialmente problemática a explicação de certos traços com-

portamentais como sendo adaptativos. Para citar apenas dois casos, a maneira como 

14. Wilson, 1978, p. 32-3.

15. Wilson diz, por exemplo: 
“cientistas e humanistas 
devem considerar a possi-
bilidade de que chegou a 
hora de a ética ser removida 
temporariamente das mãos 
dos filósofos e ser biologiza-
da.” (Wilson, 1975, p. 287) E 
nega a possibilidade de que a 
moralidade, como fenômeno 
cultural, possa se tornar autô-
noma de sua base biológica: 
“Os genes mantêm a cultura 
presa a uma correia. A correia 
é bastante longa, mas inevita-
velmente os valores sofrerão 
a influência de seus efeitos 
sobre a distribuição do gene 
humano. [...] O comporta-
mento humano [...] é a técni-
ca indireta através da qual o 
material genético humano foi 
e será mantido intacto. Não é 
possível demonstrar qualquer 
outra função última para a 
moralidade.” (Wilson, 1978, 
p. 167)

16. Segundo Wilson: “a 
questão relevante não é mais 
se o comportamento social 
humano é geneticamente 
determinado; [a questão] é 
até que ponto ele é.” (Wilson, 
1978, p. 19) Mas, ao mesmo 
tempo, reconhece que apenas 
nos humanos “a cultura se 
infiltrou de modo completo 
em virtualmente todo aspecto 
da vida. Os detalhes etnográ-
ficos são subdeterminados, 
resultando em grande diver-
sidade entre as sociedades. 
Subdeterminação não signi-
fica que a cultura esteja livre 
dos genes. O que evoluiu foi 
a capacidade para a cultura 
[...].” (Wilson, 1975, p. 284) E 
ainda que “a evolução social 
humana é obviamente mais 
cultural do que genética.” 
(Wilson, 1978, p.153)
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Wilson e os pioneiros da sociobiologia explicam o que eles chamam de “altruísmo re-

cíproco” e “hipergamia” parece, no mínimo, superficial. O problema não é apenas que 

não parece apropriado usar conceitos como “altruísmo” e “hipergamia” para padrões 

orgânicos que são explicados geneticamente, mas fundamentalmente que não é feita 

uma distinção clara, na literatura sociobiológica, entre o uso metafórico (que deveria ser 

o propósito da sociobiologia) e o uso literal (tipicamente humano) de tais conceitos.17

É da constatação de várias imprecisões como essas na literatura sociobiológica que 

surge um novo movimento em psicologia que, embora associado ao ideal da socio-

biologia de uma explicação biológica evolucionista da vida social humana, dispõe-se a 

explorar de modo mais rigoroso o tema e a responder as objeções à sociobiologia. 

A psicologia evolutiva, consolidada na década de 80, propõe-se não apenas a ser 

uma disciplina mais ampla do que a sociobiologia, mas também a explicar aspectos do 

comportamento humano que apresentavam dificuldades para os textos pioneiros da so-

ciobiologia. A psicologia evolutiva é uma disciplina mais ampla do que a sociobiologia 

porque ela se propõe primariamente a investigar os mecanismos mentais (e complexos 

neurais) responsáveis pelo comportamento humano em geral, sob uma perspectiva evo-

lucionista e igualmente informada por modelos computacionais de explicação do fun-

cionamento da mente humana (que foram herdados dos avanços obtidos nas ciências 

cognitivas inspirados pelo paradigma Chomskiano dos mecanismos inatos subjacentes 

ao aprendizado da linguagem).18 Assim, o escopo da psicologia evolutiva não é restrito 

ao comportamento social, mas envolve todo tipo de comportamento e capacidades cog-

nitivas e afetivas, humanas em geral. Além disso, e de modo mais fundamental, o foco 

da psicologia evolutiva reside nos mecanismos adaptativos da mente humana para explicar 

o comportamento, e não diretamente nos comportamentos. A sociobiologia tendia, ao 

contrário, a concentrar-se apenas em padrões comportamentais e, como tal, parecia con-

ceder pouco espaço para a flexibilidade das capacidades humanas. É por concentrar-se 

nos mecanismos mentais para explicar o comportamento que a psicologia evolutiva pa-

rece dispor de mais recursos conceituais para descrever o papel fundamental que a cul-

tura assume na vida humana, assim como a grande variação entre indivíduos humanos 

no que diz respeito às suas capacidades cognitivas e afetivas, sejam estas sociais ou não. 

Dessa forma, ainda que a psicologia evolutiva preserve da sociobiologia os compro-

missos com uma explicação biológica evolucionista do comportamento (social) huma-

no, cujo último nível é a propagação genética e, como consequência disso, defenda a 

17. Cf. Wilson (1978, p. 39ss. 
e cap.7) para suas  discussões 
sobre hiper gamia e altruísmo 

recíproco

18. Em particular, a obra de 
Barkow, Tooby e Cosmides 
ocupa um lugar central na 

sistematização da disciplina. 
Ver Barkow, Tooby e Cosmi-

des (1992) para uma série de 
artigos sobre o tema.
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existência de certos mecanismos inatos universalmente compartilhados pela espécie 

humana, ela pode explicar como esses mecanismos podem gerar respostas distintas 

em seres humanos distintos, dadas as variações ambientais e culturais. Como tal, a 

psicologia evolutiva parece conceder espaço fundamental à cultura na explicação da 

vida humana. Em especial, é importante para psicólogos evolutivos que vários dos me-

canismos psicológicos que explicam nossas disposições psicológicas e nossos compor-

tamentos sejam entendidos como resultados adaptativos do nosso passado evolutivo, 

quando nossos ancestrais enfrentavam dificuldades distintas e desenvolviam-se em 

ambientes distintos dos atuais. Muitos dos nossos comportamentos modernos são, 

assim, explicados por psicólogos evolutivos como sendo efeitos “colaterais” do nosso 

passado adaptativo, em que mecanismos psicológicos que cumpriram funções adapta-

tivas no passado não necessariamente o fazem em nossos cenários atuais. A despeito 

disso, é verdade que ao menos parte de nosso comportamento cultural sofre influência 

dos mecanismos psicológicos que herdamos de um processo evolutivo de nossa natu-

reza e que é explicado, em última instância, no nível genético.19

Em filosofia, esses vários movimentos científicos foram absorvidos sobretudo com 

base nos escritos de Michael Ruse (e nas discussões provocadas por ele). No tópico que 

nos interessa aqui, Ruse deixa claro que uma abordagem evolucionista do fenômeno 

moral pode ser eficaz do ponto de vista explicativo, mas não do ponto de vista da justi-

ficação do conteúdo da moralidade. Como exatamente isso se dá? 

O legado filosófico da sociobiologia  
e da psicologia evolucionista

Mesmo que admitamos que Moore tenha apresentado uma forte objeção (embora 

não conclusiva) aos primeiros projetos de uma ética evolucionista, é verdade, por outro 

lado, que nada do que Moore disse torna irrelevante uma investigação do fenômeno 

moral sob uma perspectiva evolucionista. A dificuldade apresentada por Moore dizia 

respeito especificamente a uma proposta de redução direta dos termos morais – e, por 

extensão, do conteúdo da moralidade – a princípios e dados fornecidos pela teoria evo-

lucionista. Assim, ainda que o resultado disso fosse rejeitar que o conteúdo da mora-

lidade pudesse ser justificado pela teoria evolucionista, nada no argumento de Moore 

19. Cf. Tooby e Cosmides 
(1989a) e Symons (1992).
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exclui a possibilidade de que se possa explicar (ao menos em parte) nossas tendências 

morais com base em premissas evolucionistas. Por soar mais promissor, esse foi o pon-

to de partida da literatura filosófica em sua retomada recente do tema.20

O que significa tomar a teoria da evolução como ponto de partida para explicar ten-

dências morais? Em termos gerais iniciais, podemos dizer que a hipótese relevante de-

fende que várias de nossas capacidades psicológicas e comportamentos morais são tra-

ços adaptativos da espécie humana. Em outros termos, uma explicação possível para o 

surgimento e a importância que a moralidade adquiriu na vida humana está relacionada 

à vantagem adaptativa que o fenômeno moral gerou para a espécie humana, em termos 

de sobrevivência e reprodução. Mas como explicar mais claramente essa história?

A primeira dificuldade para evolucionistas foi responder à seguinte questão: “se a 

seleção natural diz respeito ao indivíduo, se ela se dá por egoísmo (selfishness), como 

se explica a ampla cooperação ou ‘altruísmo’ disseminado no mundo animal?”21 A res-

posta que se tornou padrão para sociobiólogos e psicólogos evolucionistas consiste em 

identificar dois mecanismos que se revelaram compatíveis com a seleção individual: 

seleção por parentesco e altruísmo recíproco. Como diz Ruse:

[Na seleção por parentesco] parentes compartilham cópias dos mesmos genes. Assim, 

quando um parente reproduz, o indivíduo se reproduz vicariamente, por assim dizer. Por-

tanto, ajuda dada a parentes quanto a sobrevivência e reprodução repercute em benefício 

ao próprio indivíduo. Há também o altruísmo recíproco. Resumidamente, se eu ajudo você 

(mesmo quando você não é parente) aumentam-se as chances de você me ajudar – e vice-

versa. Ambos ganhamos, enquanto que, separados, ambos perdemos.22

Assim, a ideia é a de que, por meio de um processo de seleção natural, estratégias 

cooperativas de reciprocidade tornaram-se, ao longo do tempo, traços selecionados – 

inicialmente, para parentes, posteriormente, para não parentes – que ampliaram a 

capacidade de sobrevivência e de reprodução individual, após longo processo, também 

grupal e, como último estágio, da espécie. Essa caracterização carece, obviamente, de 

maiores esclarecimentos.

Um primeiro ponto de esclarecimento consiste em fazer notar que tais mecanis-

mos devem ser chamados de altruístas apenas de modo metafórico. Como qualquer 

outra adaptação, trata-se de um processo “cego”, não teleológico. Como diz Ruse: “[…] 

quando se fala de ‘altruísmo animal’ está se falando de comportamentos instintivos, 

20. Reações contrárias 
contemporâneas a essa 

retomada também surgiram, 
como Nagel (1978).

21. Ruse, 1984, p. 169.

22. Ruse, 1986b, 237.
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selecionados pelo fato de seus portadores maximizarem por meio deles as suas capaci-

dades de transmissão genética.”23 

Um segundo ponto consiste em propor que, em seres humanos, aquele sentido 

metafórico de “altruísmo” evoluiu para um sentido literal. Para autores como Ruse, o 

altruísmo moral (literal) foi a forma como o altruísmo biológico (metafórico) foi reali-

zado em humanos: 

O altruísmo moral, literal, é uma forma impressionante através da qual a cooperação bio-

lógica vantajosa é alcançada. Humanos são o tipo de animal que se beneficiam biologi-

camente da cooperação dentro de seus grupos, e o altruísmo moral, literal, é a maneira 

através da qual se alcança aquele fim.24 

Um terceiro ponto de esclarecimento – sugerido por Ruse, mas desenvolvido de 

modo mais completo por autores posteriormente – consiste em chamar a atenção para 

o caráter categórico que as estratégias cooperativas de reciprocidade adquiriram no pro-

cesso adaptativo de humanos. Richard Joyce,25 por exemplo, enfatiza que a importância 

que a moralidade adquiriu na vida humana pode ser explicada por meio da postulação 

de um sentimento de obrigação diante de estratégias cooperativas compartilhadas.26 

Com esse sentimento ou senso de obrigação surgem dois outros mecanismos puni-

tivos: um autorreferente; outro direcionado a parceiros de vida social. O mecanismo 

punitivo autorreferente indica as sanções de “consciência” que o próprio indivíduo ex-

perimentaria por violar uma regra compartilhada em seu grupo. O mecanismo direcio-

nado a parceiros sociais revela, por sua vez, estratégias de detecção e punição daqueles 

que violam regras compartilhadas.27 

Com o desenvolvimento dessas relações cooperativas, reforçadas por padrões de 

reciprocidade e de internalização de regras compartilhadas socialmente, associadas à 

crescente complexidade dos cenários práticos com os quais nossos antepassados evo-

lutivos depararam, é provável que um novo fenômeno tenha surgido, nos moldes da 

seguinte descrição de Joyce:

Ao fornecer uma estrutura a partir da qual as ações de um indivíduo e as dos outros podem 

ser avaliadas, juízos morais podem atuar como um tipo de “moeda corrente” para nego-

ciação coletiva e deliberação. Juízos morais podem, assim, funcionar como um tipo de 

“aglutinação” social, atrelando indivíduos em uma estrutura justificatória compartilhada e 

fornecendo uma ferramenta para solucionar vários problemas grupais de coordenação.28

23. Ruse, 1984, 170.

24. Ruse, 1986b, p. 229.

25. Cf. Joyce (2001; 2007).

26. Isso, por si só, parece ser 
um problema para se falar de 
“altruísmo”. Quando se fala 
de sentimentos de obrigação 
com relação a estratégias 
cooperativas de reciprocida-
de não é absolutamente claro 
que o conceito “altruísmo” 
seja o mais adequado para 
descrever as relações em 
jogo.

27. Cf. Tooby e Cosmides 
(2004).

28. Joyce, 2007, p. 117.
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Um quarto e último ponto de esclarecimento diz respeito ao poder explanatório que 

os diversos mecanismos postulados adquirem na psicologia e no comportamento huma-

nos. O fato de serem, por assim dizer, “inatos”, resultantes de um processo adaptativo 

da espécie humana, não significa que eles necessariamente se manifestarão em todos os 

seres humanos e muito menos que se manifestarão de modo idêntico. Como diz Joyce, 

falar de automatismo (hardwiring) e inatismo, além de metafórico, é enganador, pois

leva a negligenciar a ideia de que a seleção natural nos forneceu disposições psicológicas 

que exigem condições ambientais para se “manifestarem”. Assim, mesmo que algo muito 

particular como “a crença de que p” pudesse ter sido selecionada, não se seguiria que todo 

indivíduo acredita que p.29

Feitos esses esclarecimentos, cabe agora perguntar pelas consequências filosóficas 

de se entender o surgimento do fenômeno moral nesses termos. A hipótese formulada 

aqui é obviamente muito geral e carece de detalhes relevantes para se compreender mais 

precisamente o desenvolvimento do fenômeno moral.30 Não obstante, tal hipótese geral 

será suficiente para nossos propósitos (igualmente gerais) de explorar algumas questões 

filosóficas relevantes do ponto de vista ontológico, semântico e epistemológico.

Para autores como Ruse e Joyce, tal explicação do surgimento do fenômeno moral 

na vida humana fornece um forte argumento a favor da tese de que não existe justifi-

cação última para a moralidade e que esta não é, em sentido estrito, objetiva. Segundo 

esses autores, a explicação evolucionista para o surgimento do fenômeno moral não 

é ela mesma de forma alguma moral. Como vimos, ela é uma explicação baseada em 

considerações sobre as vantagens adaptativas do comportamento moral, em termos 

de sobrevivência e reprodução. É isso o que possibilita que tais autores evitem uma 

acusação como a de Moore a Spencer. A teoria evolucionista não justifica a moralidade, 

apenas explica o surgimento do fenômeno moral. Assim, autores como Ruse e Joyce 

pensam que a melhor explicação é, na verdade, entender a moralidade como “subjeti-

va”, no sentido de que ela se constitui fundamentalmente como o reflexo de certas dis-

posições (psicológicas, comportamentais e, possivelmente, linguísticas)31 adquiridas 

por sua eficiência adaptativa, mas sem serem respostas racionais ao mundo. 

Por outro lado, uma proposta como essa enfrenta a seguinte dificuldade: parece 

que o modo como temos a experiência do fenômeno moral aponta para algo objetivo 

e não apenas subjetivo. Em outros termos, quando falamos e pensamos moralmente, 

29. Joyce, 2001, p. 147.

30. Para uma descrição 
detalhada e empiricamente 

informada, ver Joyce (2007).

31. A capacidade linguística é 
particularmente importante 

para Joyce, que defende a 
hipótese de que ela é central 
para o fenômeno moral (por 

tornar possível explicar o tipo 
de complexidade mental que 

conceitos morais parecem 
exigir) – sobretudo por 

essa razão a moralidade é 
um fenômeno tipicamente 

humano.
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34. Ibid. “Se nossas emoções 
nos enganam a esse ponto, 
deve existir uma razão. Aqui 
certamente encontramos 
uma grande força na posição 
sociobiológica. [...] Uma 
pessoa que acredita em uma 
ética objetiva irá provavel-
mente se comportar mais 
eficientemente do que uma 
pessoa que não acredita.” 
(Ruse, 1984, p.192)

falamos e pensamos como se realidades morais realmente existissem. Mas, se a hi-

pótese de Ruse e Joyce estiver correta, essas realidades morais, na verdade, não exis-

tem objetivamente. Diante disso, autores como Ruse e Joyce respondem defendendo 

simplesmente que a aparência de objetividade da moralidade pode também ser expli-

cada como uma adaptação. Os mecanismos subjacentes ao fenômeno moral foram 

provavelmente muito mais eficazes do ponto de 

vista evolutivo ao conferirem fenotipicamente 

a aparência de objetividade ao pensamento (e 

ao discurso) moral. Assim, Ruse diz que “não 

há justificação racional para a ética no sen-

tido de existirem fundamentos aos quais 

se apelar em uma argumentação racional. 

Tudo o que se pode oferecer é um argumento 

causal que mostra por que possuímos crenças 

éticas.”32 Mas, uma vez que a ética é um fenôme-

no existente, a melhor explicação agora disponível 

para o evolucionista é dizer que “a ética é uma ilusão coletiva da espécie humana, mol-

dada e preservada pela seleção natural a fim de promover a reprodução individual”33 e 

que o sentido dessa ilusão é a função biológica de “nos persuadir de que a ética possui 

uma referência objetiva” e, assim, ser mais eficiente evolutivamente.34 

Há vantagens nessa interpretação do fenômeno moral, que podemos chamar de 

ficcionalista (por ela entender a moralidade, em termos gerais, como uma ficção útil do 

ponto de vista evolutivo). Ela evita a acusação da falácia naturalista de Moore, mostran-

do como a teoria evolucionista em si mesma deve ser entendida, ou seja, desprovida de 

conteúdo moral, ao mesmo tempo em que explica como o fenômeno moral adquiriu 

a importância que identificamos na vida humana. Mas há, por outro lado, também 

dificuldades. Mencionaremos aqui duas delas: em primeiro lugar, cabe ao ficcionalista 

explicar como lidar com a identificação do erro sistemático que a ficção na qual nos 

encontramos gera – ou seja, o erro de tomar como verdadeiro e objetivo algo que não 

é – quando pensamos e falamos moralmente. Ruse parece não perceber o ar paradoxal 

quando diz que “embora nossos poderes racionais nos mostrem que não existe mo-

ralidade objetiva, todos nós, como humanos, sentimos que existe.”35 Ao descobrir que 

32. Ruse, 1986b, p.235.

33. Ibid.

35. Ruse, 1984, p. 192.
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nosso discurso e pensamento morais não realizam aquilo que se propõem a realizar 

– a saber, a representação de uma realidade moral objetiva – não parece que possamos 

mais continuar a usar os conceitos e proposições básicos da moralidade sem algum 

tipo de desconforto. E esse desconforto parece ser propriamente de natureza racional. 

Afinal, confortarmo-nos em pensar e falar sobre algo como verdadeiro, quando sabe-

mos agora que é uma ficção, parece uma atitude irracional. Supondo, então, que, não 

estando dispostos a abandonar completamente o discurso moral – por identificarem 

algum valor nele –, os ficcionalistas precisam de alguma justificativa ulterior para con-

tinuar a pensar e falar moralmente (já que fazer isso, por si só, é uma mera ficção) e 

removerem a acusação de irracionalidade.36 

O segundo problema diz respeito ao fato de que, embora o ficcionalista rejeite 

qualquer justificação última do conteúdo da moralidade, ele parece endossar um con-

junto de disposições e comportamentos que seriam efetivamente constitutivos daquilo 

que (supostamente) reconhecemos como moral.37 Por exemplo, Ruse (seguindo os so-

ciobiólogos) defende um papel central para o altruísmo naquilo que (supostamente) 

reconhecemos como moral e defende que seria justificável moralmente parcialidades 

morais direcionadas àqueles que fazem parte de nosso círculo estreito de relações afe-

tivas.38 O problema aqui não é propriamente perguntar se essas propostas estão ou 

não de acordo com as nossas sensibilidades morais. O problema é como Ruse faz sua 

defesa. Ao considerar que altruísmo e parcialidade em relação ao nosso círculo estreito 

de relações afetivas são tendências herdadas diretamente de nosso passado evolutivo, 

Ruse as inclui como parte integrante de nossos princípios morais com algum tipo 

de legitimidade simplesmente porque são herdadas de nosso passado evolutivo. Mas, 

nesse ponto, não é mais tão claro que Ruse esteja em posição muito melhor do que 

Spencer. Afinal, embora ele possa dizer que nada do que pensamos que é moral esteja 

racionalmente justificado, ainda assim, por termos o fenômeno moral internalizado 

em nossas vidas, agimos como se estivéssemos justificados. E o que figurará agora em 

nossa “ficcional” visão moral de mundo? Na história de Ruse, exatamente aquilo que 

nos foi fornecido diretamente pela evolução. 

Que esse ponto é um problema para Ruse fica claro na seguinte passagem, quando 

ele considera a crítica de que Wilson não escaparia da falácia naturalista:

Wilson não está dizendo que a natureza humana [...] é em si mesma boa porque evoluiu, 

36. A estratégia mais comum 
entre ficcionalistas consiste 

em conferir à moralidade 
valor instrumental, como 

meio para a promoção dos 
interesses dos indivíduos, 

estes, sim, passíveis de atri-
buição de valor genuíno (não 

ficcional).

37. Como veremos, essa 
acusação se direciona mais a 
um autor como Ruse do que 

a um autor como Joyce.

38. Cf. Ruse, 1984.
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nem está dizendo que o processo da evolução é algo bom. Ao contrário, ele está dizendo 

que a nossa capacidade moral evoluiu e que isso estabelece nossos padrões de certo e erra-

do. Ela produz os objetivos que devem ou não ser alcançados. Portanto, podemos entender 

a moralidade apenas através do entendimento da nossa evolução.39 

Se a evolução nos dotou com os padrões de certo e errado e com os objetivos que de-

vem e que não devem ser almejados, mesmo que isso seja uma ficção, bastaria informar-

se na teoria evolucionista para descobrir como pensamos que devemos agir. E isso parece 

efetivamente ter algo em comum com aquilo que Moore chamou de “falácia naturalista”.

Nas próximas duas seções, veremos possíveis respostas a esses dois problemas ge-

rais associados à interpretação ficcionalista, mas mantendo o compromisso geral com 

uma explicação evolucionista do fenômeno moral na vida humana.

Expressando atitudes ou construindo verdades? 
Alternativas ao Ficcionalismo

Uma possível resposta ao primeiro problema consistiria em abandonar a semânti-

ca e/ou epistemologia que figuram na base da interpretação ficcionalista. Ficcionalistas 

normalmente defendem uma semântica descritivista para a linguagem moral, postu-

lando que nosso discurso moral se propõe a descrever realidades genuinamente morais 

externas a nós. Mas, como vimos, para ficcionalistas, a melhor forma de compatibilizar 

uma explicação evolucionista do fenômeno moral com os compromissos descritivistas 

do discurso moral é concluir que este, ainda que se proponha a representar algo objetivo, 

simplesmente fracassa nesta tarefa e, assim, a moralidade se revela uma ficção. 

Por outro lado, ficcionalistas são geralmente fundacionalistas acerca da justificação 

do discurso moral. Desse modo, para que um juízo moral particular esteja justifica-

do, ele deve ser justificado por um outro juízo particular (também justificado) ou ser 

ele mesmo autojustificado. Assim, as proposições fundacionais (e os respectivos juí-

zos) desse modelo epistemológico são aquelas que se justificam por si mesmas e não 

necessitam de justificação por outras proposições. Porém, apesar de a interpretação 

ficcionalista defender tal modelo, não há qualquer proposição moral fundacional na 

história contada por ficcionalistas. Como vimos, Ruse diz que os juízos fundacionais 

39. Ibid.
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mais básicos de nosso discurso moral são simplesmente explicados causalmente, mas 

não justificados. Eles não são autojustificados nem são capazes de ser justificados por 

proposições não morais (isso seria justamente cometer a falácia naturalista). Assim, 

ficcionalistas concluem que nosso discurso moral não está justificado.

Uma proposta de resolução do primeiro problema pode agora ser considerada. 

Se for possível propor uma revisão dos compromissos semânticos do ficcionalismo, 

substituindo a tese de que a linguagem moral cumpre um papel descritivo pela tese 

de que o discurso moral não é descritivista, mas projetivista, talvez seja possível evitar 

o desconforto que a interpretação ficcionalista gera. Se nosso discurso não cumprisse 

uma função descritivista, mas meramente projetiva – isto é, de projetar sobre o mundo 

nossas disposições subjetivas, por meio das quais enxergamos o mundo como se fosse 

dotado de propriedades morais – talvez fosse possível legitimar o uso do vocabulário 

moral (no sentido de livrá-lo de erros) simplesmente porque ele agora não se proporia 

a representar nada. Para o projetivista, o discurso moral cumpre fundamentalmente 

um papel motivacional em nossas vidas práticas, tendo como fim último criar condi-

ções para que possamos compartilhar nossas disposições subjetivas (não cognitivas) 

sobre o mundo, expressas por meio do nosso vocabulário moral. Assim, nesse modelo, 

não há referência à verdade ou à falsidade em um sentido genuíno. A evolução pode 

ter-nos dotado de disposições subjetivas possíveis de ser compartilhadas e, assim, pen-

sarmos e falarmos moralmente, mas ao fazer isso não apontamos para uma realidade 

objetiva que esse discurso se proporia a representar.40

Outra proposta de resolução do primeiro problema consiste em revisar o com-

promisso fundacionalista da interpretação ficcionalista. Se o coerentismo for uma al-

ternativa viável para a justificação do discurso moral, seria possível justificá-lo sem 

apelar para proposições últimas que deveriam ser autojustificáveis. Em linhas gerais, 

segundo um modelo coerentista de justificação, toda proposição de um sistema é jus-

tificada apelando-se a outra proposição que lhe dá suporte e que, por sua vez, deve ser 

justificada por uma terceira proposição e assim por diante, indefinidamente. Não cabe 

aqui avaliar se esse modelo é capaz de responder a objeções clássicas, como a acusação 

de circularidade. Supondo que o coerentismo seja uma alternativa plausível, juízos 

morais se suportariam mutuamente e essa seria a única maneira de garantir justificação. 

O coerentista poderia agora dar um outro passo, que lhe parece um desdobramento 

40. Contemporaneamente, 
não cognitivistas e expressi-
vistas propõem algo nesses 

termos. O custo, porém, 
dessa interpretação é óbvio: 

ela remove a objetivida-
de, em sentido estrito, do 

discurso moral. E isso pode 
não se acomodar bem ao 

nosso próprio entendimento 
daquilo que é constitutivo do 

discurso moral.
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natural, e defender que devemos compreender não apenas justificação, mas também 

verdade moral como sendo constituída pela coerência máxima entre juízos morais. Em 

outros termos, se um modelo de justificação coerentista implicar um modelo de ver-

dade coerentista, então o coerentista poderia dizer que verdades morais são construídas 

com base na coerência interna de nossos juízos.41 Segundo esse modelo coerentista-

construtivista, o discurso moral poderia permanecer descritivista, porém abandonan-

do o caráter objetivista da interpretação ficcionalista. 

Como, então, essa proposta coerentista-construtivista poderia se acomodar a uma 

explicação evolucionista do fenômeno moral? Como as propostas anteriores, os juízos 

morais que formulamos seriam (ao menos em parte) resultado de um processo evo-

lutivo, que explica o surgimento do fenômeno moral, sem que haja qualquer relação 

interessante de justificação entre os princípios da teoria evolucionista e o conteúdo da 

moralidade. Mas a proposta coerentista-construtivista tem uma explicação óbvia para 

isso: verdade moral é aqui entendida em termos de coerência – portanto, não depende 

do fato dos juízos representarem acuradamente realidades objetivas, externas a eles. 

Assim, ainda que a evolução tenha nos dotado com (grande parte) de nossas dispo-

sições para julgar moralmente, as disposições que serão tomadas como justificadas 

dependerão de um “ajuste global” com outras disposições e juízos morais – e muitos 

destes poderão ter surgido sob influência de processos culturais. No desenvolvimento 

das estratégias de justificação de nossos juízos morais, alguns juízos serão abando-

nados, outros (talvez não fornecidos diretamente pela evolução) incorporados. E tal 

discurso será verdadeiro quando ele for maximamente coerente.42 

Inatismo, Plasticidade e Cultura
Retomemos agora o segundo problema mencionado anteriormente com a inter-

pretação ficcionalista. O problema dizia respeito ao fato de que, embora um ficcio-

nalista como Ruse negue que nosso discurso moral esteja justificado, ele, ao mesmo 

tempo, parece importar diretamente para o conteúdo da moralidade aquilo que a teoria 

evolucionista nos diz sobre nossa psicologia e comportamento. Assim, Ruse parece en-

tender a prática da moralidade, em grande parte, como resultado direto da atuação dos 

41. Ver, porém, Brink (1989), 
que rejeita que coerentismo 
implique construtivismo.

42. John Rawls é considerado 
o grande precursor contem-
porâneo do coerentismo e 
do construtivismo aplicados 
à moral e à política. Porém, 
apesar da grande influência 
de Rawls, persiste como uma 
dificuldade central para o 
construtivismo mostrar como 
especificar os procedimentos 
de ordem superior que per-
mitem regular conflitos entre 
atitudes (crenças, emoções, 
etc.) de primeira-ordem, sem 
ao mesmo tempo apelar a al-
guma noção de valor que faça 
referência a uma realidade 
genuinamente objetiva. 
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mecanismos psicológicos selecionados evolutivamente. Mas isso é, obviamente, um 

problema, pois, da perspectiva que reconhecemos como moral, nem todas as nossas 

disposições psicológicas e comportamentos explicados pela evolução são endossados. 

Como, então, proceder?43

Uma resposta pode advir da tese, comum a vários psicólogos cognitivos, segundo 

a qual os mecanismos subjacentes ao pensamento e comportamento morais humanos 

são aqueles que envolvem, por um lado, respostas específicas a certos tipos de ambien-

tes e situações (nos termos da psicologia evolucionista, que eles sejam mecanismos 

“content-specific”) e, por outro lado, capacidades altamente flexíveis e plásticas.44 As-

sim, ainda que certas tendências psicológicas ou respostas comportamentais possam 

ser automáticas (hardwired) ou inatas, admitindo pouca variação nos cenários evoluti-

vos passados em que os mecanismos subjacentes a elas cumpriam um papel adapta-

tivo, esses mesmos mecanismos podem, sob condições de variação ambiental e cultu-

ral, responder de maneira diversa (e até mesmo não mais adaptativa).45 Ainda assim, 

é possível que vários desses mecanismos preservem certas características gerais de 

nosso passado evolutivo. No caso do fenômeno moral, a capacidade de internalização 

de regras sociais compartilhadas e os sentimentos associados de reforço a elas podem 

ser preservados com características da psicologia de nossos ancestrais evolutivos, ao 

mesmo tempo em que possibilitam variação naquilo que figurará no conteúdo de tais 

regras ou práticas. Joyce explicita o ponto ao dizer que:

Embora a psicologia evolucionista admita que grande parte do comportamento humano 

observável possa ser “acidental” do ponto de vista evolutivo (no sentido de que é o resul-

tado de mecanismos inatos atuando em um novo ambiente), ela também admite a “supo-

sição” de que humanos são comportamentalmente maleáveis em vários aspectos – que a 

própria plasticidade de muitos mecanismos psicológicos é uma adaptação.46 

Assim,

Ainda que não haja dúvida de que o conteúdo de qualquer moralidade seja altamente in-

fluenciado pela cultura, pode ser o caso que o simples fato de uma comunidade ser capaz 

de possuir uma moralidade deva ser explicado com referência a mecanismos psicológicos 

forjados pela seleção natural biológica.47

Com essas afirmações, a hipótese de que a tendência ou capacidade de formular ju-

ízos morais é inata torna-se compatível com a atribuição de um papel decisivo à cultura 

43. Como deve estar claro, 
esse é um problema que afe-
ta não apenas o ficcionalista, 
mas também as duas outras 

posições que abordamos 
anteriormente. E, como ficará 
claro, a resposta ao problema 

que veremos a seguir está 
disponível a todas as três 

posições.

44. Cf. Tooby (1985); Tooby e 
Cosmides (1989; 2004)

45. “Dizer que naturalmente 
formulamos juízos morais 
pode significar que somos 
moldados para ter atitudes 

morais particulares com 
relação a tipos de coisas (por 
exemplo, tomar o incesto e o 
parricídio como moralmente 

ofensivos), ou pode significar 
que temos uma tendência 
a tomar uma variedade de 
coisas como moralmente 

ofensivas [...], em que o 
conteúdo é determinado por 

fatores ambientais e culturais 
contingentes.” (Joyce, 2007, 

p. 3)

46. Joyce, 2007, p. 6.

47. Ibid., p. 10.
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49. Ibid., p. 140-1

humana na constituição daquilo que é constitutivo do conteúdo da moralidade. O ponto 

fundamental da teoria evolucionista seria, então, postular que é justamente por possuir-

mos mecanismos inatos específicos que se torna possível pensar e falar moralmente, 

e que fazemos isso com nossas visões de mundo moldadas por processos culturais.48

Porém, apesar de elementos tipicamente culturais serem provavelmente responsá-

veis por moldar grande parte do conteúdo da moralidade, nada exclui que possamos, 

ainda assim, ter importado diretamente alguns elementos característicos de nosso pas-

sado evolutivo “proto-moral”. Para Joyce, muito provavelmente o elemento central a 

ser assimilado por aquilo que reconhecemos como moral é a noção de reciprocidade, 

entendida em sentido amplo:

[…] um dado clamoroso é que todos os sistemas morais humanos conferem um papel 

central a relações recíprocas; se o senso moral humano foi formado para certo conteúdo, 

é exatamente este. Parece, assim, bastante razoável supor que trocas recíprocas foram um 

problema central para a evolução ao qual a moralidade foi destinada a resolver.49

Como evidência da ubiquidade dessas relações de reciprocidade, Joyce cita nosso 

interesse em boa reputação, nossa capacidade de distinguir danos acidentais de danos 

intencionais (e de tender a relevar os primeiros), nossa sensibilidade a trapaças e anti-

patia por aqueles que as praticam (e frequentemente a tendência associada de puni-los, 

mesmo quando isso envolve custos a nós mesmos), um forte senso de posse, além de 

sensibilidade a questões distributivas (de custos e benefícios). Todas essas tendências, 

segundo Joyce, parecem incorporar relações de reciprocidade. Dada, então, essa hipó-

tese, é possível que vários mecanismos de “proto-reciprocidade” tenham-se desenvol-

vido e transmutado nos mecanismos subjacentes àquelas tendências e que estas, por 

sua vez, tenham sido de alguma forma incorporadas (remodeladas e redimensionadas) 

no conteúdo daquilo que reconhecemos como moral.50

Uma vez feitas essas distinções, torna-se mais claro como é possível evitar incorrer 

em algo como a falácia naturalista. Mesmo que se explique o fenômeno moral como 

tendo sido gerado por uma série de mecanismos psicológicos com respostas específicas 

a certas circunstâncias ambientais, esses mecanismos tendem a fornecer respostas dis-

tintas diante de estímulos distintos (incluindo aqui variações culturais). Assim, o con-

teúdo da moralidade, tal como nós a reconhecemos, pode ser em grande escala um 

subproduto ou aspecto acidental do processo evolutivo. Nesse sentido, possuiríamos os 

48. Cf. Joyce, 2007, p. 137.

50. Ibid. É a possibilidade de 
que tais tendências tenham 
sido remodeladas e redimen-
sionadas por um processo 
crescente de complexidade 
das interações humanas que 
permite que reconheçamos 
como morais várias relações 
de não reciprocidade como, 
por exemplo, deveres com 
relação a crianças, idosos, 
portadores de necessidades 
especiais e animais.
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recursos conceituais necessários para distinguir o papel que os mecanismos psicológi-

cos responsáveis pelo surgimento do fenômeno moral cumpriram em nosso passado 

evolutivo – por sua vantagem adaptativa – do papel que os mesmos mecanismos (asso-

ciados a outros mecanismos mediados por elementos culturais) cumprem atualmente 

na vida moral humana. Assim, não há nada naquilo que reconhecemos atualmente 

como moral que precise cumprir qualquer função adaptativa. Um erro comum nessa 

discussão é “confundir o processo geral que produz adaptações com as próprias adap-

tações.”51 Mas, como diz Joyce, é importante que a questão seja formulada corretamen-

te, “pois não estamos tentando descobrir como a moralidade é adaptativa, mas como 

ela poderia ter-se tornado uma adaptação – isto é, como ela foi adaptativa.”52

Conclusão
Iniciamos nossa discussão perguntando pela possibilidade e pela relevância de 

uma explicação evolucionista do fenômeno moral. Exploramos o tema com base na 

hipótese de que tal explicação não forneceria justificação última para o discurso moral. 

Abordamos três correntes de pensamento filosófico que endossam essa hipótese, mas 

que fornecem diferentes caracterizações dos compromissos conceituais do discurso 

moral. Ao longo de nossa discussão, procuramos indicar formas de responder ao ques-

tionamento de Nagel, que tomamos como nosso ponto de partida. Ao contrário da su-

gestão de Nagel, tentamos mostrar como uma explicação evolucionista da moralidade 

pode não apenas ser útil como forma de compreender como seres humanos pensam 

e se comportam, mas igualmente redimensionar nosso entendimento daquilo que é o 

discurso moral. Nossas considerações finais sugerem que uma dicotomia radical entre 

natureza e cultura humanas como forma de explicar o pensamento e o comportamento 

humanos é provavelmente equivocada, e que a melhor maneira de entendermos um 

fenômeno tipicamente humano como a moralidade consiste em identificar uma inter-

dependência entre dados empíricos sobre nossa natureza (por exemplo, sobre nosso 

passado evolutivo) e o surgimento de nossas visões de mundo, por meio de manifes-

tações culturais. Assim, mostramos como uma explicação evolucionista do fenômeno 

moral pode oferecer uma contribuição significativa na direção de uma resposta à ques-

tão sobre o que é a moralidade. 

51. Symons, 1992, p. 138.

52. Joyce, 2007, p. 107.
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Um projeto como esse é reconhecidamente muito geral e especulativo. Mas isso, 

por si só, não deve desqualificá-lo, pois os desdobramentos da versão contemporânea 

da teoria evolucionista são ainda embrionários em muitos aspectos. 
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resumo Este trabalho propõe um modelo de evolução em música integrado por múltiplos processos, os quais incluem 
transformações, admissibilidades, rupturas, continuidades e reintegrações. Esses processos são exemplificados de maneira 
não linear, iniciando em Josquin, retrocedendo a Dufay, avançando, em seguida, a Monteverdi e a dois instantes do fim 
do século passado, para retornar a Beethoven e apresentar uma derradeira discussão sobre processo composicional. Este 
estudo conclui que um modelo de evolução em música implica um processo não cumulativo que se move em espiral por 
vias de processos que transformam, rompem, avançam e retrocedem.

palavras-chave Música. Evolução. História.

abstract Proposition of a music evolution model comprising multiple moves such as transformation, admissibility, rupture, 
continuity, and reinstatement. Depicted in a non-linear manner, these moves begin with Josquin’s music, drawing back to 
Dufay, progressing to Monteverdi and to late 20th century composers, returning to Beethoven, and finally presenting a 
discussion on the compositional process. The study concludes that a music evolution model implies a non-cumulative, 
spiral-like process conductive to the notion of evolution in music, as exemplified in the text.

keywords Music. Evolution. History.

TRANSFORMATION, ADMISSIBILITY, RUPTURE 
AND CONTINUITY: 
a discourse on music evolution relationships between the ways of 
thinking evolution in Biology and in Sociology
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Introdução

O conceito de evolução em música abarca processos que se desenrolam sem in-

terrupção: permanência e continuidade (e também rupturas), transformações 

e, acima de tudo, admissibilidades. Para exemplificá-los, senão para demonstrá-los, o 

discurso sobre evolução em música deve seguir mais a liberdade formal da rapsódia do 

que a direcionalidade estrutural da sonata. Assim, aqui se avançará e se retrocederá no 

tempo, para novamente avançar e, uma vez mais, retroceder, num percurso não linear 

de exemplificação aparentemente escolhido ao acaso. O discurso ater-se-á em períodos 

específicos – às vezes, em obras específicas – deixando de lado outros tantos períodos 

e obras. Com essa ação, pretende-se indicar que os processos da evolução em música 

têm – eles próprios – a sua constância específica para construir uma linha contínua de 

pensamento e investigação. 

A primeira seção do discurso repousa sobre Josquin e sobre Dufay, sobre os ele-

mentos estruturantes da polifonia e suas conotações. Em seguida, a segunda seção 

avança até Monteverdi e seus contemporâneos, de modo a verificar o que se trans-

forma, o que permanece, o que se passa a admitir. A terceira parte dá um salto quase 

circense e vai encontrar a música já em meio ao século passado, com sua ideologia 

de “começar do zero”, confirmando um processo de sucessivas admissibilidades que 

afasta a música do que ela teria sido para fazê-la como ela é. Tanto rompendo quanto 

prosseguindo, é inevitável então avançar, na quarta parte, para as décadas finais do 

século e suas rupturas por meio da reintegração, processo que se soma aos demais na 

construção de um modelo de evolução em música. O discurso conclui, retrocedendo 

no tempo, na quinta seção, com um encontro incontornável com Beethoven e, nele, 

com o centro do próprio pensamento composicional. 

A não linearidade rapsódica deste texto tem o propósito de evitar a monotonia pro-

porcionada pelo desfile das ideias ordenadas metodicamente umas após as outras. Serve 

também ao propósito de, por meio de saltos aparentemente despropositados, demons-
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trar constâncias, recorrências e divergências em um percurso que, mesmo quando tri-

lhado para diante e para trás, possibilita vislumbrar o que seja a ideia da música – e de 

seus criadores – no tempo. A não linearidade não implica saltos conceituais nem quebra 

de rigor; na verdade, buscou-se descrever, dentro dos limites impostos pelo texto, a per-

manência da coerência, potencializada quando os processos são vistos à maneira cubista.

O conceito de evolução em música, se de alguma maneira for aplicável, é uma 

sequência de processos de diferentes ordens. Nesse sentido, a evolução em música – 

como se verá – desenha uma teoria de transformações, admissibilidades, permanên-

cias, rupturas e reintegrações. É isso que descreve o discurso que se inicia agora e que 

conta com a cumplicidade do leitor para que ele se deixe convencer pelos argumentos. 

Se, ao fim, o leitor encontrar em sua bagagem o conceito de evolução em música exem-

plificado, senão demonstrado, a rapsódia do discurso terá acertado o alvo. 

O discurso
I

Em 1505, Ottaviano Petrucci publicou o segundo livro de missas de Josquin1, con-

tendo a Missa Hercules Dux Ferrariae2 na qual as vogais do nome do patrono (e-u-e-u-

e-a-i-e) são transformadas em linha melódica por meio da solmização (ré-dó-ré-dó-ré-

fá-mi-ré), servindo de elo integrador das seis partes do Ordinário da missa colocadas 

em música polifônica por Josquin. Fosse algumas décadas antes, e a música estaria no 

domínio do número como princípio estruturante. Fosse o moteto Salve flos Tusce gentis 

de Guillaume Dufay, e seriam as relações numéricas – implicando duração de seções, 

delineando desenhos rítmicos, determinando velocidades – os elementos estruturais 

principais a dar solidez à composição. Também em algum outro moteto de Dufay, 

digamos o Ecclesie militantis, outro elemento estrutural conviveria com o número – a 

presença da melodia pré-existente, nesse caso, vinda do repertório do canto gregoria-

no, fornecendo o alicerce para a polifonia, possibilitando que as vozes mais agudas 

alçassem voo em velocidades maiores e desenhos melódicos mais amplos, à medida 

que a melodia extraída do repertório devocional dos muitos séculos precedentes se de-

senrola nas vozes mais graves. 

 1. O fac-símile desta publica-
ção, Missarum Josquin
L. II, pode ser examinado 
em http://imslp.org/wiki/
Missarum,_Book_2_(Jos-
quin_Desprez).

2. As obras mencionadas 
no texto podem ser ouvidas 
pelo youtube; as sugestões 
do autor encontram-se refe-
renciadas ao fim do texto.
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Em Dufay, a fronteira estabelecida entre o repertório gótico e o repertório renas-

centista é definida pela supremacia do número e a permanência do repertório dos 

séculos precedentes como elementos estruturantes. Ao mesmo tempo, a gradativa li-

bertação das vozes superiores em relação às vozes mais graves começa a deslocar a 

importância das próprias vozes mais graves, intimando a sua obsolescência. Há, ain-

da, um outro elemento de coerência em Dufay, também remanescente de repertórios 

anteriores: a finalização das seções se dá, estatisticamente mais do que menos, sobre 

o intervalo simultâneo da quinta justa – e seu gêmeo, a quarta justa – contido dentro 

do intervalo simultâneo da oitava. Até aí chegam os indicadores de finalização de uma 

música ou seção: bastam os intervalos que, já nas primeiras teorizações sobre música, 

foram destacados como consonância perfeita e, como se dizia, os que mais rapidamen-

te chegariam aos ouvidos de Deus3. 

Tomando a Missa Hercules dux Ferrariae como ponto focal, ouve-se que em Josquin 

algo se transforma. Passou-se a admitir que o repertório gregoriano deixe de ser o 

elemento melódico estruturante, e que, portanto, o divino possa ser substituído pelo 

temporal, Deus como ouvinte substituído pelo patrão como financiador. Em seguida, 

as vozes se homogeneízam em velocidades e desenhos melódicos. Passa-se a admitir 

que quatro vozes possam se reduzir a duas (como no Sanctus), sem que isso implique 

ruína estrutural. Se a contrição do texto litúrgico assim o inspirar, as quatro vozes po-

dem ser ampliadas para seis vozes (como no Hosana), e, mesmo assim, o gigantismo 

da sonoridade não embaralhará a coerência polifônica. A melodia obtida das vogais 

e-u-e-u-e-a-i-e assim o possibilita. Sempre presente, ela é um fio condutor tênue, mas 

resiliente, um material estrutural rarefeito, mas rigoroso a ponto de suportar cargas e 

esforços polifônicos paradoxais à sua leveza4. 

Ao fim de cada subseção e de cada parte da Missa, as vozes repousam sobre uma 

simultaneidade de sons que preenche a oitava, além da quinta e da quarta, com a terça 

– e seu gêmeo, a sexta – cobrindo o vazio de intervalos não imantados – as quartas, 

as quintas e as oitavas que não necessitam levar para lugar nenhum, nem sequencial-

mente nem simultaneamente – e tornando o repouso final semelhante à ranhura entre 

as pedras que dão solidez às paredes de uma construção, e pela qual nada pode passar, 

nem a finura da folha de papel. 

3. Isto pode ser comprovado 
no diálogo entre mestre e 

discípulo que compõe o
Scolica enchiriadis (1995).

4. Blackburn (2000, p. 84) 
chama a atenção para o fato 

de que “em certos momentos, 
a textura assume o aspecto de 

um quebra cabeças”.
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O número, por sua parte, deixa de ser estruturante rítmico e de velocidades. Outro 

artifício o substitui: a imitação melódica entre cada uma das vozes que cantam, com 

duas consequências imediatas. As vozes passam a compartilhar fragmentos melódicos 

entre elas, sempre sequencialmente, sempre com um intervalo de tempo entre uma e 

outra para que se clarifique a natureza da imitação – “eu faço, você faz em seguida” – 

criando assim a coerência interna do todo; a identidade compartilhada entre as vozes 

que faz com que elas sejam igualadas, que suas individualidades sejam absorvidas no 

todo; todas elas participam da solidez estrutural, sem que umas precisem restringir-se 

à função de alicerce para que outras possam alçar voos de melodia e ritmo. 

O tempo entre o Salve flos Tusce gentis, ou mesmo o Ecclesie militantis, e a Missa 

Hercules dux Ferrariae é de menos de oitenta anos. Nesse tempo, procedimentos foram 

transformados. Admite-se que aos procedimentos de Dufay se junte, como elementos 

de transformação, o que se ouve em Josquin e que já não é mais Dufay, datando-o5. A 

passagem de tempo entre contextos musicais subsequentes vai tratar de admissibili-

dades e de transformações, de transformações por via de sucessivas admissibilidades. 

No âmbito da textura (definida como quantas coisas soam ao mesmo tempo, como 

soam, e por quanto tempo), há a percepção da inevitabilidade do cantar a um núme-

ro fixo de vozes – o que faz prender a respiração auditiva quando, no Salve flos Tusce 

gentis, o elemento estrutural do canto gregoriano tarda em aparecer, mas, em seguida, 

admite-se que o número de vozes do tecido polifônico possa ser variável, sem compro-

meter a estrutura e magnificando a diversidade textural. O relacionamento predomi-

nantemente imitativo entre as vozes, na Missa Hercules dux Ferrariae, faz o elemento 

melódico pré-existente (as vogais do nome do patrão) aparecer repentinamente não 

nas suas vozes de hábito, o tenor e o contratenor, mas, em alguma outra voz, como no 

início do primeiro Kyrie. O material melódico estruturante pré-existente perde a sua 

higidez estrutural, já tendo perdido a sua origem epistêmica, pois não se localiza mais 

no repertório gregoriano. A imitação entre as vozes possibilita, ao mesmo tempo, que 

a textura se reduza e se alargue conforme as circunstâncias o exijam. 

No âmbito da harmonia (entendida como sons em simultaneidade e não como con-

junto de regras de organização simultânea e sequencial de alturas), os espaços são fecha-

dos, os intervalos não imantados são preenchidos e, em decorrência, solidificam-se. A fi-

5. Diz Taruskin (2005, p. 
547): “Para o estudante de 
história, a lenda de Josquin 
é, se for algo ainda mais im-
portante que o próprio com-
positor, pois ao descrevê-la 
e prestando contas de sua 
formação, obtemos visão 
crítica de algumas mudanças 
importantes que tiveram lu-
gar no século 16, afetando as 
atitudes em relação à música 
e aos seus criadores. Essas 
mudanças, em sua relação 
ao corpo do pensamento 
contemporâneo conhecido 
como humanismo, fornecem 
a possível justificativa para a 
aplicação do termo “Renas-
cença” à música. 
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nalização do cantar é sinalizada pela chegada a intervalos simultâneos não cogitados por 

Dufay, mas que em Josquin são admitidos como corretos e, expressivamente, como sa-

tisfatórios6. Vale lembrar que textura e harmonia, em Dufay e em Josquin, são entidades 

separadas apenas quando se escreve sobre elas. Na realidade do processo composicional, 

elas são indissociáveis e não são tratadas como entidades que necessitem ser separadas. 

De qualquer forma, no discurso sobre música, é possível agrupar as considerações 

de estrutura e as considerações sobre o que é admissível para que uma obra sonora 

seja eficaz, como se fosse uma poética da poética. No fato sonoro, as considerações de 

sonoridade, a exemplo da dimensão estésica em ampliação (a inclusão da terça) por 

preenchimento (a oclusão dos intervalos não imantados), podem ser entendidas como 

se fossem uma poética da estética. Em ambos, discurso e fato, o que costuma acontecer 

é uma ampliação de admissibilidades, uma coleção de transformações. Mais do que 

falar em evolução em música, melhor supor uma teoria de admissibilidades e trans-

formações que dê conta das estruturas e das expressividades, às vezes dispondo-as cro-

nologicamente em sequências, às vezes observando-as ocorrer concomitantemente. 

Simultaneamente, enfim, como as vozes polifônicas de Josquin.

II
Cem anos adiante da publicação da Missa Hercules dux Ferrariae de Josquin por 

Petrucci, o entendimento sobre as contingências da música serão outros nessa época 

de Monteverdi e da nova música, aquela que se aparta da Igreja e da polifonia para bus-

car outros locais de produção e outras ferramentas de expressão. Há a necessidade de 

cantar as paixões humanas com vozes individuais, indo além das coisas do espírito e 

da exaltação do divino que podem e devem ser cantadas coletivamente nas vozes da po-

lifonia. Para que as paixões humanas sejam cantadas, o indivíduo se destaca da textura 

sonora e vem para o primeiro plano. O texto, no vernáculo, mostra a totalidade do seu 

significado semântico e, por meio da metáfora musical, o compositor desdobra esse 

significado e, mirando o ouvinte, pretende que o próprio ouvinte ressoe internamente 

o afeto de voz, texto e música. 

As músicas novas dos anos iniciais dos 1600 propõem mecanismos não de pronto 

admissíveis – o erro de contraponto, como efeito retórico, para que com ele se sublinhe 

6. Ver, nesse sentido, a dis-
cussão desses aspectos em 

Judd (2002).
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os pontos cruciais na expressão do texto que se deseja magnificar; a ilustração musical 

de alguma palavra-chave, decorando-a, ornamentando-a, tornando evidente aos ouvi-

dos o que a partitura também revela aos olhos; a textura, parte escrita, parte improvi-

sada, dá relevo à voz individual como portadora de significado semântico (mesmo que 

cantada por dois ou três cantores simultaneamente, como às vezes acontece, sempre 

como metáfora musical de algo que o texto indica) e a sustenta com uma linha sólida, 

em registro grave, a fornecer alicerce, como a corda que permite à pipa o voo expressi-

vo no ar e as acrobacias imprevisíveis, mesmo estando ligada a terra, com a solidez e a 

segurança da coerência. 

Essa nova música guiada por apelos poéticos muito peculiares7 também exigiu 

prudência para que tantas novidades simultâneas fossem assimiladas, ultrapassando 

a repulsa dos teóricos e o enquadramento pelo patrão. Assim como a música se torna 

específica para representar circunstâncias emocionais específicas, o discurso teórico 

que a acompanha se mostra preciso para rebater, ponto por ponto, cada um dos pontos 

de inadmissibilidade que se levantasse8. Talvez seja esse um dos momentos em que 

música e teoria mais necessitem estar juntas como elementos de resistência e de mu-

dança, com o efeito de ampliar o campo das admissibilidades em música. 

Não é necessário ir muito mais longe do que o Laetatus sum das Vésperas de 1610 de 

Claudio Monteverdi, para ouvir – tanto quanto ver – a nova música em exemplificação. 

Um fiapo de canto gregoriano surge de tempos em tempos na textura dessa composi-

ção, dando-lhe coerência. Ele é tanto um aceno ao patrono quanto uma prova de que os 

antigos procedimentos estruturais ainda eram dominados por quem fazia a nova músi-

ca9. A metáfora musical aparece inúmeras vezes – há a movimentação sobre a palavra 

“illuc” e sobre a palavra “propter”, e há também o estaticismo em “stantes erant pedes 

nostrus” e, na doxologia final, as linhas descendentes de “secula seculorum”. 

Outra característica individualiza o Laetatus sum. A textura a seis vozes sustentada 

pelo contínuo instrumental revela novidades mais internas, talvez mais estruturais. A 

interação entre as vozes – vozes vocais e vozes instrumentais – é tão fechada que não 

permite que se ouça tudo no momento mesmo da audição. Ou seja: é como se o tempo 

da música, transformado em realidade sonora – fosse mais rápido, talvez muito mais 

rápido, do que o tempo da audição. Ou, em outro enfoque, que a densidade da textura 

nem sempre deixa escapar à audição todos os seus pormenores. Não deve ser coinci-

7. No prefácio dos Madrigale 
guerrieri ed amorosi de 1638 
(Strunk, 1965, p. 54), Mon-
teverdi menciona que “para 
obter uma melhor prova [da 
semelhança entre música 
e poema], escolhi o divino 
Tasso, o poeta que expressa 
com maior propriedade e 
naturalidade as qualidades 
que deseja descrever”.

8. Como faz, por exemplo, 
Giulio Monteverdi na “De-
claração” de 1607 em defesa 
do quinto livro de madrigais 
de seu irmão Claudio e que 
pode ser lida em Strunk (op. 
cit., p. 45-52).

9. Para Whenham (1997, p. 
60), utilizar os canti fermi 
gregorianos apropriados na 
colocação em música dos 
textos das Vésperas era uma 
estratégia com muitas van-
tagens – “permitia mostrar 
que estas colocações em 
música, embora conser-
vadoras na base, podiam 
incorporar elementos de 
estilo musical absolutamente 
atualizados”. 
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dência que esse fenômeno ocorra mais notadamente sobre o texto “et in abundantia 

diligentibus te”. Nesse caso, a metáfora musical ultrapassa a fronteira do audível – é 

música que mais se entende vendo do que se compreende ouvindo.

Os limites ultrapassados se referem ao centro da matéria musical, complexificando 

a música, afastando-a da função de contentar-se em tornar audível o texto colocado 

em som, como nas décadas (ou séculos) precedentes. Aqui, a compreensão do texto 

ultrapassa a semântica e vai firmemente em direção à sinonímia sonora, a qual não se 

restringe à ilustração audível, pois a transformação do texto, ou da palavra, em música 

perpassa todos os níveis composicionais, atingindo a própria audibilidade do exemplo, 

caso essa seja – como em “abundantia” – a ideia musical que melhor ilustre o texto. 

Para exemplificar outra ampliação na música, o erro de contraponto – e, por exten-

são, a liberação da dissonância – há que procurar em outro lugar. Não é necessário ir 

longe – o Tu se’ morta do Orfeo ou algum madrigal do livro oitavo do mesmo Monteverdi 

servem de exemplo e prova. No fragmento de Orfeo, a separação entre dois amantes 

seccionados pela morte é representada pela dissonância entre a voz, portadora do tex-

to, e a linha instrumental que a sustenta. Em um madrigal do livro oitavo, como em 

Ohimè, dov’é il mio ben, e também num do livro quarto, bem anterior, como Ah! Dolente 

partita, a separação, supõe-se que forçada em um e desejada em outro, é denotada pela 

dissonância que aparece como recurso expressivo de aumentação do texto e não deve 

escapar ao observador que, nesses madrigais, sejam duas as vozes a cantar os textos ab-

solutamente individuais nas emoções que descrevem e que a música corporifica. Mas 

como descrever melhor a dor de quem se separa do que a de dividir a alma em duas, 

ganhando com isso a vantagem de ter a dissonância já no âmbito das vozes, numa 

variação da dissonância entre voz e instrumentos no Orfeo? 

O pensamento de Monteverdi e daqueles que se encontraram na sua órbita estilís-

tica (adentrando inclusive a música luterana com Heinrich Schütz e lançando a rede 

mais longe, o teatro francês de Lully) admite que a música deve ser argumentada pelo 

lado do ouvinte para alcançar os seus resultados mais eficazes. É a favor do ouvinte, em 

busca de sua compreensão emocional do que se está passando em texto e música, que 

os mais diversos – e mais novos – argumentos musicais são postos em prática, numa 

busca verdadeiramente estésica. A dissonância liberada, erro de contraponto que tanto 

assustou Artusi, ocorre por razões de busca expressiva, tornando audível em som mu-
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sical o que o texto intui, potencializando o conteúdo emocional que, do contrário, talvez 

permanecesse escondido na semântica do texto. A dissonância e a sinonímia sonora da 

palavra como metáfora musical são as faces mais visíveis e audíveis dessa música nova. 

É por vias do texto e de sua colocação em som, mirando o ouvinte, que a música 

passa a admitir processos não cogitados em tempos anteriores, num processo que é 

menos evolutivo do que prática de ruptura e também de continuidade, de diferen-

ciação entre o hoje e o ontem, entre o procedimento musical do agora e o de antes, 

reconhecendo, ao mesmo tempo, o antes e o agora. A permanência muito rarefeita do 

canto gregoriano, mais como homenagem do que elemento estruturante indispensá-

vel, dá conta da continuidade, construindo elos, estabelecendo nexos. As rupturas são 

teorizadas e discutidas em discurso para prevenir o ouvinte de que ele estará diante de 

novidades. O patrono é tanto prevenido por Schütz quanto advertido de que é isso o 

que se faz nos ambientes mais modernos10. Busca-se a cumplicidade do patrono para 

que, em sua homenagem, as rupturas sejam admissíveis como prova do seu esclareci-

mento intelectual e de seu acerto na opção de patronato artístico. 

Assim, são três os níveis de metáfora musical, representativa da transformação sono-

ra daqueles tempos, através dos quais opera a nova música: a sinonímia musical utiliza-

da como elemento de estruturação da música e de conexão emocional entre som e texto 

por meio da ornamentação / ilustração da palavra; a liberação da dissonância, admissível 

toda vez que seu aparecimento estabelecer paralelismo com a emocionalidade do texto; 

o obscurecimento da textura e mesmo a sua inaudibilidade – por acúmulo de elementos 

– se isso servir para dar sentido global ao texto. Com esses procedimentos sistemáticos 

de ruptura, a música assume para si novas admissibilidades e delas não retrocede mais.

III
De transformações, admissibilidades e rupturas se constrói uma música, constrói-se 

a música. Momentos de ruptura tão definidores quanto o de Monteverdi e das novas mú-

sicas são os momentos sucessivos que desmontam e remontam a música a partir de me-

ados do século vinte. O primeiro deles acontece em torno de 1955, um pouco antes e um 

pouco depois, e se aglutina em torno de obras seminais. O que se torna admissível neste 

momento também afeta a questão musical em seu centro. Em le marteau sans maître de 

Boulez, há uma música de aparentes negações no estabelecimento de uma poética não 

10. O prefácio de Schütz 
para a primeira parte de 
Symphonia Sacrae de 1629 
cumpre esse intento (Strunk, 
1965, p. 72-74).
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ouvida previamente. Por um lado, as sonoridades passam no tempo sem que o tempo 

seja levado adiante por vias melódicas, harmônicas ou de sucessão de pulsações. Mesmo 

o texto surrealista de René Char, já na origem com reduzido nexo semântico, é, em le 

marteau, fracionado para que a voz o rompa em fonemas, menos do que em sílabas. O 

resultado não é destrutivo, entretanto: a nova maneira de dizer o texto é apenas o símbolo 

da negação às décadas precedentes, elas próprias já repletas de rupturas. 

Le marteau sans maître não deve ser reduzido à proporção de simples experimento. 

A peça de Boulez põe em prática preceitos composicionais específicos: todos os eventos 

se originam de uma superestrutura de pensamento, uma engrenagem oculta que, em 

movimento, cria suas sonoridades próprias e seu sentido particular. O sentido ideológico 

de afirmação da música europeia que vão além dos desastres da guerra, sobrevivendo-

os, funciona como subestrutura da obra; à medida que essa ideologia vai se apagando, 

à medida que essa nova música nova vai sendo deixada para trás por transmutações 

sucessivas, a peça de Boulez revela sua permanência como investigação de pensamento 

composicional e expressividade sonora11. Se expectativas de melodia, harmonia, ritmo e 

contraponto são negadas para colocar em seu lugar uma música em que o tempo segue 

adiante através de eventos desorganizados na aparência, no seu interior todos os eventos 

são governados pela solidez de um pensamento do pormenor, da coerência e da coesão. 

Em O canto dos adolescentes de Stockhausen, a demanda é ainda de outra natureza. 

Se Boulez ataca o cerne da questão musical numa poética de negação de expectativas, 

Stockhausen cria sonoridades que, por um lado, nunca haviam sido ouvidas e, por ou-

tro, esconde os seus instrumentos geradores, ocultando a fonte dos eventos sonoros. 

Também aqui há uma poética de negação que deve ser entendida, tanto quanto em 

Boulez, como uma poética da ultrapassagem. A questão musical deixa de tratar do aten-

dimento de expectativas sonoras comuns e gira sobre si mesma para intimar a criação 

de expectativas ainda não cogitadas. A confrontação com sons criados a partir do zero 

é parte delas, e esse “a partir do zero” coincide com a ideologia daqueles tempos12. Ao 

contrário de confrontar-se, em tanta negação, com uma não música, há a necessidade 

imperiosa de confrontar-se com a música que ultrapassa a expectativa do que é música. 

É nesse sentido que O canto dos adolescentes ocupa, em seu tempo, posição análoga 

àquela que os madrigais de Monteverdi ocuparam em sua vez. Também aqui há texto, 

mas, mais do que em Boulez, a semântica é levada para o outro lado do zero, interfe-

11. Boulez (2005a, p. 11-12) 
admite que “para muitos ou-
vintes, a impressão inicial se 
liga a uma espécie de ascen-
dência “exótica”; com efeito, 

xilofone, vibrafone, violão 
e percussão se distanciam fir-
memente dos modelos que a 
tradição ocidental nos forne-

ceu para a música de câmara, 
mas se aproximam bastante 
da imaginação sonora suge-

rida pelo Extremo Oriente, 
em particular, sem que o seu 

vocabulário próprio tenha 
qualquer participação. (...) 

Trata-se mais de enriquecer o 
vocabulário sonoro europeu 
pela escuta extraeuropeia”. 

12. Em seu capítulo em
Electroacustic Music, De-

croupet e Ungeheur (2002, 
p. 1) localizam O canto dos 

adolescentes no contexto 
europeu dos 1950: “[A obra] 

teve, por um lado, o papel de 
um verdadeiro ‘turning point’ 

no pensamento musical, 
fomentando alguns inícios na 

ampliação e na reavaliação 
do pensamento serial como 
ele tinha sido formulado na 
primeira metade da década 

e, por outro lado, fez esse 
mesmo pensamento ser per-

meável a algumas novas influ-
ências ou interpretações”.
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rindo na natureza do fonema, encontrando nele outra gama de possibilidades. Tanto 

quanto em Monteverdi, há um sentido preciso de emocionalidade em O canto dos ado-

lescentes, que logo se apresenta como peça musical de profundo teor cristão, como numa 

cerimônia litúrgica semelhante às de Monteverdi; também em Stockhausen a palavra 

é maximizada por meios da ilustração, da sinonímia, da reiteração, da transformação. 

Apenas que, em Stockhausen, a ruptura se dá mais por força de uma investigação de 

meios, colocando à disposição do pensamento composicional elementos não pronta-

mente entendidos como composicionais; mais do que em Monteverdi, em quem os 

meios se transformam, erram, dizem. Seja como for, o meio eletroacústico, ainda nas-

cente, equaliza-se com as músicas novas dos 1600 e se compara a elas. 

O canto dos adolescentes é peça tecnológica, mas também a sua tecnologia se clas-

sicizou e se tornou antiga. Restou dela a investigação de sentido. Também nela, como 

em Boulez, há uma superestrutura de pensamento que orienta – para não dizer gover-

na – os episódios que se sucedem, construindo o tempo da obra. É nesse sentido que 

O canto dos adolescentes e le marteau sans maître são peças convergentes entre si, mas há 

mais do que coincidência cronológica e concordância ideológica no seu aparecimento 

quase simultâneo. Ambas compartilham a recriação da música e a reinvenção do so-

noro, como sempre ocorre com as transformações sucessivas que marcam os momen-

tos de ruptura que são, em música, momentos de impulso para adiante. Nessas duas 

obras radicais, antes e depois, há um grupo numeroso de compositores trabalhando 

esse mesmo impulso de investigação, propagando a mesma ideologização da música a 

partir do zero, pretendendo fazê-la hegemônica13. 

O ciclo de investigação se replica, em seguida, nos anos 1960 de György Ligeti. 

Virando as costas para a tecnologia e fazendo a música retomar os meios tradicionais 

de produção – tradicionais no sentido de que, diante deles, não há prontamente a ne-

cessidade de perguntar “mas isso é música?” – a investigação sonora agora transporta 

os resultados sonoros e expressivos da não música imediatamente anterior para os 

meios de produção reconhecíveis na sua aparência visual, mas cuja emissão de som é 

ainda imprevista e impossível de ser antecipada. Esses são o Ligeti dos anos 1960 e os 

compositores que se põem em movimento por meio de investigações composicionais 

idênticas. Nesses dois sistemas gravitacionais quase contemporâneos – a não música 

e a retomada de sua sonoridade por meios tradicionais –, as condições expressivas de 

13. Retrospectivamente, 
numa reflexão sobre moder-
nismo e pós-modernismo, 
Boulez (2005b, p. 474) ob-
serva que “há algum tempo 
se fala muito de pós-moder-
nismo e muito se acusa os 
compositores ou, em geral, 
os artistas dos anos 1950 de 
terem matado a vitalidade 
da criação através de um 
dogmatismo excessivo. É 
verdade que aquele período 
se prestava a isso. Era neces-
sário encontrar uma lingua-
gem. No mínimo, sentia-se 
que isso era necessário para, 
de alguma maneira, relançar 
a modernidade e dar-lhe algo 
além do instinto para a sua 
concretização”.
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meados do século se concretizam, buscando sempre os elementos mais eficientes para 

a representação de textos, texturas e tempo, para a idealização da ideia composicional 

como investigação pessoal e contributiva para um todo musical em transformação que 

não se interrompe e nem se rompe. 

As hegemonias musicais dificilmente duram mais do que algumas gerações, des-

de o momento em que, no decorrer do século quinze, a polifonia – o cantar das vozes 

superpostas em coerência – substituiu definitivamente a monofonia – o cantar a uma 

só voz (sem que seja relevante considerar quantas vozes cantam essa uma só voz...). 

IV
Também nos 1950/1960, a hegemonia dura pouco. Nesse sentido, a convivência 

de elementos díspares numa mesma obra, como se ouve na Sinfonia (1968) de Lucia-

no Berio, é o início de uma linha desestabilizadora – porque abraça o hibridismo – de 

investigação que começa ali e cuja progenitura sonora prossegue até hoje. O terceiro 

movimento da Sinfonia, certamente o seu momento mais vistoso de empilhamento 

de intertextualidades, não é o único a propor essa desestabilização. O primeiro movi-

mento, apoiado no texto de Claude Lévi-Strauss, é o que mais pontualmente delineia 

um novo momento de inflexão das admissibilidades, fazendo retornar ao sonoro os 

elementos atenuados, até anulados, em obras anteriores: as consonâncias, a compre-

ensibilidade do texto – para isso Berio retorna à voz falada – e o tempo levado adiante 

por ondas de dinâmicas e ataques verdadeiramente rítmicas14. 

Em mais uma demonstração de que as aparentes coincidências de ocorrências são, 

em música, tanto um compartilhar de ares sonoros quanto investigações concertadas 

e ideologicamente centradas, surgem, neste mesmo momento e de diversas direções, 

obras de ruptura radical com o dogmatismo da não música. Há a música de bairro 

e avassaladora como música de periferia, o minimalismo nova-iorquino, com o seu 

tempo musical construído pela negação do desenvolvimento da ideia musical, pelo 

acúmulo das repetições além do admissível – sendo essa a sua identidade mais saliente 

e, por isso, mais redutora –, pela reiteração de consonâncias, de intervalos não iman-

tados, delineando um ritmo harmônico desesperadoramente lento e um ritmo rítmico 

de empuxo rápido. 

14. Como disse o próprio
Berio (2006, p. 138) na sexta 
de suas Conferências Norton 
na Universidade de Harvard: 

“O compositor pode dar 
a todo elemento musical 
pertinente uma dupla ou 

tripla vida. Ou uma multi-
plicidade de vidas. Ele pode 

desenvolver uma polifonia de 
diferentes comportamentos 

sonoros”. 
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Na sua fase mais ortodoxa, o minimalismo propõe as bases da música dos anos se-

guintes, no que se refere à revalidação da consonância e do ritmo inequívoco. Quando 

acontece a retomada da melodia pelo minimalismo15, já está em operação a emergência 

da música espectral e da tintinabulação de Arvo Pärt. Nos espectralistas, fixa-se a con-

sonância entendida como produto da série harmônica explorada em toda a sua exten-

são16; em Pärt, o conceito de consonância é reinterpretado de maneira peculiar. Em 

ambos, espectralistas e Pärt, o efeito é semelhante em conteúdo, mas em aparência as 

identidades não se misturam. Na música espectralista, o passar do tempo rememora 

a (ou dá prosseguimento à) não linearidade das novas músicas dos 1950; em Pärt, o 

passar do tempo se dá pela aparente imobilidade.17 Em um e em outros, a variedade 

exuberante de timbres preenche qualquer frustração que a expectativa possa ter diante 

da imprevisibilidade de um ou de outro parâmetro. 

Esses momentos de coincidências – minimalismo melódico, espectralismo, tinti-

nabulação – são menos de rupturas e muito mais de reintegrações, de restauração de 

admissibilidades. Neles, a permanência de elementos de gerações precedentes carac-

teriza a continuidade, mesmo que na aparência ela seja tênue. Os elementos harmô-

nicos e contrapontísticos que resultam da retomada de sistemas de consonâncias e 

dissonâncias é suficientemente marcante para aplainar as imprevisibilidades formais 

e rítmicas. Ao mesmo tempo, a recusa à continuidade do dogmatismo da não música, 

restaurando consonâncias e ritmos e reafirmando a exuberância tímbrica do sinfo-

nismo descritivo do século dezenove, fornece elementos suficientes de ressignificação 

nessas transformações do sonoro do final do século vinte. 

Fornecer surpresa ao ouvinte, mas também conceder satisfação instantânea: talvez 

fosse isso que pretendesse a música de Monteverdi e talvez seja isso também o que pre-

tendem os compositores e movimentos que coincidem na última parte do século 20, que 

coincidem no que se poderia chamar de poética da restauração. Com ela e nela, todas as 

investigações de estrutura e de expressividade empreendidas neste tempo que vem de 

meados do século se ajustam e se complementam. 

De um lado, a sequência que leva de Boulez e Stockhausen a Berio; de outro, e em 

seguida, os compositores que acorrem – e recorrem – aos contornos tonais, resignifi-

cando-os: os minimalistas, os espectralistas, os tintinabulistas. A complementaridade 

recíproca desses dois lados dá conta de boa parte da música da segunda metade do 

15. A obra Harmonielehre de 
John Adams parece ser defi-
nitiva nesse sentido. Adams 
(2008, p. 131) observa que 
“Harmonielehre provocou 
muitas críticas daqueles que 
a viam como obra de um 
epígono, tentando fazer re-
troceder o relógio da história 
[...], um compositor inclina-
do a perverter e baratear um 
novo estilo musical que, de 
outra forma, seria bastante 
decente”. 

16. Uma observação de
Grisey (2008, p. 29) esclare-
ce a questão: “Resulta que 
nossos sentidos, em seus 
limites, necessitam de refe-
rências para apreciar qual-
quer que seja o movimento. 
Não se trata de uma célula 
sonora nem de um material 
de base a desenvolver, mas 
de uma espécie de baliza 
infinitamente simples que 
todos devem poder perceber 
e memorizar. Mencionare-
mos duas: a periodicidade 
rítmica; o espectro de 
harmônicos (outra forma de 
periodicidade)”. 

17. Smoje (2003, 288) sinte-
tiza assim suas impressões 
sobre a música de Pärt: 
“Como um canto incantató-
rio, arcaico e despojado, sua 
música retorna à inocência 
original, no limite do audível, 
integrando grandes espaços 
de silêncio ao tecido musi-
cal. Simplicidade da matéria 
sonora translúcida, ausência 
de desenvolvimento, melo-
dia sem asperezas, suspensa 
no limbo, produzem uma 
música que indefine o tempo 
e cria a impressão de mobi-
lidade”.
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século passado, bem definida em seus contornos e em suas conotações, nesse percurso 

contínuo que vem desde sempre.

A poética da negação, o reiniciar do zero que produz música de densidade e de 

imprevisibilidade é apenas uma das faces de um fenômeno que só se completa com a 

restauração de procedimentos, repensados intensamente, que pareciam ter sido aban-

donados em definitivo. A poética da negação, como música de ideologia, vem acom-

panhada de um arcabouço de manifestos e estudos teórico-analíticos, justificando sua 

urgência e explicando sua ruptura com a música precedente como sendo a própria 

garantia de sobrevivência do sonoro num contexto social em ruínas.18 A poética da 

restauração repensa a validade de procedimentos formais, materiais musicais e temas 

composicionais considerados esgotados, mas aos quais se dá nova validade, mostrando 

a viabilidade de sua permanência. 

Se negação e restauração são a continuidade de um e o mesmo processo, a aparên-

cia sensível da música resultante não é idêntica. Uma audição de Don, a primeira seção 

de Pli selon pli de Pierre Boulez – obra exemplar dos anos 1950 – revela complexidade, 

entendida como densidade de parâmetros, da manipulação do texto de Mallarmé à or-

questração. São estas as suas palavras-chave: complexidade e densidade. Uma audição 

de Silentium, segunda seção de Tabula Rasa de Arvo Pärt – obra emblemática dos anos 

1970 – mostra um tempo musical que se distende e se esvai na quase imobilidade e na 

rarefação de parâmetros – as palavras-chave são rarefação e imobilidade. Se Zeitmasse de 

Stockhausen for contraposto a Talea de Gérard Grisey, se ouvir-se-á que a movimentação 

de uma se prolonga na outra, mas não os seus conteúdos. Ou se Selbstportrait de Ligeti e 

um dos movimentos de Music for 18 Musicians de Steve Reich forem colocados em para-

lelo, a sonoridade de uma se prolongará na outra, mas não o conteúdo que, em Ligeti, é 

tributário de investigações anteriores do compositor19 e que, em Reich, é tanto o resumo 

de procedimentos solidificados quanto a abertura de novos caminhos20. A proximidade 

cronológica entre Ligeti e Reich, nessas obras específicas, aproxima-as mais do que no 

caso dos outros exemplos. Essa proximidade emoldura o argumento sobre esse jogo de 

contraposições e continuidades, diferenças e permanências, dando-lhe consistência. 

Na parte final do século 20, três fenômenos da colocação em música se confir-

mam: ruptura de uma música em relação às músicas de um período precedente; conti-

nuidade de elementos a ultrapassar a noção de ruptura; admissibilidades em relação ao 

18. Na sua introdução ao 
fac-símile de Le marteau sans 

maître, Decroupet (2005, p. 
7-37) chama a atenção para 
o artigo “Eventuellement...” 

[1952] de Boulez: “Este artigo 
inaugura uma nova fase na 

reflexão do compositor: (...) 
Boulez empreende a fun-

dação positiva de um novo 
universo sonoro cujas fontes 

são múltiplas”. 

19. Diz Steinitz (2003, p. 207-
208): “[Ligeti alterou o título] 

para ‘Retrato’ e depois para 
‘Autorretrato’, em decorrên-

cia da relação da música com 
o seu próprio Continuum. No 
contexto da opera [Le Grand 

Macabre, cuja composição 
iniciara dois anos antes], fica 

evidente que o enfoque de 
Ligeti também reflete seu res-

peito pelo pianismo clássico 
e romântico, tanto quanto as 

surpreendentes novidades 
de Le Grand Macabre são, 

de maneira similar, o velho 
feito novo, embora numa 
roupagem extravagante e 

chocante”.

20. Como afirma Reich 
(2002, p. 87): “Embora seu 
pulso estável e sua energia 

rítmica se relacionem a 
muitas das minhas peças 

anteriores, sua instrumen-
tação, harmonia e estrutura 

são novas”. 
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que deve – ou não – integrar o conteúdo de uma música. Num momento, criar sonori-

dades a partir do zero, obscurecendo sua origem, é admissível. Em seguida, admite-se 

o retorno à referência tonal e ao arranjo rítmico que não permite imprevisibilidades. 

Mas na oposição evidente entre um e outro momento há a continuidade que admite a 

permanência de um elemento de uma música em outra, confirmando que sucessivas 

admissibilidades e inadmissibilidades integram a linha de pensamento que identifica 

o que se chamaria evolução em música. 

V
Então, é possível retornar a 1505 e verificar naquele momento a ocorrência desses 

mesmos fenômenos de rupturas e continuidades, como se fosse possível vislumbrar 

uma macrocontinuidade que referenciasse Josquin em Stockhausen e Grisey em Mon-

teverdi. Mas como chegar a essa macrocontinuidade? Dando conta de Beethoven, evi-

dentemente, que está no meio do caminho deste percurso. 

Desde que os manuscritos de trabalho de Beethoven (esboços, anotações, estudos) 

se tornaram objeto de investigação21, foi possível encontrar neles boa parte do seu 

processo composicional, um processo de tomada de decisões diante da multiplicidade 

de caminhos que uma única ideia musical pode apresentar. Foi em decorrência desses 

estudos que se pôde comprovar também uma alteração epistemológica no percurso de 

admissibilidades, rupturas e continuidades em música.

 Quanto mais avançava em sua vida criativa, mais Beethoven anotava, produzindo 

dezenas de páginas de observações em música, antes que a ideia se solidificasse numa 

obra reconhecida como tal, a ponto de ser numerada com número de opus e de ser 

dada à fruição dos ouvintes. Precisamente nesse processo de insistentes anotações da 

ideia sonora, submetendo-a a inúmeras possibilidades de transformações, adaptações, 

acréscimos e supressões, completa-se a transformação do pensamento musical/pro-

cesso composicional iniciada mais longe, nos anos 1730, e representada pela sonata e 

seus movimentos autônomos interligados por relações indicadas pela racionalidade do 

sistema tonal22. 

Beethoven se inscreve nessa transformação, na centralidade da sonata como for-

ma de organização do pensamento sonoro de seu tempo, e dá o impulso definitivo 

para a concretização de diretrizes para o processo composicional, diferentes daquelas 

21. Um resumo dessas 
investigações é encontrado 
em Cooper (2000). 

22. O estudo definitivo sobre 
a sonata ainda é o de Rosen 

(1988).
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de períodos precedentes. Em Beethoven se completa a transferência de um processo 

composicional para outro – de um pensamento que fazia eventos locais (a imitação, o 

contraponto) determinassem a estrutura musical para um pensamento que faz a estru-

tura, por via das determinantes tonais, passar a determinar os eventos locais. Para isso 

serve a sonata em Beethoven, e é essa a sombra que se alonga nas gerações posteriores. 

De todas as transformações do sonoro, talvez essa seja a mais dramática das altera-

ções, já que ela vai à raiz do processo composicional. E talvez seja a mais difícil de des-

crever, pois seus processos são entendidos integralmente apenas na leitura do manus-

crito musical e na sua transformação em evento sonoro, sem que a verbalização consiga 

abarcar o todo do que ali ocorre. Essa ruptura em relação às gerações precedentes as re-

mete à posição de arcaísmos e também, e mais uma vez, no momento beethoveniano, é 

pertinente falar em música nova. No entanto, a diferença é mais definitiva, mais radical, 

por se tratar de uma intervenção na maneira de configurar o próprio processo composi-

cional e, em consequência, de reconfigurar a construção da obra musical, em estrutura, 

em forma, em expressividade. Mais do que música nova, o pensamento musical é novo. 

É por isso que a sonata, como articulação de ideias, serve a tantos propósitos – serve 

de arcabouço estrutural às formas mais públicas (a sinfonia, o concerto) e às formas 

mais íntimas (a sonata, a música de câmara). Desse momento crucial de mudança não 

há retorno a um estado de coisas anterior. Mesmo a música atonal, cem anos depois, 

segue processos beethovenianos de manipulação das ideias, embora o texto poético pos-

sa substituir as funções tonais por óbvio ausentes. Naquele ponto, a incessante trans-

formação das ideias sonoras vai se tornar processo indispensável em obras de grande 

envergadura, como o poema sinfônico Pélleas et Mélisande de Schoenberg, mesmo que 

ali a tonalidade seja praticamente uma abstração. 

Esse é o pensamento que indica ao ouvinte o caminho até as músicas do fim do 

século passado, não sendo excessivo pensar em um processo composicional pré-bee-

thoveniano e em outro, pós-beethoveniano. Um abarca todos os processos fundados 

sobre o contraponto, mesmo que se afastem dele paulatina e inevitavelmente. O outro 

abarca todos os processos fundados no conteúdo harmônico tonal e na transformação 

das ideias musicais, ultrapassando o mesmo período em que o tonalismo perdeu a va-

lidade temporariamente, indo encontrá-lo do outro lado, na música dos compositores 

coincidentes de fim de século. 
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No fim de sua vida criativa, Beethoven deu-se a barroquismos, sendo alguns dos 

exemplos mais audíveis dessa sua nova prática a Grande Fuga, op. 133, (1826) e a fuga 

que encerra a penúltima sonata para piano, a op. 110 (1821). Nas duas ocasiões, o retor-

no ao manejo do contraponto, que pode ser visto como arcaísmo ou como derradeira 

solidificação das técnicas composicionais beethovenianas, convive com o domínio da 

harmonia, sem desestabilizações e dentro do arcabouço formal da sonata23. Talvez um 

outro exemplo, menos óbvio, mas igualmente denotativo do barroquismo nesse Bee-

thoven tardio, seja o sotaque handeliano que impulsiona a abertura A consagração da 

casa, op. 124 (1822). 

Esses três exemplos cercam, cronologicamente, a Missa solemnis, op. 123 (1823), a 

obra que apresenta mais barroquismos, já por tradição e necessidade de texto. Isso pode 

ser verificado no Credo, o movimento mais longo e o mais enigmático dos cinco movi-

mentos, nos seus episódios que se sucedem por colagem, praticamente abrindo mão das 

áreas de transição tão identificadores do estilo de Beethoven, a dar-lhe individualidade. 

No Credo é o texto que leva o movimento adiante, mesmo que momentos dramáticos da 

narrativa litúrgica sejam deixados de lado, pela velocidade com que Beethoven os resolve.

No Credo da Missa solemnis, há inúmeros exemplos nos quais, à maneira de Mon-

teverdi, a conexão emocional entre som e texto se dá por meio da ornamentação e da 

ilustração da palavra. Há o mergulho ao grave, partindo do superagudo, em “descen-

dit”. Há o seu contrário, o movimento escalar do grave rumo ao agudo, em “ascendit”. 

Há a flauta solo que esvoaça na seção “et incarnatus est de spirito sancto”, como no 

Evangelho de Lucas e na iconografia da Anunciação. E há o obscurecimento harmôni-

co por vias do cromatismo em “passus et sepultus est”. 

Nenhuma metáfora musical, no entanto, é tão poderosa quanto as 51 vezes em 

que a palavra “credo” aparece, ultrapassando em muito a sua função no texto litúrgico. 

Aqui a metáfora é menos óbvia, mas igualmente significativa. Beethoven, o composi-

tor da afirmação da individualidade, afirma a necessidade de crer. Não importa crer 

em que, desde que seja o indivíduo a crer e a colocar diante de todos o seu direito de 

exercer a ação de crer, a proclamar insistentemente – quase a ponto de desmaterializar 

a própria palavra – o seu poder de crença.24

Com essa afirmação de individualidade composicional, assim simbolizada na Missa 

solemnis, o argumento se encerra. A metáfora musical barroca reaparece, é certo, mas 

23. Ao comentar o apare-
cimento do estilo tardio 
em Beethoven, Lockwood 
(2003, p. 348) lembra que 
“[Beethoven] começou a se 
movimentar em direção à 
combinação das dimensões 
melódicas e contrapontís-
ticas de seu pensamento 
numa nova síntese que lhe 
permitiria acertar as contas 
com Bach”. 

24. No seu artigo sobre 
a Missa Solemnis, Adorno 
(2002, p. 577) tem outra 
hipótese para essa questão. 
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não mais para ressaltar a superioridade da música ante o texto, como meio de expres-

são emocional, e sim para sublinhar a crença da música nela mesma, o compositor 

que acredita e confia profundamente em seu próprio processo composicional. É sig-

nificativo que isso aconteça em uma missa, pois ajuda a encerrar o ciclo do argumen-

to exposto neste texto. Numa teoria de transformações, admissibilidades, rupturas e 

continuidades que percorre da Missa Hercules dux Ferrariae à Missa solemnis, e além, 

admite-se que Beethoven coloque em música o óbvio – que a música é criada não por 

engrenagens autogeradas, mas pelo espírito humano, que conjura sons e crê. Nisso 

está, finalmente, sua ideia de evolução. 

Conclusão
Josquin, Dufay, Monteverdi, Boulez, Stockhausen, Berio e Adams, Pärt e Grisey, 

Ligeti e Reich, um retorno a Beethoven. O canto dos adolescentes e Salve flos tusce gentis, 

L’Orfeo e Talea, A Missa solemnis e a missa Hercules dux Ferrariae. Nos progressos e re-

gressos do discurso, passou-se por esses autores e obras, exemplificando os processos 

que constroem um possível modelo de evolução em música. Se, ao invés de concluir, 

o discurso recomeçasse o seu percurso deambulatório, investigando outros criadores e 

confrontando outras obras, avançando e retrocedendo, provavelmente as constatações 

seriam idênticas.

O que se descreveu aqui foi a construção de uma constância de processos poéticos 

que, na sua repetição ininterrupta, interferem diretamente e de maneira não retrogradá-

vel na música como realidade estésica. É possível que, ao longo do tempo, a criação da 

música nunca tenha sido diversa daquilo que aqui foi exposto, mesmo que se tratasse 

de uma abordagem mais linear. Confiando nessa suposição, o conceito de evolução em 

música pode ser desenhado por meio dos seguintes processos, há pouco exemplificados: 

•  transformações de materiais e procedimentos estruturantes, em que o uso de um 

sistema de materiais e procedimentos se transforma em outro, podendo atingir a 

situação limite de substituir um por outro e implicando, em todos os casos, trans-

formações evidentes na maneira de ouvir; 

•  admissibilidades que se referem, num determinado entorno sociomusical, a tor-

nar aceitável que uma obra seja eficaz, mesmo diante de transformações radicais25, 
25. As “mudanças” às quais 

se refere Taruskin (v. n. 3).
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em comportamento composicional e busca expressiva, no manejo de meios e pro-

cedimentos não vislumbrados anteriormente (ou, pelo menos, não totalmente vis-

lumbrados anteriormente), mas agora explorados intensivamente – intui-se aqui a 

evidente admissão de que a maneira de ouvir também se transforma;

•  rupturas denotadas pela negação a algum material ou procedimento precedente 

ou, simplesmente, pelo seu abandono, remetendo o negado/abandonado à posição 

de arcaísmo;

•  continuidades que, ultrapassando a noção de ruptura, apostam na permanência 

de procedimentos e materiais, mesmo que rarefeitos a ponto de quase não serem 

mais reconhecidos como tais.

Como processos acessórios, especificamente na porção final do século passado, há 

a restauração de procedimentos e materiais, a sua reintegração ao pensamento com-

posicional e à sua busca expressiva, numa ruptura que é denotada, paradoxalmente, 

pela retomada e pela revisão. A interação dinâmica entre esses processos, não raro 

em condições de paralelismo mútuo e de convivência cronológica, constrói o modelo 

de evolução em música. Diferentemente de um processo cumulativo, a evolução em 

música se delineia como uma espiral contínua de processos que, como se viu, transfor-

mam, rompem, vão e voltam. Para que essa evolução seja apreensível, há que arbitrar 

o seu início, tal como se fez aqui, apanhando o processo in medias res. 

Com esse inventário final de possibilidades de processos, completa-se um desenho 

possível da evolução em música e termina o discurso. Outros discursos preencherão os 

vácuos deixados por este que se encerra – ou refutarão, de plano, suas hipóteses. Em 

ambos os casos haverá uma vantagem evidente: a de que a música terá continuado a 

ser pensada e a ser confrontada por aqueles que sabem estar no meio de uma narrati-

va; por aqueles que supõem que, se há muita música a ser discutida no que já foi, há 

muito mais música que ainda nem foi cogitada e que exigirá novo esforço para concei-

tuar suas transformações, instituir suas admissibilidades, chegar à conciliação tanto 

com as rupturas quanto com as permanências e as restaurações que estarão sempre a 

postos. Inevitavelmente. (06/09/2014) 



220

chaves, c. g. l. 
transformações, admissibilidades, rupturas e continuidades: discurso sobre a evolução da música

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 200-221, jan./dez. 2014

Sugestões de audição das obras mencionadas:
Josquin: Missa Hercules dux Ferrariae 

https://www.youtube.com/watch?v=KM4gNMXESVk

Dufay: Salve flos Tusce gentis 

https://www.youtube.com/watch?v=2SvEI7y32FU

Dufay: Ecclesie militantes 

https://www.youtube.com/watch?v=uwF_Mz-4D1Q

Monteverdi: L’Orfeo 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz9pYcG8iR0

Monteverdi: Laetatus sum 

https://www.youtube.com/watch?v=I_FUxMDGJxA

Monteverdi: Ohimè, dov’è il mio ben 

https://www.youtube.com/watch?v=zxQDK0XzsxI

Monteverdi: Ah! Dolente partita 

https://www.youtube.com/watch?v=2b-mQywLHFc

Boulez: Le marteau sans maître 

https://www.youtube.com/watch?v=7JIAVneYYoM

Stockhausen: O canto dos adolescentes 

https://www.youtube.com/watch?v=3XfeWp2y1Lk

Berio: Sinfonia 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9Vhr-C1Ef0

Pärt: Tabula rasa 

https://www.youtube.com/watch?v=oXHsEU_WHnk

Boulez: Pli selon pli 

https://www.youtube.com/watch?v=PyOAuxV27VM&list=PLk9rUj_MHNxGTGBlVAUdv0e8I-

tBYqF2PY

Grisey: Talea 

https://www.youtube.com/watch?v=D1fTm7_l0Dc

Reich: Music for 18 Musicians 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXJWO2FQ16c

Ligeti: Selbstportrait 

https://www.youtube.com/watch?v=Mfrnu2rxElE

Adams: Harmonielehre 

https://www.youtube.com/watch?v=AUiv0jJl9zU

Beethoven: Missa solemnis (“Credo”) 

https://www.youtube.com/watch?v=u1iMjD7oh5M
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resumo Este artigo apresenta, de maneira sintética, a evolução da história das artes visuais como disciplina do conhecimento 
na cultura ocidental. Incipiente no Renascimento italiano, consolidada no século XVIII, a historiografia das imagens e dos 
objetos artísticos conheceu um desenvolvimento exponencial de seus horizontes, métodos e interesses no século XIX. 
No século XX, vários historiadores dotaram-na de sua autonomia e consistência científicas. Enfatizando antigamente os 
patrimônios e as escolas «nacionais», a historiografia da arte se beneficia hoje do diálogo com outras ciências humanas, 
fazendo das imagens um objeto de investigação rico e fascinante num âmbito mais globalizado.

palavras-chave Arte. Historiografia. Imagem. 

abstract A short report on the visual arts history evolution as knowledge discipline in Western culture. Spawning during 
Italian Renaissance and established in the 18th century, the historiography of image and artistic objects witnessed an 
exponential development of its horizons, methods and interests in the following century. In the 20th century, it was granted 
autonomy and scientific consistency by several historians. Cultural heritage and « national » schools were highlighted in 
earlier times, while current art historiography benefits from the dialogue with other human sciences, turning the images an 
object of investigation, rich and fascinating, in a more globalized scope.

keywords Fine arts. Historiography. Image.
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«História da arte» é uma fórmula que remete tanto às obras e imagens que se 

sucederam na história da humanidade quanto à disciplina que elabora um 

conhecimento baseado na análise descritiva e interpretativa delas. Ela constitui o que se-

ria justo chamar de «historiografia da arte», já que se interessa pelas práticas «estéticas» 

das diversas sociedades humanas desde não só os tempos «históricos», mas também os 

«pré-históricos». Uma das grandes conquistas da modernidade foi a de entender que o 

conceito de «arte», que tem um pedigree epistemológico que remonta às primeiras ela-

borações filosóficas de Platão e Aristóteles (a «techné», a «mimesis», a «poïesis»), podia 

ser estendido a culturas e contextos históricos não ocidentais. Com efeito, a produção 

de imagens e de objetos «estéticos» está presente em todas as civilizações. Ninguém ou-

saria contestar o direito de os cenários de imagens pintadas nos afrescos rupestres de 

Lascaux, de Altamira, da gruta Chauvet ou do Vale do Peruaçu pertencerem à «histó-

ria» da arte. Reparamos, todavia, que, por não datar do período da «história», eles são 

estudados mais por arqueólogos ou antropólogos do que por historiadores da arte. A 

historiografia da arte é predominantemente uma história de imagens «históricas». As 

imagens pré-históricas, cujo sentido histórico é quase impossível de se estabelecer, per-

turbam o historiador que não pode aplicar a elas os recursos de sua disciplina, tendo de 

optar por um ponto de vista que leva em conta o próprio enigma da imagem, o que é 

considerado um risco. O aporte das épocas «pré-históricas» ou das civilizações extraoci-

dentais contribuiu, contudo, para uma ampliação considerável do conceito de História 

da arte, entendido agora como uma forma de «antropologia do visual»1. Isso significa 

que o privilégio concedido, desde o Renascimento, à figura individual do artista, à obra-

prima assinada por um criador identificado, teve de ser revisto em virtude da introdução 

de objetos novos, notadamente obras e imagens flutuando «numa dimensão temporal 

privada de ancoragens sólidas, não sendo evidentes os signos específicos de sua histori-

cidade e de sua unicidade»2. Nessa categoria, podemos incluir, além das imagens «pré-

históricas» ou de civilizações extraocidentais, as imagens medievais, cujos «fazedores» 

não são conhecidos, as imagens anônimas, as reproduções em série de protótipos, as 

 1. Leremos também as 
reflexões de Hans BELTING 
sobre a Bild-Anthropologie 
(antropologia da imagem), 

no livro epônimo. München: 
Wilhelm Fink Verlag, 2001.

2. REBECCHINI, Guido, 
«Temporalité de l’œuvre d’art 

et anachronisme», in:
Perspective. La revue de 

l’Institut National d’Histoire 
de l’Art, 2010/2011 – 3, p.466.
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repetições, as réplicas, as contrafeições, as «spolia», todo um conjunto complexo e rico 

de imagens, como diz Christopher S. Wood3, que conheceram uma difusão e circulação 

sociais e comerciais muito mais abrangentes do que a pintura de cavalete, por exemplo, 

que constitui o emblema da História da arte tradicional, tal como nasceu no século 

XVI. Um tipo único de objeto artístico, vigorando apenas entre os anos 1500 e 1900, 

não pode constituir o único parâmetro da História da arte. A atual abertura de campos 

historiográficos em países considerados periféricos pela Europa até uma época recente 

reflete a complexificação dos horizontes e dos objetos. Passamos recentemente de um 

G8 a um G20 historiográfico: inclui timidamente a Ásia e a África. É assim que, em 

2016, o Congresso Internacional de História da Arte, depois de ocorrer em Montréal 

(2004), Melbourne (2008), Nüremberg (2012), será realizado em Beijing4. 

Quando começou a História da arte?
Há duas perspectivas sob as quais se pode responder a essa questão: na história co-

letiva do Ocidente ou na escala mais específica da sensibilidade individual? No que diz 

respeito à segunda opção, podemos dizer que alguém pode se tornar historiador da arte 

quando, com um olhar minimamente questionador e sensibilizado, depara com ob-

jetos que os homens costumam chamar de «arte». Não nos enveredaremos, contudo, 

numa psicologia superficial. Para restringir a resposta, podemos recorrer ao grande 

historiador da arte André Chastel (1912-1990)5. Para Chastel, o domínio inicial e fun-

dante da História da arte são as Coleções, constituídas por homens sensíveis à beleza 

e significância – de várias ordens – de objetos que sobreviveram a seu autor ou a seu 

produtor. Na cultura ocidental, a partir de uma certa época, esses documentos de me-

mória, verdadeiros «monumentos» (pinturas e esculturas em várias escalas, imagens 

de várias técnicas, objetos de uso cotidiano, objetos e imagens de devoção, ourivesaria, 

artesanatos diversos etc.) selecionados, recolhidos e preservados por seus proprietá-

rios, colecionadores, tornaram-se «modelos». A história da arte é em parte a história 

dos mecanismos de perenização e transmissão do valor desses objetos. Se a existência 

de coleções de «arte» sempre constituiu o primeiro material da futura historiografia é 

porque, como conhecimento sempre mais apurado dos objetos, toda coleção tornou-se 

um elemento fundamental da cultura artística.

4. Como reflexo dessa aber-
tura, ver a publicação de 
Le Brésil, in: Perspective, La 
revue de l’Institut National 
d’Histoire de l’Art, 2013 – 2, 
um dossiê sobre a história 
da arte brasileira, com 
contribuições de alguns 
historiadores brasileiros.

3. WOOD, Christopher S., 
Forgery, Replica, Fiction: 
Temporalities of German 
Renaissance Art, Chicago: 
University of Chicago 
Press, 2008.

5. Ver CHASTEL, André, 
«Histoire de l’art et histoire», 
Encyclopaedia Universalis, vol. 
«Enjeux», 1989, p.491-498. 
Todas as menções feitas a 
André Chastel provêm desse 
artigo.
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Sob a perspectiva da história coletiva da cultura ocidental, a «História da arte» teve 

seus primórdios no século XVI, em Florença6. Antes, já no século XV, vários Tratados ou 

escritos teóricos (Alberti, Ghiberti) tentaram estruturar uma concepção normativa, ao 

mesmo tempo ideal e empírica, da prática e da criação artísticas, dos mecanismos e do 

sentido da «representação». Todavia, esses textos não constituíam ainda uma «história». 

A historicização da arte se torna objeto de racionalização nos escritos do pintor florentino 

Giorgio Vasari (1511-1574), autor de uma série de biografias de artistas que possibilitam 

uma «leitura» retrospectiva da evolução das artes, pintura, escultura e arquitetura, desde 

Giotto, no início do século XIV. A historiografia da arte nasce como concepção do tempo 

histórico. A obra Vidas dos mais ilustres pintores, escultores e arquitetos…, publicada pela 

primeira vez em Florença em 1550, com uma segunda edição ampliada em 1568, apre-

senta uma série de biografias de artistas e assinaturas individuais, que, além de amparar 

o desejo do artesão-pintor e do artesão-escultor de conquistar um reconhecimento social 

como profissional liberal, introduz a primeira interpretação teleológica da arte. Muitos 

intelectuais florentinos anteriores a Vasari já o tinham dito: a arte, que ter-se-ia perdido 

durante o período anterior ao humanismo italiano – o que corresponde à «Idade Média» 

– teria renascido de suas cinzas – resfriadas desde o fim da Roma antiga – no início do 

século XIV, com os pintores florentinos, notadamente Giotto. A morte e a ressurreição da 

arte implica uma ideia cíclica. Introduz o tópico «finalidade», «perfectibilidade», numa 

história em «evolução». Isso explica a necessidade de escolhas e do exercício do juízo 

seletivo para apresentar os artistas que seguem uma certa regra da arte, a que caminha 

de maneira teleológica rumo à perfeição. Para Vasari, os exemplos são contemporâneos: 

Leonardo, Rafael e particularmente Michelangelo. As biografias veiculam um modelo 

cíclico de desenvolvimento orgânico, infância, juventude e maturidade. Essa metáfora 

biológica caracterizará a História da arte durante muito tempo.

O conhecimento da arte não se restringe apenas a um estudo formal das obras 

e das imagens. Exige também o estudo aprofundado das ideias artísticas, da reflexão 

crítica, própria de cada época, isto é, dos conceitos, do posicionamento das pessoas en-

volvidas na vida artística, na difusão, na circulação, na recepção e nos diversos juízos 

proferidos, privados ou públicos, acerca de determinada obra ou imagem. Isso gerou o 

que foi chamado de «Literatura artística». Não é por acaso que, no início do século XX, 

tenha-se observado um interesse crescente nessa «literatura», com historiadores como 

6. Por motivos práticos, nos 
limitaremos aqui à evocação 

sintética de referências na 
historiografia alemã, austría-
ca e francesa, sabendo que, 
além da Itália, da Inglaterra 

ou da Europa, em geral, 
ramos mais ou menos forti-
ficados cresceram no «novo 
mundo» durante a segunda 

metade do século XX, notada-
mente nos Estados Unidos, 

que têm centros e univer-
sidades de primeira linha. 

Historiadores como Roberto 
Longhi, G.C.Argan, Bernard 

Berenson, Kenneth Clark, 
Ernst Kris, Meyer Schapiro, 
Michael Baxandall não são 
mencionados neste artigo, 
assim como Max Dvorak, 

Fritz Saxl, Max Friedländer, 
Otto Pächt no domínio ger-
mânico ou centro-europeu, 
ou ainda Louis Hautecoeur, 

André Grabar, Pierre
Francastel, Jean Laude ou Ro-
land Recht na França(!). Para 

ter uma ideia dos contatos 
entre pares, ver a palestra um 

pouco anedótica de Michael 
Hormann, «André Chastel. 

Sa correspondance. Ses mé-
thodes», in: André Chastel. 

Histoire de l’art & action 
publique, catálogo de expo-

sição, Paris: INHA, 2013, p.5 
sq. http://blog.apahau.org/
le-catalogue-de-lexposition-

andre-chastel-inha-8-fevrier-6-
avril-2013/. 
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o italiano Adolfo Venturi (1856-1941) ou o austríaco Julius von Schlosser (1866-1936), 

autor de Kunstliteratur, em 19247. Desde suas origens, a historiografia da arte é mais do 

que uma história das obras: também ciência do contexto, ela é obrigatoriamente uma 

história da crítica e da teoria da arte. Não é por acaso que um historiador de grande ex-

pressão na prática historiográfica do século XX, o alemão Erwin Panofsky (1892-1968), 

de quem falaremos adiante, consagrou um estudo específico às concepções do belo 

e à metafísica vinculada à produção estética entre Platão e o século XVIII, publicado 

em 1924, intitulado Idea8. A relação intrínseca entre a historiografia e suas conexões 

com a crítica e a teoria adquire força no Renascimento. Já faz parte, por exemplo, do 

projeto historiográfico de Vasari. Isso explica, portanto, o fato de toda história da arte 

estabelecer uma relação aberta com outras disciplinas. A arte tem sentido em vários 

planos indissociáveis: o plano conceitual das ideias artísticas e os planos social, político 

e, inclusive, econômico. Isso possibilita compreender, quando se estuda uma obra ou 

uma imagem, a ênfase dada a seu contexto de surgimento, à rede que leva do domínio 

8. PANOFSKY, Erwin, Idea, 
(1932), São Paulo: Martins 
Fontes, 1998.

7 .SCHLOSSER MAGNINO, 
Julius, La letteratura artistica, 
(1924), La Nuova Italia, 
1996.
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da produção (criação artística, criador, artista, meio no qual evolui) ao conjunto dos 

destinatários, que podem ser diversos (cliente, comissionário, público receptor em ge-

ral), sem esquecer a função fundamental dos intermediários, das mediações entre a obra 

e seu público: os pares do artista, os marchands, os colecionadores, os conservadores, 

os curadores, as instituições artísticas (galerias ou museus), os meios de difusão, os 

suportes de circulação, os críticos, entre outros. Um exemplo: para compreender bem 

a obra Nymphéas (Nenúfares), de Claude Monet, na sua atual situação museológica, 

precisamos considerar a pintura e seus entornos – a busca de Monet por uma ex-

perimentação visual, pictórica e espacial e o papel dos parceiros: o ex-presidente da 

República francesa durante a Grande Guerra, Georges Clémenceau, amigo íntimo do 

pintor; os responsáveis por museus em Paris; os arquitetos que propuseram ao pintor 

vários remanejamentos do Pavilhão da Orangerie, no parque das Tuilherias, para satis-

fazer suas demandas etc. Todos colaboraram com Monet para encontrar o lugar mais 

adequado para suas pinturas, a fim de garantir as condições de apresentação conside-

radas as mais satisfatórias. A história dos Nymphéas é, portanto, não só da obra, mas 

também dos destinatários e dos intermediários, ativos e insistentes. Tudo isso remete 

àquilo que se chama hoje «sistema» da arte. Na sua história, a arte sempre foi o motor 

e o centro de dísparo e convergência de um sistema social e cultural.

Os fatos precisam ser reinseridos no seu contexto ideal e empírico, espiritual, mo-

ral, social. Essa rede de conexões é algo quase natural na prática historiográfica, mas 

a proposta científica de um método que construa de maneira sistemática esse saber 

é relativamente recente: data da «iconologia» concebida por Erwin Panofsky entre as 

primeiras décadas do século XX e os anos 1930. O método iconológico propõe os ins-

trumentos e níveis de investigação e análise sucetíveis de ser percorridos para se che-

gar a uma síntese final que reconstitui e apresenta ao leitor o sentido global da obra ou 

da imagem. Para Chastel, por exemplo, a análise do contexto é fundamental. A obra 

de arte é objeto de uma restituição a seu contexto: só se entenderá assim a função das 

obras. O contexto é constituído por ideias e crenças, um lugar de surgimento e um 

meio profissional. Panoksky produziu um saber historiográfico considerável, e a lei-

tura de suas obras, essencialmente focadas no Renascimento e no pré-Renascimento, 

garante altíssimos momentos de inteligência histórica. A «iconologia» foi criticada 

por ter idealizado a obra de arte como um documento sobre o contexto e a cultura que 
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determinaram seu surgimento, como se isso fosse uma negação da dimensão propria-

mente artística e estética da imagem. Na «iconologia», a imagem seria atravessada, 

a fim de ser decodificada e sintetizada no discurso sábio e filológico do intérprete. 

O texto gerado representaria o estado final de um conhecimento formalizado, supe-

rior à imagem graças à sua capacidade de 

propiciar a palavra final de um enigma. O 

saber confirmado e comprovado faz par-

te da ambição do historiador da arte que 

se inscreve nessa linha de pensamento. 

Chastel pensava logicamente que se toda obra representa um ponto de cruzamento 

de séries de determinações, fazendo sistema nela, isso serve como alerta para o fato 

de todo objeto artístico sofrer dois tipos de evolução: a degradação e a mudança das 

abordagens a seu respeito. A possibilidade de erro exigia que o historiador fizesse um 

trabalho de reparo das deformações (as da forma e as da interpretação) que foram 

se acumulando sobre o objeto estudado. Para historiadores recentes, como o francês 

Georges Didi-Huberman, que inaugurou sua trajetória como crítico da historiografia 

tradicional, a iconologia tradicional negaria a realidade própria da imagem e o que ela 

tende a «dizer» com base no seu próprio «não saber». Para ele, a imagem nunca deve 

ser tomada pelo que não é: apenas um documento visual que falaria de um contexto 

cultural mais abrangente. 

A história da História da arte ensina que já existiram, antes de Panofsky, modelos 

críticos e historiográficos diferentes. A maioria deles se situa no domínio germânico 

(austríaco e alemão). Isso legitima aqueles que datam o nascimento da historiografia 

da segunda metade do século XVIII. Com a História da arte da Antiguidade, publicada 

por Winckelmann (1717-1768) em Dresden, em 1764, teria surgido uma disciplina mais 

bem sistematizada. Considero que o trabalho de legitimação da arte antiga (grega) como 

paradigma do Belo, como cânone formal e critério artístico, gerou sobretudo uma Dou-

trina, a doutrina «neoclássica» da criação artística. A seu respeito, o historiador Edouard 

Pommier afirma que 

é no contraste intensamente vivido entre a revelação da beleza ideal e a constatação de uma 

situação de crise (a da época de Winckelmann, submetida ao «rococó», modelo estético 

considerado por ele decadente), que o destino da história da arte se noda […]. A história da 
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arte nasce da tomada de consciência do abismo que separa a nossa sociedade do contexto 

social da Atenas antiga […]. A história da arte se impõe como uma nova categoria no dia 

em que a historicidade da beleza ideal é reconhecida9.

A Doutrina winckelmanniana do gosto e da arte é histórica, isto é, historicamente 

situada. Constitui um capítulo na longa série de «releituras» do modelo artístico e cul-

tural «clássico», que transcende amplamente o momento-Winckelmann: o historiador 

italiano Salvatore Settis mostrou como a revalorização do «clássico» é um fenômeno 

muito antigo10. Se esse quase derradeiro esforço de releitura e revalorização do «clás-

sico», apesar da força determinante do pleito winckelmanniano dos anos 1750 e 1760, 

não constitui em si algo suficiente para retardar em dois séculos o nascimento da 

História da arte, não podemos contudo ignorar que o inglês Francis Haskell (1928-

2000) repara em Winckelmann uma evolução «da tradição biográfica […] a uma tra-

dição fundamentada na teoria», ou seja, «uma nova metodologia, como também uma 

respectabilidade inteletual que fazia falta até então»11 à disciplina.

O nome de Winckelmann inaugura uma idade de ouro no domínio germânico 

e europeu (fim do séc. XVIII, com Luigi Lanzi na Itália, por exemplo, e séc. XIX). 

A lista dos historiadores de renome – quando estendida ao século XX – é imensa, 

mas só é possível ressaltar uma ínfima minoria. É a história dos connaisseurs, dos an-

tiquaires, peritos em identificação, atribuição, datação, catalogação, com uma predo-

minância para as classificações e critérios nacionais. Nessa época, os historiadores 

constituíam uma «comunidade disciplinar submetida a certas normas científicas»12. 

No século XIX, são eles responsáveis por museus ou connaisseurs engajados, como, 

na constelação europeia, os ingleses John Smith e Charles Eastlake, os alemães Carl 

von Rumohr, Johann D. Passavant e G. F. Waagen, os italianos Leopoldo Cicognara 

ou Cavalcaselle e seu parceiro inglês Joseph Arthur Crowe, os franceses Arcisse de 

Caumont, Payot de Montabert, Théophile Thoré-Bürger, (poupo ao leitor mais nomes, 

datas e títulos de suas publicações enciclopédicas, de primeira importância). Constru-

íram um imenso solo de conhecimento sobre as artes de suas respectivas nações – a 

arte italiana beneficiando-se de uma abordagem transnacional –, baseado na perícia 

classificatória13. Foi uma época de produção de catalogues raisonnés14, que é a base do 

saber historiográfico, que alimenta ainda hoje inúmeras exposições monográficas. É o 

que o historiador britânico Francis Haskell considera «a primeira história da arte euro-

13. Como bem analisa 
HASKELL, Francis, L’amateur 

d’art, op.cit., p. 294-325.

14. Ibid., p.13.

12. DILLY, Heinrich,
«Heinrich Wölfflin: histoire 

de l’art et germanistique 
entre 1910 et 1925», in: 

Histoire et théories de l’art. De 
Winckelmann à Panofsky, op. 

cit., p.113.

9. POMMIER, Édouard, 
«Winckelmann: l’art entre 
la norme et l’histoire», in: 
Histoire et théories de l’art. 

De Winckelmann à Panofsky, 
Revue Germanique

Internationale, n. 2, Paris: 
PUF, 1994, p.23.

10. SETTIS, Salvatore, Futuro 
del «classico», Torino: Giulio 
Einaudi editore, s.p.a, 2004. 

11.HASKELL, Francis, 
L’amateur d’art, Paris: Livre 

de Poche, col. références/Art, 
1997, p.296.
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peia jamais escrita»15 (Handbuch der Geschichte der Malerei) datada de 1837, de autoria 

de Franz Kugler, discípulo do grande Rumohr. O sentido da historicidade se fortalece 

no século XIX, por vários motivos: a criação de museus, a arqueologia incipiente das 

potências imperialistas em suas colônias, que exigem e geram um grande trabalho de 

incrementação do conhecimento. A filosofia não fica fora do eixo. O historiador ale-

mão Hans Belting (1935-), uma das figuras primordiais da historiografia da arte atual, 

numa reflexão sobre o possível «fim» da História da arte16, consagra algumas análises 

à Estética de Hegel (anos 1820). Ele ressalta como a tripartição temporal da arte e a 

dialética das disciplinas artísticas leva Hegel a afirmar que cada arte, vinculada a uma 

fase da história do Espírito, já desempenhou seu papel no tempo, ou seja, nenhuma 

arte é repetível. Tampouco, o passado. Belting conclui que a filosofia da arte de Hegel 

trava toda possibilidade de produzir e manter em vigor uma doutrina artística, uma 

norma definitiva do bom gosto, um único modelo legítimo de criação formal. É uma 

lição de efemeridade.17 Essa historicidade gera relatividade: abre espaço para modelos e 

postulados metodológicos e interpretativos diversos. Os historiadores tentam inventar 

conceitos novos para novos objetos de estudo. É assim que, nas últimas décadas do 

século XIX, um conferencista notório em Londres e em Zurique, Gottfried Kinkel, jul-

gava desejável superar o «atribuicionismo» tradicional e levar em consideração a vida e 

o contexto, um pouco na linha «culturalista» adotada por Jakob Burckhardt (1818-1897) 

na sua pesquisa sobre a arte do Renascimento italiano, publicada em 1869. Kinkel 

pedia uma historiografia que pudesse «esclarecer as relações da arte com a vida e com 

seu contexto na história da cultura»18. Essa tendência cresceu no âmbito germânico. 

De algumas (r)evoluções críticas
Se o século XIX foi o século em que o academismo artístico regulou a maioria das 

instituições oficiais de exposição, ele foi também o século em que surgiu um conjunto 

importante de experiências artísticas provocativas que questionavam todas as conven-

ções. O Impressionismo, por exemplo, é a tentativa de explorar a percepção da nature-

za e de tornar visível essa percepção de maneira inédita. Cada pintura impressionista 

implica uma revolução na percepção. O mesmo ocorre na historiografia da arte. Os his-

15. Ibid., p.303.

16. BELTING, Hans, Após o 
fim da história da arte, (1985), 
São Paulo: Coisac Naify, 
2012.

17. Poderíamos falar de 
darwinismo a respeito dessa 
seletividade das espécies 
artísticas. Mas o modelo 
evolucionista já constava 
na visão vasariana e na afir-
mação de Winckelmann: «a 
história da arte deve mostrar 
a origem, o crescimento, a 
modificação e a decadência 
da arte» (Winckelmann na 
introdução à História da arte 
da Antiguidade), maneira 
de consolidar a história dos 
estilos artísticos, já iniciada 
por Vasari na 2a edição de 
suas Vidas…, em 1568. A his-
tória da arte como história 
dos estilos teve uma fortuna 
crítica até o século XX. Todos 
os manuais atuais ainda 
a adotam. Ela apresenta o 
defeito de constituir uma 
categorização tradicional e 
facilmente engessada, mas 
ela atesta a historicidade de 
seu objeto.

18. HASKELL, Francis, 
L’amateur d’art, op.cit.,
p. 314 (cita Mosaik zur 
Kunst-Geschicte, Berlin, 
1876).
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toriadores tentaram, portanto, reorganizar suas nomenclaturas e assim renovar seus 

instrumentos de trabalho. Pouco a pouco, as artes consideradas «menores», as artes 

decorativas, com seus sistemas ornamentais, aproveitando-se da importância cultural 

crescente do design e das «artes aplicadas», adquiriram direito de cidadania na «nobre» 

história da arte. 

Ao interesse crescente dos pintores impressionistas pela realidade, pelo ambien-

te cotidiano e pela vida de todos os dias19, corresponde a atenção da historiografia a 

fenômenos considerados até então «menores», não dignos de participar da «grande» 

história da arte, aqueles mesmos que acabamos de evocar.

Um nome de destaque nessa integração de práticas, de modelos e objetos estéticos 

desprezados, até então, é o do austríaco Aloïs Riegl (1858-1905), que trabalhava no 

Museu de Artes Aplicadas de Viena. Seus estudos sobre o ornamento, a decoração da 

antiguidade romana, a «gramática» das artes plásticas; sua reflexão fina sobre os vá-

rios tipos de valorização da arte do passado são marcos hoje incontornáveis da cultura 

19. Francis Haskell nos
diz que o trabalho de

Théophile Thoré-Bürger 
sobre a pintura holandesa 

do século XVII possibilitou 
dar um reconhecimento 

definitivo à representação de 
ambientes e cenas considera-

das como hierarquicamente 
inferiores à representação 

dos deuses ou às narrativas 
históricas. Ibid., p. 317. 
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historiográfica e crítica. Contemporâneo dos artistas europeus que, dentro de «ateliês» 

comunitários, inventavam a nova linguagem das artes decorativas modernas, Riegl 

atribuiu aos sistemas ornamentais do artesanato ou da indústria artística uma função 

tão importante na revelação da cultura material das sociedades quanto à das artes «ma-

riores» (pintura, escultura e arquitetura). Na visão aberta e muito abrangente de Riegl, 

encontramos a revanche do criador manual ou do fazedor anônimo de imagens ou ob-

jetos, após séculos de esquecimento. Assim como um certo realismo ou «naturalismo» 

faz o escritor ou o pintor dar vida ao povo – e não é por acaso que o escritor Émile Zola 

defende o pintor Edouard Manet na França dos anos 1860 –, a historiografia manifesta 

seu novo interesse pelas manifestações mais «populares» das sociedades e civilizações. 

Riegl rompe com dois postulados da estética clássica herdada da tradição: a obrigação 

da arte em produzir beleza e a de imitar as aparências. Virtualmente, as manifestações 

mais «primitivas» e coletivas do ímpeto ornamental são, de repente, suscetíveis de 

coabitar nos museus com as obras-primas da pintura. O museu, extensão institucional 

historicamente recente (após 1794) da Coleção aristocrática e monárquica, vê seu acer-

vo potencialmente ampliado ao abrigar todos os objetos considerados esteticamente 

significativos. A nova extensão simbólica do museu não poderia deixar de afetar a 

historiografia, porque o museu, ao conter e apresentar objetos que não são necessaria-

mente «arte» na sua origem, atribui a eles um coeficiente artístico pelo simples fato 

de passarem a pertencer a uma coleção artística pública e «democrática». O olhar rie-

gliano representa uma «patrimonialização» do novo material que ele valoriza. A noção 

moral de patrimônio é vinculada a uma tomada de consciência, pensa Chastel. Ao atri-

buir valor àquilo que era até então considerado «banal» e que o museu começa a expor, 

o próprio historiador contribui a transformá-lo em «patrimônio». Mas essa transfor-

mação é completa quando o valor cultural e antropológico dessa herança é reconhe-

cido pelo público. O olhar riegliano possibilita, portanto, inaugurar uma História da 

arte que não privilegia apenas as obras-primas como telas e esculturas assinadas por 

gênios individuais. Não se trata de uma história dos artistas, mas de uma história das 

formas num nível metaestético. A História da arte riegliana contribuiu, portanto, para 

a dissolução das categorias estéticas tradicionais. Podemos dizer, retomando categorias 

propostas pelo próprio Riegl no seu famoso ensaio O culto moderno dos monumentos 

(Denkmalkultus), publicado em 1901, que o objeto anônimo se torna «monumento 
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não intencional» digno de coabitar na morada da arte com os «monumentos inten-

cionais»20. Reorientar a atenção para manifestações modestas, anônimas e coletivas, 

consideradas fundamentais na identificação da «vontade de arte» dos povos, significou 

uma mudança radical da percepção histórica, do mesmo modo que o impressionismo 

começou de repente a pintar aspectos cotidianos da vida coletiva nas cidades. Riegl 

interpreta a «vontade de arte» (Kunstwollen), subjacente às decorações e aos sistemas 

ornamentais «populares» anônimos, como expressão das maneiras de perceber a rea-

lidade e como sua «tradução» em universos espaciais específicos. Os motivos mais ou 

menos orgânicos, mais ou menos abstratos e geométricos das artes ornamentais falam 

de uma «vontade artística» que toca todas as mídias e que atinge todos os domínios da 

vida e da cultura: «as leis que dão a forma a uma broche regulam também a maneira 

que o homem tem de dar forma à sua ordem jurídica»21. Com Riegl, inaugura-se uma 

virada antropológica da História da arte, mas esta só dará seus melhores frutos mais 

tarde. É por essa razão que certos estudiosos, frente ao caráter criticamente inovador 

dessa historiografia, propõem situar o nascimento da História da arte na segunda me-

tade do século XIX, juntamente com a antropologia. Ambas teriam sido influenciadas 

pelo pensamento evolucionista darwinista22. 

Riegl historiciza a percepção. Heinrich Wölfflin (1864-1945), seu contemporâneo 

alemão, também. Mas Wölfflin, diferentemente de Riegl, continua valorizando de ma-

neira privilegiada a norma artística clássica (como Panofksy, aliás). Na introdução a suas 

Reflexões sobre a História da arte, coletânea de artigos publicados em 1940, Wölfflin afir-

ma nitidamente sua ambição de unir história e psicologia. Lembrando como, no início 

de sua carreira (últimas décadas do século XIX), os livros de História da arte ensinavam 

muito «sobre o ambiente das obras de arte, mas pouco sobre a coisa em si»23, Wölfflin 

defende uma História da arte cujo biologismo fundamental (a arte com seus ciclos de 

vida e morte, à imagem da «evolução dos indivíduos»24) legitima um aprofundamento 

metapsicológico do «mundo visível»25. Trata-se de penetrar na evolução da «imagina-

ção formal», tal como se reflete no mundo das imagens e nas produções plásticas. A 

sucessão dos estilos reflete uma «racionalidade psicológica»26. Toda obra de arte gera 

sua fisionomia (forma exterior) porque ideias agem nela. Exteriorizadas, essas ideias 

são «figuradas» segundo «um dispositivo interior com sua lei imanente»27. Para com-

preender uma obra de arte, é preciso, afirma Wölfflin num pleito «pro domo» (1920), 

20. Do ponto de vista 
epistemológico, podemos, 

inclusive, considerar que 
essa revolução « antropoló-
gica » antecipa a revolução 

epistemológica da Historio-
grafia algumas décadas mais 

tarde. Os Anais de história 
econômica o social, fundados 

por Marc Bloch e Lucien 
Febvre em 1929, inauguram 

uma historiografia atenta aos 
excluídos, às massas, aos 

anônimos, às mentalidades, à 
economia, à demografia etc. 

São revoluções conjuntas, 
de extrema produtividade, 

que cabem na categoria de 
« atenção à cultura material 

dos povos». É por essa razão 
que Hans Belting considerava 

em 1985 que essa reorienta-
ção da historiografia da arte 
pode ter-se tornado um mo-

delo crítico para a historiogra-
fia stricto sensu. A capacidade 

de a historiografia da arte 
acolher manifestações esté-
ticas dessa natureza teriam 
constituído um precedente.

21. KEMP, Wolfgang, «Alois 
Riegl (1858-1905). Le culte 

moderne de Riegl», in:
Histoire et théories de l’art. De 
Winckelmann à Panofsky, op. 

cit., p. 91

22. MURPHY, Howard,
«Meaningful Form. The

Changing Boundaries
between Anthropology 

and Art History», in: The 
Challenge of the Object. 33rd 

Congress of the International 
Committee. Congress Proce-

edings – Part 4, Nürnberg: 
Verlag des Germanisches 
Nationalmuseums, 2013,

p. 1501. 
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que se conheça «a forma geral da visão de uma época»28. As obras de arte mostram 

como se vê e se percebe. Para ele, como para Riegl, não existe percepção universal dos 

fenômenos, mas percepções relativas às condições epistemo-críticas e metapsicológicas 

dos povos e das culturas. Em 1933, voltando seu olhar para seus Princípios fundamen-

tais publicados em 1915, Wölfflin afirma que sua História da arte procura entender 

como «os objetos tomam forma na representação interior». Em estudos mais antigos, 

datando dos últimos anos do século XIX, Wölfflin elaborou uma nomenclatura de cate-

gorias suscetíveis de enquadrar e estruturar uma análise da arte conforme polaridades 

formais dualistas. Seus estudos sobre o Renascimento e o Barroco o levaram a propor 

famosos pares da «representação figural na sua forma mais geral»29: linear (plástico)/

pictural; apresentação por planos paralelos/apresentação em profundidade; forma fe-

chada/forma aberta (tectônica – atectônica); unidade múltipla/unidade simples; clare-

za absoluta/clareza relativa. Décadas depois de tê-las inventado, Wölfflin reitera sua 

crença no poder estrutural desses pares. Ele afirma que «a progressão incluída nesses 

cinco pares é uma progressão racional. Sua sucessão 

não é reversível»30. «A evolução das formas de visão» 

é teleológica. O aporte dessa historiografia, chamada de 

«formalista», é indiscutível. Para aprofundar essa questão, 

a leitura de Arte e Ilusão, de Ernst Gombrich (1909-2001), 

é fundamental. Para ele, analisar as imagens exige ir 

além do simples fenômeno visual. Gombrich consi-

dera que a existência de modernos meios tecnológicos 

de reprodução exige do historiador que ele realize um 

trabalho de análise e síntese do mais antigo modo de 

reprodução: a representação ilusionista. Com efeito, 

a pintura ilusionista dependia do conceito de mimesis, um 

conceito fundador da reflexão estética e da produção das 

imagens desde a Antiguidade. Mas o que é «imitar»? Reproduzir? 

Replicar? Duplicar? Representar? Como diz Gombrich, a história da arte é a história da 

evolução e das mudanças nos modos de percepção. Se cada estilo, no passado, procu-

rava reproduzir a natureza, a cada um deles correspondia uma concepção específica da 

natureza. Assim, quando o poeta e ensaísta John Ruskin afirma, ainda em pleno século 

23. WÖLFFLIN, Heinrich, 
Réflexions sur l’histoire de l’art, 
(1940), Paris: Flammarion, 
col. «Champs», 1997, p. 27 
(«Introdução»)

24.Ibid., p. 35 («Sobre a 
evolução da forma»)

25. Ibid.

 26.Ibid., p. 33 («Princípios 
fundamentais»).

27. Ibid., p. 35-36.

28. Ibid., p. 44 («Pro Domo»)

29. Ibid., p.48 («Princípios 
fundamentais da história da 
arte. Uma revisão (1933)»)

30. Ibid., p. 51.
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XIX, que a história da arte é a história do progresso na exatidão da visão, que vem a ser a 

pintura de uma natureza sempre mais verdadeira, é bem a questão da percepção de que 

ele trata. A pergunta do historiador – a mesma de Riegl e Wölfflin – é: como vemos, o 

que vemos? A ampla investigação de Gombrich sobre a economia simbólica própria ao 

ilusionismo artístico, que vigora entre o Renascimento e o século XIX, é uma maneira 

de fazer a história sistematizada da visão artística. Uma história que analisa como os 

artistas viam os corpos, os objetos e as aparências; em uma palavra: a natureza31. 

Com outro historiador, Aby Warburg (1866-1929), a História da arte não é uma his-

tória dos estilos como reflexos do espírito ou reflexos de uma «vontade de arte», mas a 

história das escolhas de consolidação ou de reelaboração de formas de pathos, de formas 

de emoção ou de expressão (pathosformeln), que atravessam a história32, que testemu-

nham uma maneira de sentir e experimentar, e não apenas uma maneira de ver. Para 

ele, «a obra de arte é não só o campo de expressão, mas também de experimentação 

de ansiedades individuais, de tensões»33. Numa estrutura em rede, linguagens visuais 

e gestualidades imemoriais dialogam, reaparecendo em outros contextos e situações 

artísticas. Assim, na sua tese do ano 1893, Warburg discute a presença num ciclo de 

afrescos florentinos de Ghirlandaio de uma «nínfa» cujo drapeado contrasta fortemente 

com as outras figuras femininas presentes na istoria. Vê nela o sintoma de uma situa-

ção tensionada da cultura florentina, uma maneira de, pelo uso de uma forma plástica 

antiga remanente, resolver conflitos psíquicos na imagem. A história warburguiana é 

a história de permanências e «sobrevivências» formais, icônicas e semiológicas, que 

atravessam o tempo e ressurgem em novas configurações artísticas e estéticas, como 

marcos indeléveis da experiência visual, psíquica e simbólica dos homens. Como escre-

ve Guido Rebecchini por meio dos estudos de Warburg sobre o retrato florentino e suas 

relações com o ex-voto, «o estatuto da obra de arte […] desvelava toda a complexidade de 

sua interação com o universo dos rituais e das crenças e provocava assim uma tomada 

de consciência crescente da eficácia das imagens»34. Essas imagens, diria Roland Recht, 

são capazes de contar «o conjunto das funções e das significações com que os homens, 

seus formadores, as carregam consciente ou inconscientemente»35. Warburg, autor de 

um Atlas de imagens para sua própria pesquisa (o famoso Atlas Mnemosyné), fascina 

hoje muitos historiadores da arte e artistas. Ele tenta demonstrar como as imagens 

manifestam uma verdadeira «montagem» de tempos heterogêneos. Torna a história da 

31.GOMBRICH, Ernst Hans, 
Arte e ilusão. Um estudo da 

psicologia da representação 
pictórica, (1960), São Paulo: 

Martins Fontes, (4a ed.), 
2007

32.Pode-se ler WARBURG, 
Aby, A renovação da Anti-

guidade pagã. Contribuições 
científico-culturais para a 
história do Renascimento 

europeu, Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2013

33.RECHT, Roland, «A 
escritura da História da Arte 

diante dos Modernos», in 
Fragmentos de uma Teoria 

da Arte, (HUCHET, Stéphane, 
org.), São Paulo : edusp, 

2012, p.54.

34.REBECCHINI, Guido, 
«Temporalité de l’œuvre d’art 
et anachronisme», in: op.cit., 

p. 461.

35. RECHT, Roland, «A 
escritura da História da Arte 

diante dos Modernos», op. 
cit., p. 58.
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arte uma disciplina com fortes analogias com certos processos modernos de constru-

ção artística da imagem. Warburg criou, desde o início do século em Hamburgo, uma 

riquíssima biblioteca. Tornou-se um grande centro de pesquisa e formação, com acervo 

único. Gerenciada por Fritz Saxl, consolidada nos anos 1920, foi o viveiro da «iconolo-

gia» sábia que os herdeiros levarão para o futuro (Saxl, Panofksy, entre outros). Transfe-

rida em 1933 para Londres, constitui hoje o famoso «Instituto Warburg». Atualmente, 

Warburg é objeto de uma releitura e reinterpretação com grande êxito no mundo dos 

historiadores e dos artistas. É o caso do historiador Carlos Guinzburg, que, há tempo, 

problematiza, baseado em Warburg, a relação complexa entre história e morfologia, o 

patrimônio de formas sobreviventes constituindo a morfologia anacrônica das famosas 

fórmulas expressivas de emoção (pathosformeln), portadoras de uma energia icônica e 

psíquica. Certas imagens as «ressuscitam», atribuindo-lhes assim uma nova força dialé-

tica e temporal.36 Georges Didi-Huberman, pesquisador da imagem dialética, é também 

em parte responsável pelo retorno de Warburg na atual cena crítica37. 

Didi-Huberman é o herdeiro de uma tradição francesa na qual, há pelo menos 

meio século, a História da arte não se desvincula da elaboração epistemológica de suas 

metodologias. Compensou assim seu atraso, devendo muito à dinâmica «pós-estrutu-

ralista» que constituiu, nos anos 1960, um remanejamento radical do conhecimento 

na área das ciências humanas e sociais. A História da arte francesa nasceu como ciên-

cia do patrimônio, no século XIX. As políticas públicas de mapeamento arqueológico 

da arquitetura antiga e medieval, anteriores às politicas de restauração, surgiram com 

força a partir da Monarquia de Julho. Os responsáveis pelos «Monumentos franceses» 

tiveram um papel fundamental, constituindo um material de trabalho considerável 

(Mérimée, Viollet-le-Duc). Entretanto, no que diz respeito ao alcance epistemológico e 

crítico da disciplina, a França do século XIX não tem historiadores da arte suscetíveis 

de sustentar a comparação com os colegas germânicos, embora existam traços genéri-

cos compartilhados. Como lembra Herbert Dilly, desde o ano de 1873, os Congressos 

Internacionais de História da Arte dedicaram-se a questões como «autenticar as obras 

de arte […], situá-las na cronologia geral, fundamentando-se na história dos estilos, e 

elaborar as regras de inventário das peças de museu […]»38. Não é o conjunto dos his-

toriadores aqui evocados que teriam escolhido escrever como Élie Faure (1873-1937), 

por exemplo, no início do século XX. No prefácio do ano 1921 a uma nova edição do 

36. GUINZBURG, Carlos, 
Peur révérence terreur (Medo 
reverência terror), Dijon: 
les presses du réel, 2013. 
Notemos que a questão do 
«estilo» volta com força na 
reflexão de Guinzburg, mas 
totalmente renovada.

37. DIDI-HUBERMAN,
Georges, A imagem sobre-
vivente. História da arte e 
tempo dos fanstamas segundo 
Aby Warburg, (2000), Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2013.

38. DILLY, Heinrich, «Heinri-
ch Wölfflin: histoire de l’art et 
germanistique entre 1910 et 
1925», in: Histoire et théories 
de l’art. De Winckelmann à 
Panofsky, op. cit., p.113.
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primeiro volume de sua História da arte (L’Art ancien), Faure culpa Winckelmann por 

ter inaugurado «uma duradoura confusão entre História da arte e arqueologia» (isto 

é, «a literatura e a gramática»)39. Faure escreve uma «sinfonia» metafísica, ontológica, 

de grande fôlego humanista, que procura dar ênfase ao que as obras mais famosas da 

história testemunham da sensibilidade, da paixão e da espiritualidade humanas. A 

obra, a imagem constituem o grande «poema plástico concebido pela humanidade»40, 

a revelação, ao mesmo tempo histórica e eterna, do ser. Sua História da arte constitui 

uma das contribuições mais estilosas à religião especulativa da arte que caracteriza a 

concepção idealista que predominou na filosofia da arte desde os Românticos. Síntese 

da espiritualidade artística, de todas as artes, em todos os tempos e todas as civilizações, 

sua História pode ser lida como uma meditação quase religiosa. Contemporâneo de 

Faure, Émile Mâle (1862-1954) inaugura o estudo científico da iconografia cristã entre 

1898 e 1922, com estudos sobre a «arte religiosa» da Idade Média. Ele traz para a mo-

dernidade do século XX o legado dos medievalistas do século anterior, mostrando-se 

atento às questões do contexto mental e cultural da arte, como Panofksy o faz pouco 

depois. Outro historiador de renome, que teve grande êxito nos Estados Unidos, pou-

co antes de sua morte, é Henri Focillon (1881-1943), conhecido como o autor de uma 

meditação intitulada A vida das formas: meditação de um historiador sobre o espaço, 

a matéria, o espírito e o tempo. Se a historiografia da arte alemã se mostrou muito 

produtiva na criação de potentes modelos metodológicos, nomenclaturas operacionais 

e conceitos estruturantes, a francesa apresenta historiadores formulando frequente-

mente uma estética por meio de sua reflexão teórica. Podemos afirmar que Focillon 

encarna uma sensibilidade fenomenológica refinada, que caracterizou a reflexão sobre 

a arte durante muito tempo, seja ela historiográfica, crítica, literária, filosófica ou an-

tropológica. Quando afirma, ainda no plano da generalidade, que «a obra de arte é uma 

tentativa rumo ao único, que ela se afirma […] como um absoluto e, ao mesmo tempo, 

pertence a um sistema de relações complexas»41, ele alude à necessidade de investir 

em todos os campos do conhecimento, para comprendê-la. Sobre a Eternidade, diz ele, 

«ela mergulha na mobilidade do tempo»42 (história). Pode-se criticar essa vertente me-

tafísica, mas ela mostra que a percepção formal pode disparar luzes surpreendentes. 

39.FAURE, Élie, Histoire de 
l’art. L’art antique. Prefácio 
à edição de 1921, Livre de 

Poche, p.32 (História Antiga. 
História Medieval. História 

Moderna. São Paulo:
Martins Fontes)

40. Ibid., p. 29.

41. FOCILLON, Henri, Vie des 
formes, (1943), Paris: PUF, 

col. Quadrige, 1984,
p. 1 (A vida das formas, segui-
do de Elogio da mão, Lisboa: 

Edições 70)

42. Ibid.
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Hoje
É contra essa sensibilidade ontologizante que gerações posteriores reagem, por 

meio dos paradigmas e das aparelhagens científicas da linguística, da semiologia e 

da psicanálise.43 A partir dos anos 1960, a relativa perda em dimensão filológica é re-

equilibrada por um «aperto» epistemológico considerável. Enquanto isso, um Robert 

Klein, um André Chastel e outros continuam fazendo uma ótima História da arte 

iconológica. Louis Marin (1931-1992) e Hubert Damisch (1928-) são dois mestres da 

história da arte semiológica. Eles analisam os sistemas de representação com muita 

força demonstrativa e rigor crítico. Para citar apenas dois livros entre os inúmeros 

que os dois publicaram a partir dos anos 1970, mencionarei Détruire la peinture, de 

Marin (1977) e A origem da perspectiva, de Damisch (1987), uma síntese crítica e his-

tórica na qual o autor lida com saberes mais re-

centes e se equipara ao Panofsky de A perspectiva 

como forma simbólica (1927). Esses dois livros 

representam verdadeiras somas críticas da 

reflexão sobre a representação, sobre a ima-

gem, sua organização semiológica e icônica, 

os paradigmas que atravessam a tradição e se 

renovam nela, os saberes complexos que toda 

análise de imagem exige quando ela põe em jogo 

saberes como a filosofia, a ciência, a psicanálise etc. 

Georges Didi-Huberman é um historiador pós-Damisch. Seus livros, que começaram a 

ser traduzidos no Brasil, articulam um denso saber para produzir o que propôs chamar 

de «antropologia do visual». É uma posição de caráter neo-warburguiano, embora, no 

início de sua trajetória, Didi-Huberman não se apoiasse no Warburg, que ele ainda 

não tinha integrado ao seu pantheon. Antropologia assumida, que não representa mais 

um risco, mas uma chance para a História da arte. As imagens artísticas, observadas e 

analisadas com grande atenção crítica, revelam processos que seu conhecimento apro-

fundado da filosofia (notadamente de Walter Benjamin44) o legitimam a chamar de 

«dialéticos». As primeiras ideias e argumentações de Didi-Huberman, disseminadas 

em vários livros que se sucederam a um ritmo quase anual 45, encontraram em War-

43. Remeto a meu pequeno 
ensaio: «O prefácio, instância 
estratégica: alguns exemplos 
na historiografia francesa 
da arte», in: Anais do XXVIo 
Colóquio do Comitê Bra-
sileiro de História da Arte, 
(RIBEIRO, Marília Andrés; 
BRANCO RIBEIRO, Maria 
Izabel, orgs.), Belo Horizon-
te: C/Arte, 2007, p .190-196. 
Encontramos nesses Anais 
outro artigo que apresenta 
e discute os mesmos histo-
riadores: KERN, Mária Lúcia 
Bastos, «História da arte e a 
construção do conhecimen-
to», p. 68-78. Os Colóquios 
que o Comitê (CBHA) orga-
niza todo ano apresentam a 
síntese das principais linhas 
de pesquisa em História da 
arte no Brasil.

44. Sobre a constelação 
Benjamin, Warburg, Didi-
Huberman, ler: PUGLIESE, 
Vera, «O anacronismo como 
modelo do tempo complexo 
da espessura da imagem», 
in: Palíndromo. Teoria e 
História da arte, n. 6, 2011, 
p. 13-51

45. O autor deste artigo 
redigiu o prefácio, intitulado 
«Passos e caminhos de uma 
teoria da arte», ao livro O 
que vemos, o que nos olha, 
São Paulo, ed. 34, 1998 [Ce 
que nous voyons, ce qui nous 
regarde, Paris: Minuit, 1992]. 
Apresenta ao leitor brasileiro 
o teor e a significação do 
livro no campo da historio-
grafia francesa da arte, desde 
Marin e Damisch.
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burg, por volta do ano 2000, um modelo de confirmação e 

consolidação. Desde o início dos anos 1980, sua historio-

grafia é tecida numa teoria crítica que ocupa todos os ter-

renos possíveis da discussão epistemológica para renovar 

a História da arte e dar a ela um teor pós-panofskyano. Na 

verdade, esse projeto já era o projeto de Marin e Damisch. 

«Pós-panofskyano» é o historiador da arte que deve valorizar 

no seu material de trabalho o conteúdo crítico das imagens 

como imagens, evitando sua redução por interpretações uní-

vocas. Para Didi-Huberman, influenciado pelo paradigma 

«crítico» da psicanálise, toda imagem envolve «sintomas» 

e estratos de «não saberes» irredutíveis, relacionados com 

a multiplicidade de temporalidades que presenciam. Sua 

história foi construída por meio de livros que privilegiam 

artistas, pensadores, críticos (Fra Angelico, Giorgio Vasari, 

Panofsky, Georges Bataille, Carl Einstein, Warburg, Giaco-

metti, Duchamp, Benjamin, Brecht, os minimalistas, Paso-

lini, Agamben etc.), que instigam uma História da arte que 

tende sempre a se tornar uma filosofia prática e temporal 

da imagem. A obra de Didi-Huberman, ainda em curso, 

consiste no estudo amplo, lento e seguro de todas as fontes 

críticas que, tanto no domínio da produção artística quanto 

no da produção historiográfica e teórica, possibilitam montar uma genealogia de pre-

decessores legitimando seu projeto de renovação da História da arte. Didi-Huberman 

cria assim um pantheon crítico que funciona como um potente andaime epistemoló-

gico e histórico. Ele resgatou pensadores e historiadores que a tradição historiográfica 

negligenciava ou se recusava a integrar, porque representavam problematizações e mo-

dos de pensar que desafiavam uma certa segurança científica. Dois livros sintetizam 

o projeto: Diante da imagem46, 1990, Diante do tempo47, 2000. Neles, Didi-Huberman 

desconstrói os modelos de problematização, construção e interpretação lineares da his-

tória e da arte. Ultimamente, Didi-Huberman tenta pensar a imagem como «vagalu-

me» portador de esperança no meio das sombras contemporâneas. 

46. DIDI-HUBERMAN, 
Georges, Diante da imagem. 

Questão colocada aos fins 
de uma história da arte, São 

Paulo: ed. 34, 2013

47. DIDI-HUBERMAN,
Georges, Devant le temps, 

Paris: Minuit, 2000.
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No início de Diante da imagem, Didi-Huberman propõe que olhemos uma Anun-

ciação de Fra Angelico no convento San Marco de Florença – que data de mais de cem 

anos antes da «História da arte» vasariana – e que questionemos a predominância das 

noções de visível e legível no discurso historiográfico. Quais são os defeitos congenitais 

da historiografia tradicional?: 1) ser uma [re]«construção humanista das obras de arte, 

elaborada por uma disciplina fundada em seus princípios nas categorias de ideia, de 

invenção e de imitação, na teoria do desenho e no culto ao autor»48; 2) conceber toda 

imagem de arte como transparência mimética sobre um sentido ideal, um referente, e 

dobrar o visível pela legibilidade que resulta do saber iconológico, histórico e simbólico 

a seu respeito. Desde Vasari e sua narrativa do «renascimento» das artes, a História da 

48. REBECCHINI, Guido, 
«Temporalité de l’œuvre 
d’art…», op. cit., p. 462.
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arte resulta de uma «leitura» que torna as imagens da arte legíveis e sábias, atribuindo 

ao «ver» sua pretensa verdade. Assim entendida, ela consagra os valores que ela legiti-

ma a priori. Por meio de uma argumentação rigorosa, Didi-Huberman mostra como, 

de Vasari a Hegel, a História da arte consiste na busca dos signos que, no sensível da 

imagem, constrõem um sentido «esquematizado» e «sintetizado» pelo discurso cientí-

fico. É essa síntese do «ver» e do «saber» que Didi-Huberman critica. Sua Historiografia 

consiste em abrir, nas imagens, o desconhecido e o «invisível» que elas abrigam. Mas, 

se ele transmuta também esse «não saber» em texto, sua pesquisa começa sempre com 

o confronto com o acontecimento-imagem. É nesse sentido que a epistemologia didi-

hubermaniana, cujo êxito internacional se confirma há anos, envolve disciplinas do 

pensamento que antes não costumavam alimentar a História da arte de maneira tão 

determinante. Tal historiografia, que também é uma teoria e uma filosofia da imagem, 

segue um caminho que condiz com as fortes mudanças que seu material de trabalho 

conheceu no decorrer das últimas décadas do século XX: a arte, as artes visuais e outras. 

As inquietações de Didi-Huberman e a trilha sólida que elas traçam criam uma História 

da arte que sabe se renovar e que, frente às revoluções estéticas, concebe-se com inten-

sidade crítica. Um texto novo corresponde a uma textura artística nova. É isso que legiti-

ma e torna tão potente esse olhar novo, alimentado por problematizações críticas sem-

pre conceituadas. A arte na sua história é considerada um grande complexo de imagens. 

Resumiremos o espírito dessa História da arte com as palavras do mestre Damisch. Nas 

primeiras páginas de sua Origem da perspectiva – livro que revista e investiga um potente 

paradigma histórico das artes e do conhecimento – Damisch recomenda uma disciplina

que não pretenderia fornecer a última palavra a propósito de tudo, que não saberia ser pra-

ticada enquanto tal, senão sob a condição expressa de que o termo que dá seu nome a essa 

disciplina [a arte] fosse problematizado por ela e não passasse por natural, e que a questão 

dos diferentes usos aos quais [o nome de “arte”] se presta, como a de sua significação últi-

ma, ficasse constantemente presente no horizonte da pesquisa, como também aquela que 

constitui seu recíproco: se existe história, do que é a história? Com essa consequência que 

a história nunca é melhor, senão lá onde ela se mede com objetos que escapam por parte 

às suas presas e que impõem de modular novamente seu conceito.49

A necessidade da autocrítica e autoavaliação foi formulada por Chastel quando, 

frente às extensões sempre maiores da História da arte, ele aconselhava que se fizesse 

uma análise de suas origens. Podemos considerar que sua aparente «disseminação» 

49. DAMISCH, Hubert, 
L’origine de la perspective, 
(1987), Paris: Flammarion, 

col. «Champs», 1994, p .14.
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em vários ramos do conhecimento sociohistórico tem a virtude, – sobretudo quando 

adota a forma de uma hiper-hermenêutica e de uma rememoração de pensamentos e 

metodologias esquecidos ou negligenciados, por Didi-Huberman, por exemplo –, de 

ampliar e complexificar seu sistema: a arte tem funções múltiplas, sim. E, em vez de 

se alienar na Historiografia geral, como pensava Chastel, ela enriquece seu território. 

Cabe agora aos «historiadores» da arte convencer os «historiadores» de respeitar sua 

identidade múltipla. No Brasil, precisamos parar de reduzir a História da arte a um 

anexo da História geral. Precisamos atribuir a ela força institucional e acadêmica. Toda 

universidade federal deveria oferecer uma graduação em História da arte. Enquanto 

isso não acontecer, o Brasil continuará defasado nesse aspecto, apesar do valor e do 

empenho de seus docentes e do mercado editorial. 
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resumo O presente trabalho tem o propósito de apresentar uma leitura do romance do escritor brasileiro Rubens Figueiredo, 
intitulado Passageiro do fim do dia, paramentada em indícios fornecidos pela trama ficcional que possibilitam considerar tal 
construto como dinamizador de um processo transgressor de libertação de subjetividades, sobretudo porque a narrativa, de 
enredo aparentemente trivial, revolve e escancara a humanidade latente nos agenciamentos sociais firmados em operações 
de dilapidação dos “eus” que os constitui. Acolhendo a sugestão de que a arte é capaz de dizer, sem compromisso com a 
verdade, em razão da necessidade de mimetizar a agrura do real e oferecer, assim, outra plataforma para se pensar a relação 
homem/usos do espaço/tempo, parte-se aqui da provocação adorniana sobre a inenarrabilidade da vida dissonante que 
propicia a experiência estética e um novo posicionamento para uma mundivivência com alguma fatia de plenitude de sentido.

palavras-chave Literatura e realismo. Espaço na literatura. Experiência estética.

abstract A reading of the novel Passageiro do fim do dia, by the Brazilian writer Rubens Figueiredo. The narrative is 
filled with signs arising out of the fictional plot that may be construed as supporter of a transgressive process leading to 
subjectivity release, especially because of its seemingly trivial plot, which revolves and openly reveals the latent humanity 
in the social agency based on dilapidation operations of the “selves” that it is made of. By accepting the suggestion that art 
is able to express – without commitment to truth in what concerns the need to mimic the bitterness of the real, and that 
therefore it offers another level to view the relationship between man and the use of space and time – this paper departs 
from Adorno’s teasing: the dissonant life that cannot be narrated, and provides an esthetic experience, and a new positioning 
towards the world with at least a share of sense of completeness.

keywords Literature and realism. Space on Literature. Aesthetic experience.

THE NEGATIVE EPIC TRAITS IN PASSAGEIRO DO 
FIM DO DIA, BY RUBENS FIGUEIREDO
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Introdução
[...] “a visão de baixo, ao nível do chão.”

(FIGUEIREDO, 2010, p. 18)

Sob alguma medida, Adorno, em seu ensaio Posição do narrador no romance con-

temporâneo sublinha uma das funções inerentes ao gênero romanesco, qual seja, 

a de ser propulsor da liberdade. Segundo Adorno, qualquer obra de arte moderna que 

deseje alguma validade encontra, obrigatoriamente, “prazer na dissonância e no aban-

dono” (Adorno, 2003, p. 63). Para o teórico, quando essas obras de arte “encarnam, 

sem compromisso, justamente o horror, remetendo toda a felicidade da contemplação 

à pureza de tal expressão, elas servem à liberdade” (Adorno, 2003, p. 63). Pensa-se que 

justamente esse veio libertador, que o texto literário engendra, encontra-se magistral-

mente arquitetado no romance do escritor brasileiro Rubens Figueiredo, denominado 

Passageiro do fim do dia. 

Defende-se, neste ensaio, que o romance enuncia um tipo de narrar em que voam 

“perdigotos” (Figueiredo, 2010, p. 29)1. Melhor dizendo, o escritor desenha um narra-

dor que esgarça a crueza da vida de Pedro e das demais personagens, numa fala cuspi-

da, cujos salpicos de saliva intentam representar a brutalidade do real.

A história criada por Rubens Figueiredo possibilitará a instauração de um contra-

ponto à tese de Adorno (2003, p. 56), em que o teórico problematizava a morte do nar-

rador da experiência decorrente do desmonte dos espaços ocasionado pelo atravessar 

das grandes guerras mundiais, especificamente no continente europeu e adjacências. 

Adorno postulava que “contar algo significa ter algo especial a dizer, e justamente isso 

é impedido pelo mundo administrado, pela estandardização e pela mesmice”. Como se 

demonstrará, o cotidiano em que estão imersos os indivíduos encenados em Passageiro 

do fim do dia, marcado pela padronização e monotonia, como aludido por Adorno, ain-

da assim, merece ser tematizado pela criação literária, sobretudo por propiciar alguma 

desestruturação ao seu receptor. 

1. Todas as citações dessa 
obra foram extraídas da 

mesma edição e doravante 
serão assinaladas, apenas, 

pelo número de página.
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Não se trata aqui de chancelar o labor realizado pelo romancista. A obra existe 

por si, e seu autor prescinde dessa validação. Porém, é digna de nota a instalação, na 

plataforma canônica da literatura, de narrativa que lança seu foco justamente sobre o 

cotidiano de uma massa humana da qual foi subtraída a plenitude da existência, de-

corrente de uma máquina capitalista que se nutre dessas pessoas vistas apenas como 

ferramentas de manutenção de posições sociais. Nesse sentido, o leitor do romance 

perceberá que uma viagem em um transporte coletivo, após o trabalho, propicia uma 

vasta cartela de reflexões de toda ordem, até mesmo, existencial.

Para romper com a falácia de que “o mundo é assim mesmo”, para lembrar ao ser 

humano de que esse projeto de organização social o subalterniza, para demovê-lo da 

sua vida quieta, ordeira e aquiescente de todos os dias, é crucial o ângulo criador do 

qual Figueiredo mimetiza fragmentos do real, transfigurando o engodo e a sensaboria 

da vida desses seres marginais. Ao fazê-lo, sua narrativa comunica a experiência que 

reclama o direito à liberdade, ou, na expressão do crítico literário António Candido 

(2004, p. 170), sua literatura provoca o desejo de humanização naquele que o lê. Ade-

mais, já advertira Aristóteles (1986, p. 115), em sua Poética “que não é ofício de poeta 

narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o 

que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade”.

“Nada e a nossa condição”2 e o desafio do espaço
“Tudo era tão automático que nem havia tempo 

 de se distribuir numa ordem.”
(FIGUEIREDO, 2010, p. 17)

De forma sumária e, sem o objetivo de mutilar a riqueza da obra em tela, Passageiro 

do fim do dia trata da viagem de Pedro, protagonista da história, numa sexta-feira após o 

trabalho, em direção à casa de sua namorada Rosane, moradora de um bairro chamado 

Tirol, periférico, bem distante do centro da cidade. É essa viagem de aproximadamente 

duas horas e meia, de ônibus coletivo, que serve de fio condutor para a tessitura das 

reflexões que Pedro, enquanto espera o ônibus chegar ao seu destino, vai realizando 

ao folhear, sem muito compromisso, as páginas de um livro que versava sobre Charles 

Darwin, o naturalista e “sábio inglês” (p. 65).

2. O título desta seção foi 
tomado de empréstimo do 
conto homônimo do escritor 
mineiro João Guimarães 
Rosa, integrante do volume 
intitulado Primeiras estórias. 
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Em vários momentos do seu trajeto dentro do ônibus, Pedro irá levantar a cabeça 

do livro e, aos poucos, dá a conhecer a história que os une – Pedro e o livro. O leitor sa-

berá que Pedro tentara ganhar a vida como livreiro, sócio de uma banqueta de volumes 

usados na rua. Em uma confusão na cidade, ele é atropelado por um cavalo da polícia 

e tem como prejuízo um tornozelo esmagado e seu material de trabalho destruído. 

Enquanto lhe restava alguma lucidez, acompanha o movimento de um dos livros em 

meio aquele turbilhão de gente em fuga desenfreada:

[...] chutado uma, duas, três vezes sobre as pedrinhas brancas e sujas da calçada, chutado 

com força e sem querer por pessoas que corriam aos empurrões, em atropelo e em fuga 

pela rua, enquanto olhavam para os lados e para trás, por cima do ombro, entre gritos e 

estampidos cada vez mais próximos e mais violentos que vinham de várias direções. [...] 

A certa distância viu as folhas de um dos cadernos se soltarem da costura sob a força do 

escorregão de um sapato ou de um pé descalço. Por último, conseguiu avistar folhas espa-

lhadas e murchas, irreconhecíveis, junto ao meio-fio molhado, na beira de um bueiro de 

ferro. (FIGUEIREDO, 2010, p. 14,15)

Já adulto, Pedro se encontra novamente com aquele mesmo livro, após um dos 

clientes da livraria, um advogado, retirá-lo das estantes e tecer comentários sobre o seu 

conteúdo para uma jovem mulher de seu convívio. O livro roto, mas ainda vivo, por 

assim dizer, espelha a trajetória de Pedro. Ambos atravessaram uma espécie de epopeia 

negativa que muito explicita os conflitos em consequência de “relações petrificadas” 

(Adorno, 2003, p. 58), nos vários agenciamentos que foram forçados a fazer na sua 

estada no mundo da vida. É como se eles fossem as folhas arrancadas e pisoteadas, so-

breviventes do desafio do espaço social. A trama romanesca urdida por Figueiredo, se 

pensada nessa perspectiva de interpretação, diz com naturalidade exatamente como as 

coisas são, preparando o terreno para o surgimento do engodo, como quisera Adorno:

A reificação de todas as relações entre os indivíduos, que transforma suas qualidades hu-

manas em lubrificante para o andamento macio da maquinaria, a alienação e autoaliena-

ção universais, exigem ser chamadas pelo nome, e para isso o romance está qualificado 

como poucas outras formas de arte. (ADORNO, 2003, p. 57)

 Todavia, se é desse lugar que se formula o seu estar no mundo, poder-se-ia dizer 

que o narrar de Pedro enuncia o “desafio do espaço, o espaço ordinário, o espaço e os 
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lugares por meio dos quais, na negociação de relações dentro da multiplicidade, o social 

é construído” (Massey, 2008, p. 35). Essa parece ser a impressão que os semblantes das 

pessoas na fila, esperando o coletivo, transmite, como se vê no excerto adiante: “A demo-

ra do ônibus, o bafo de urina e lixo, a calçada feita de buracos e poças, o asfalto ardente 

com borrões azuis de óleo, quase a ponto de fumegar – Pedro já estava adaptado” (p. 8).

De acordo com Milton Santos (1988, p. 69) “dentro da cidade e em razão da divisão 

territorial do trabalho, também há paisagens funcionalmente distintas. A sociedade 

urbana é uma, mas se dá segundo formas-lugares diferentes”. O que estarrece, na 

narrativa de Passageiro do fim do dia, é a constatação, que ganha cada vez mais força, 

da inexorabilidade das formas-lugares em que transitam os que ingressam, rotineira-

mente, naquele coletivo. Basta que se observe, por exemplo, a cena da fila, mencionada 

anteriormente, observando as sensações de Pedro:

Como os outros, estava cansado. Não tinha carregado caixotes de frangos conge-

lados para a caçamba de um caminhão nem havia esfregado corredores e escadas 

de um prédio de quinze andares de cima até embaixo como alguns outros ali, mas 

tinha ficado muito tempo em pé no trabalho. O sangue parecia descer com um 

grande peso pelas pernas até o fundo dos pés. Os dedos endurecidos chegavam 

a latejar, apertados uns contra os outros, dentro do bico do tênis. (FIGUEIREDO, 

2010, p. 11)

Essas pessoas desenham uma paisagem mecanizada, cansada, sugada, o que leva 

a concluir que são orquestrados por agentes externos. Vivem apenas em potencial. É 

lancinante perceber que “a sociedade não mudou, permaneceu a mesma, mas se dá de 

acordo com ritmos distintos, segundo os lugares, cada ritmo correspondendo a uma apa-

rência, uma forma de parecer” (Santos, 1988, p. 69). Sob esse aspecto, é interessante a 

relação que pode ser estabelecida entre a maneira como o ônibus percorre seu trajeto, do 

centro em direção ao bairro da periferia, e a própria vida de cada um de seus passageiros 

habituais. O ramerrão da vida cotidiana de todos eles parece se espelhar ao ritmo atravan-

cado do veículo, com o rodar conturbado e, por muitas ocasiões, emperrado mesmo, no 

atravessar da cidade. É de se notar, ainda, o fato de todo o romance ser escrito em apenas 

um único capítulo, como se fosse uma viagem do coletivo, o livro roto ou mesmo a vida 

de Pedro ou de qualquer outra personagem da história. O existir de todos eles “em ponto 

morto, os suspiros curtos da primeira e segunda marcha no trânsito engarrafado” (p. 21).
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Guiado por um narrador onipresente e onisciente, aos poucos, vão sendo fornecidos 

elementos do cotidiano de Pedro e de sua rede de relações (pessoais e profissionais) que 

causam, ao leitor, certa agonia e, por que não dizer, perplexidade mesmo em face da 

quase total falta de sentido com que se apresenta e se constitui a vida das personagens do 

romance. Talvez se pudesse considerar o fato de que “nada era só o que eles tinham” (p. 

82, grifo nosso). O niilismo como aglutinador daquele tecido social em vias de desencan-

tamento com o mundo. Ainda que em graus diferentes, quase todas as personagens são 

“vítimas” de um mesmo processo, sobremaneira cruel, de subtração de individualidade, 

de objetificação. Para retomar a nomenclatura de Adorno (2003, p. 57), muito menos que 

seres humanos, esses indivíduos são, de fato, “coisificados”:

Pois quanto mais se alienam uns dos outros os homens, os indivíduos e as coletividades, 

tanto mais enigmáticos eles se tornam uns para os outros. O impulso característico do ro-

mance, a tentativa de decifrar o enigma da vida exterior, converte-se no esforço de captar a 

essência, que por sua vez aparece como algo assustador e duplamente estranho no contexto 

do estranhamento cotidiano imposto pelas convenções sociais. O momento antirrealista 

do romance moderno, sua dimensão metafísica, amadurece em si mesmo pelo seu objeto 

real, uma sociedade em que os homens estão apartados uns dos outros e de si mesmos. Na 

transcendência estética, reflete-se o desencantamento do mundo. (ADORNO, 2003, p. 58)

Há cenas do romance Passageiro que podem ser fruídas com o auxílio desse comen-

tário adorniano acerca das coletividades manipuladas, deliberadamente, até o ponto da 

alienação, da suposta falta de opção face às convenções sociais ditadas, quase sempre, à 

revelia por outrem. Sob essa lente, verifica-se que “os homens estão apartados uns dos 

outros e de si mesmos” (Adorno, 2003, p. 58) quando, por exemplo, o pai de Rosane, o 

Sr. João, fora atropelado em frente ao local de trabalho e simplesmente deixado agoni-

zante, sem socorro, pela condutora, “uma mulher jovem, de cabelos esvoaçantes” (p. 70):

[...] o caminhão que atropelou João na beira da calçada, diante de uma pequena construção 

onde disseram que ele trabalhava, mas onde semanas depois a assistente social do hospital 

foi conferir e não havia nenhum registro de um operário ausente na lista de empregados 

– o caminhão que o atropelou naquele dia foi embora e deixou-o desacordado na rua, sem 

nenhum documento no bolso. (FIGUEIREDO, 2010, p. 70)

Segundo o filósofo esloveno Slavoj Zizek (2003, p. 28), “a verdade definitiva do 

universo desespiritualizado e utilitarista do capitalismo é a desmaterialização da “vida 

real” em si, que se converte num espetáculo espectral.” No mesmo tom de Zizek vis-
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lumbra-se Rosane, a namorada de Pedro, que um dia chegaria atordoda ao escritório 

diante da constatação de que “as coisas é que estavam no lugar errado, as pessoas esta-

vam onde não deviam” (p. 61).

Graças ao estratagema do protagonista Pedro, presentifica-se uma lógica bastante 

“simples: em troca de não ver, de não acreditar, de não tomar conhecimento, seria 

possível abolir aquelas coisas ou impedir que se passassem daquele jeito” (p. 30-31). A 

narrativa apresenta, então, um incontável rol de situações aparentemente comezinhas, 

mas que ilustram um mecanismo trabalhando a todo vapor: a máquina de subalter-

nização e esmagamento de subjetividades em pleno funcionamento. É o que se vê no 

excerto a seguir:

Não ver, não entender e até não sentir. E tudo isso sem chegar a ser um idiota e muito me-

nos um louco aos olhos das pessoas. Um distraído, de certo modo – e até meio sem querer. 

O que também ajudava. Motivo de gozação para uns, de afeição para outros, ali estava uma 

qualidade que, quase aos trinta anos, ele já podia confundir com o que era – aos olhos das 

pessoas. Só que não bastava. Por mais distraído que fosse, ainda era preciso buscar distra-

ções. (FIGUEIREDO, 2010, p. 7) 

Uma das estratégias praticadas por Pedro era tornar-se passageiro novamente, 

porém do universo da leitura. No ato de entregar-se à leitura da obra sobre Charles 

Darwin, durante o percurso do ônibus, acaba por se ver transportado para um trecho 

da viagem do naturalista inglês, ausentando-se, assim, do seu mundo administrado e 

pondo em xeque certezas de ordem existencial. Fragmentos do livro desencadeiam em 

Pedro divagações e processos de assimilação com o mundo à sua volta, não sem um 

leve teor de ironia, como se percebe, por exemplo, na insinuação da semelhança entre 

a persistência de baratas e seres humanos para manutenção das respectivas espécies, 

sobretudo das que estavam dentro do coletivo:

Insetos, sim, havia muitos. Ali mesmo, dentro do ônibus, acontecia de circularem umas 

baratinhas. Darwin talvez gostasse de saber que os ancestrais de algumas delas podiam ter 

chegado de outros países [...] ou, ao contrário, podiam ter embarcado, sem querer, daqui 

para outras terras. E lá como aqui, algumas delas, as mais aptas, as que não desistem, 

haviam se adaptado ao novo ambiente, haviam apurado seu sangue, sua família. Tudo 

sempre para garantir que a melhor parte, a parte nobre, ficasse para si e para os seus. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 22)
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É interessante notar a similaridade do comportamento de sobrevivência de Pedro, 

que se faz de bobo para prosseguir naquele mundo, com uma das passagens registradas 

por Darwin, especificamente aquela em que “os olhos atentos do sábio inglês” (p. 65) 

percebem um certo escravo recuar, ao notar que seria esbofeteado, quando fazia, com o 

seu senhor, a travessia de barco de um rio: “Na certa, tomou a posição em que as panca-

das doeriam menos – ele conhecia esses expedientes, era uma lição segura, aprendida 

bem cedo na vida: se não havia como escapar do chicote, sempre havia um jeito de uma 

chicotada doer um pouco menos” (p. 66).

Vale registrar a argúcia com a qual o romancista incute em sua obra esse viés hu-

manizador e, ao fazê-lo, parece ter em mente o papel aludido por Adorno, já mencio-

nado, possibilitando, em vários momentos da narrativa, o encolhimento da distância 

estética entre as personagens, ao compartilhar a atmosfera de completa tensão na qual 

dois velhos, o pai e a tia de Rosane, veem-se quando da malfadada compra no super-

mercado do bairro vizinho ao Tirol. Para melhor entendimento desse aspecto, convém 

observar algumas especificidades daquela região que circunscreve o bairro Tirol e seu 

vizinho imediato, o bairro da Várzea:

[...] no início, o único acesso para o Tirol era através da Várzea – um bairro maior, mais 

populoso, mais antigo. Pobre também, mas ainda assim com certos recursos que o bairro 

novo não tinha. Ou seja, tinha um posto de gasolina, três farmácias, duas padarias e três 

escolas. O ônibus fazia ponto final ali. Não havia outro jeito: para entrar e sair do Tirol era 

preciso cruzar a Várzea quase de ponta a ponta.

A imagem daquela gente que de uma hora para outra começou a percorrer as ruas com 

suas mobílias e seus pertences – gente que parecia vir às pressas e em fuga, e todos ao 

mesmo tempo –, a presença à força de pessoas que eles não chamaram, não conheciam, 

não queriam ali – acabou formando nos moradores da Várzea a idéia de que aquela gente 

vinha para prejudicar, vinha para desvalorizar a vizinhança de algum jeito, para degradar 

o bairro todo. (FIGUEIREDO, 2010, p. 38)

Será justamente essa antipatia que golpeará o pai e a tia de Rosane na fila do caixa 

registrador. Por terem sido esperançosos e ultrapassado a fronteira – invisível para 

eles – de seu lugar no mundo, ao acreditarem no programa do governo, acabarão por 

ser motivo de chacota da vez. Após a falha do cartão magnético pelo qual se efetuaria 

o pagamento dos produtos, são escorraçados pela clientela moradora do bairro Várzea. 

Atordoado, e também em choque, o leitor se vê na companhia dos dois na tarefa de re-
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colocar nas prateleiras produto a produto. O tio de Rosane, “com uma clareza também 

fria, entendeu que ele já contava com aquilo ou com algo parecido desde o início” (p. 

114). Maturado nas rasteiras da vida, serenamente enfrentaria o já esperado embaraço 

daquele evento:

Disse para a moça que talvez aquela máquina estivesse com defeito, quem sabe numa 

outra o cartão funcionaria. Mas a moça respondeu que não, a máquina estava boa, e olhou 

para baixo [...]. Então a caixa deu um relance para o primeiro freguês na fila e voltou-se.

Se eles não tinham como pagar – explicou a moça, com uma voz calma, de quem parecia 

entender a situação, de quem compreendia tudo, até bem demais, só que gostaria que 

nada daquilo tivesse acontecido e preferia que eles fossem embora logo – se não tinham 

como pagar, explicou a moça, teriam de pôr tudo de volta nas prateleiras. Pois é. Não havia 

um funcionário para arrumar as mercadorias de novo. (FIGUEIREDO, 2010, p. 115)

Tal situação acaba por se somar ao conjunto de argumentos colecionados pelo pai 

de Rosane, que o levavam a desacreditar em qualquer intervenção do Estado e de órgãos 

da esfera pública, em benefício de moradores da periferia. Tudo indica tratar-se de uma 

crítica, nas entrelinhas, às políticas assistencialistas que não cumprem, de fato, o que 

anunciam. Na verdade, já estavam habituados a todos esses desenganos. Quase tinham 

o entendimento de que não valia a pena nem se revoltar contra essas violências. No 

limite, o casal de velhos, Rosane, os residentes do Tirol e até mesmo Pedro, que repre-

sentava um outro espaço, mas que se integrava, voluntariamente, à vida daquele povo, 

nos fins de semana, eram todos classificáveis como perfeitos homo sacer3, no sentido 

delimitado por Giorgio Agamben (Zizek, 2003, p. 47). De acordo com a definição do 

teórico, esses seriam aqueles indivíduos afastados, arbitrariamente, de qualquer direito 

essencial do ser humano, muito mais assemelhados a coisas do que a cidadãos. A dis-

tinção entre os que se incluem na ordem legal e o homo sacer não é apenas horizontal 

– uma distinção entre dois grupos de pessoas – mas, cada vez mais, também a distinção 

vertical entre as duas formas (superpostas) como se pode tratar as mesmas pessoas 

(Agamben citado por Zizek, 2003, p. 47). Nesse contexto de luta pelo sobre-existir coti-

diano, até o simples mover-se pela cidade pode ser uma oportunidade de aviltamento, 

como se vê, por exemplo, na grande fila em que Pedro aguarda o ônibus, momento em 

que após refletir sobre trecho do livro que tratava da vida de Darwin, acaba concluindo 

que: “Não são os mimados, mas sim os adaptados que vão sobreviver” (p. 8).

3. De acordo com Agamben 
(2012, p. 185) a vida do homo 
sacer podia ser eventualmen-
te exterminada por qualquer 
um, sem que se come-
tesse uma violação. Para 
saber mais sobre o tema, ver 
AGAMBEN, Giorgio. Homo 
sacer. In: ______. Homo 
sacer: o poder soberano e a 
vida nua I. 2. ed. Belo Hori-
zonte: UFMG, 2012. p. 73-113.
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Nada absurdo seria, talvez, considerar a trajetória de Pedro, ou as trajetórias das de-

mais pessoas que são dadas a conhecer ao longo da narrativa, uma verdadeira “epopeia 

negativa”, para retomar a ideia de Adorno (2003, p. 62). De certa forma, essas epopeias 

testemunhariam as condições nas quais os indivíduos se autoaniquilam, como conse-

quência de um mundo falsamente pleno de sentido, como já dito. Incomoda perceber 

a confusão que alguns microinstantes de estranhamento desencadeiam em Pedro, em 

face da vileza dessa engrenagem que os oprime a todos: “Veio de relance a impressão 

de que estava sendo levado à força, em linha reta, para um poço cada vez mais fundo, 

para um corredor escuro que desembocava num tumulto, num caos de brutalidades” 

(p. 36). É desoladora a perspectiva ou, melhor seria dizer, a falta de qualquer lastro de 

um outro estar no mundo. Pelo menos para eles. 

A forma como se operacionaliza a relação patrão X empregado (A), da qual Rosane, 

em alguma parcela é representante, também pode ser considerada mais um choque, do 

qual falava Adorno, para demonstrar a eficácia do processo de coisificação em funcio-

namento na urbe encenada no romance. Ela, que “era copeira, fazia faxina, mas tam-

bém atendia telefones, ficava na recepção e, quando pediam, fazia até alguns serviços 

no computador, pois tinha frequentado um curso gratuito e sabia mexer nos principais 

programas” (p. 45). As engrenagens do sistema funcionavam tão azeitadas que, mesmo 

alguém que questionasse esse sistema, deliberadamente ou não, como analisado há pou-

co em Pedro, acabava por ser convencido a sucumbir e ocupar o “seu lugar de origem”. 

Foi o que aconteceu com Rosane, quando ela pretendia ocupar-se em outras frentes de 

trabalho:

E, por trás disso tudo, o que mais ameaçava Rosane era uma dúvida: será que, no fundo, 

o jeito de Rosane, sua opção, era de fato melhor? Rosane queria estudar, queria aprender, 

queria ter educação, queria uma profissão mais qualificada, poder ganhar mais, [...] ali 

estava o que era bom fazer, o que era bom ter sempre na cabeça e não desistir nunca.

[...] Mas a cada dia as dificuldades se mostravam tão flagrantes, os obstáculos eram tão 

descarados em seu poder e se levantavam tão desproporcionais às forças de Rosane que ela 

às vezes parava com um susto, uma surpresa, e de repente topava com um imenso vazio à 

sua volta. Que chances tinha ela, afinal? Por que havia de conseguir o que as pessoas iguais 

a ela não conseguiam de jeito nenhum? [...] Não seria simples estupidez pensar que a dei-

xariam passar, que algum dia abririam caminho para ela? (FIGUEIREDO, 2010, p. 63, 64)
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O dilema de Rosane, sob alguma medida, dialoga com o pensamento darwinista na 

teoria da evolução das espécies. Todavia, verifica-se um tipo peculiar de evolucionismo 

às avessas, mais assemelhado a uma relação escravocrata, porém remodelada sordi-

damente. Ao leitor perspicaz, tendo aceito embarcar naquele coletivo e experienciado 

parte da vida daqueles passageiros, certamente, não sobre-existirá “a tranquilidade con-

templativa diante da coisa lida” (Adorno, 2003, p. 61). Se assim não fosse, é de crer 

que apenas um autômato atravessaria impassível a sordidez desumana do médico que 

transforma a doença (no caso, a do pai de Rosane) em lucrativo negócio, como se vê na 

passagem a seguir:

[...] aquela gente tinha uma doença para oferecer em troca de uma renda mensal e cabia 

ao médico avaliar a doença, classificar o estrago, medir seu interesse, seu prazo – seu fator 

destrutivo –, e depois alugar a doença por um tempo, comprá-la para sempre ou apenas 

rejeitá-la, e chamar o próximo paciente. (FIGUEIREDO, 2010, p. 103)

As relações petrificadas, construídas sobre o esfacelamento da essência do huma-

no, reduzem vidas, desidratam os vários “pais de Rosane”, suas próprias doenças, em 

termos metonímicos. Reduzem todo agenciamento a um estágio de gnosticismo eco-

nômico, no qual o lucro é um fim em si mesmo. Ainda assim, e talvez devido a isso, é 

necessário narrar, e a literatura parece dar conta de expressar esses desencantos. Pautá-

los, torna-os passíveis de comunicação em outras esferas. A arte pode revirar e trazer 

para a cena esses espaços que oferecem “ao conjunto dos homens que nele se exercem 

como um conjunto de virtualidades de valor desigual, cujo uso tem de ser disputado a 

cada instante, em função da força de cada qual” (Santos, 2002, p. 317).

Considerações finais
“Ou, quem sabe, até coisa pior.”

(FIGUEIREDO, 2010, p. 38)

Como se pretendeu demonstrar, ainda que brevemente, parafraseando Adorno, o 

Passageiro do fim do dia mostra-se como uma espécie de “resposta antecipada a uma 

constituição do mundo na qual a atitude contemplativa tornou-se um sarcasmo san-

grento, porque a permanente ameaça de catástrofe não permite mais a observação 

imparcial, e nem mesmo a imitação estética dessa situação” (Adorno, 2003, p. 61). 
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A enunciação do romance é um convite a participar do “universo de liberdade” 

(Zilberman, 1989, p. 54), possibilitado pela função transgressora da experiência estéti-

ca. Ao caracterizar esse tipo de experiência, Jauss

explica por que é lícito pensá-la como propiciadora da emancipação do sujeito: em primei-

ro lugar, liberta o ser humano dos constrangimentos e da rotina cotidiana; estabelece uma 

distância entre ele e a realidade convertida em espetáculo; pode preceder a experiência, 

implicando então a incorporação de novas normas, fundamentais para a atuação na e com-

preensão da vida prática [...]. (ZILBERMAN, 1989, p. 54)

O verso da folha de rosto da obra editada pela Companhia das Letras, da qual foram 

extraídos os excertos para este ensaio, já advertia que “os personagens e as situações 

desta obra são reais apenas no universo da ficção; não se referem a pessoas e fatos con-

cretos, e sobre eles não emitem opinião.” Embora se respeite a advertência registrada 

na obra, vale, mais uma vez, recorrer ao filósofo Zizek quando aconselha que é

preciso ter a capacidade de discernir, naquilo que percebemos como ficção, o núcleo duro 

do Real que só temos condições de suportar se o transformarmos em ficção. Resumindo, 

é necessário ter a capacidade de distinguir qual parte da realidade é “transfuncionalizada” 

pela fantasia, de forma que, apesar de ser parte da realidade, seja percebida num modo 

ficcional. (ZIZEK, 2003, p. 34)

Ombreado a Pedro, o leitor direciona-se ao núcleo duro do real e talvez se descubra 

pensando no mundo ao seu redor, que sempre existiu, mas do qual não havia ainda se 

distanciado o bastante para refletir sobre ele. A enunciação projeta uma nova cosmovi-

são que acaricia, conversa e incita o real. Vale relembrar o conceito de leitor proposto 

por Hans Robert Jauss, segundo o qual essa entidade baseia-se, entre outras categorias, 

na “de emancipação, entendida como a finalidade e efeito alcançado pela arte, que 

libera seu destinatário das percepções usuais e confere-lhe nova visão da realidade” 

(Zilberman, 1989, p. 49).

Os fatos normais daquele povo periférico, mirados pelos olhos do “distraído” Pe-

dro, que tece reflexões com base na observação deles, aproximam-se ao gesto do natu-

ralista Darwin que, “em suas explorações, [...] constatou que o impossível, de fato, era 

avançar por uma trilha na mata sem que teias de aranha cortassem o seu caminho. E 

nelas sempre encontrava uma fonte de interesse” (p. 160). O romancista provoca o 

seu público para que olhe com mais carinho para as teias de aranha da vida cotidiana. 
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Talvez querendo sugerir uma estratégia de compreensão do passado; um reposiciona-

mento no presente e, ao fim, uma semente de realinhamento do futuro. Como, aliás, 

pontua o geógrafo brasileiro Milton Santos:

Devemos, então, nos lembrar de que se o real é o verdadeiro, o possível é sempre maior 

que o real e o futuro mais amplo do que o existente. O presente é o real, o atual que se esvai 

e sobre ele, como sobre o passado, não temos qualquer força. O futuro é que constitui o 

domínio da vontade, e é sobre ele que devemos centrar o nosso esforço, de modo a tornar 

possível e eficaz a nossa ação. (SANTOS, 1988, p. 85)

Ao tecer os conflitos e dissabores de Pedro e seus coetâneos, Figueiredo incita seu 

leitor a mirar o mundo com transgressores olhares. O romance veicula, em seu inte-

rior, uma semente de liberdade, ainda que assim não pareça.
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Frans Krajcberg, polonês de origem judaica, veio para o Brasil no período pós-

guerra, procurando esquecer a perseguição nazista, a iniquidade dos homens e 

toda a destruição que abateu sobre sua família e sobre seu país.

Krajcberg nasceu em Kozienice, cidade do sudeste da Polônia, em 12 de abril de 

1921. Criado em uma família de cinco filhos, dois irmãos e duas irmãs, é o terceiro 

mais velho. No início da Segunda Guerra Mundial, Krajcberg vivia em Cz stochowa. 

Por sua origem judaica, muitas foram as perseguições originárias do preconceito racial 

e do nazismo. Ele foi o único sobrevivente de uma família dizimada pelo Holocausto. 

Em suas lembranças, sempre revela que, na sua infância, isolava-se nas florestas, 

como um lugar de refúgio. Já na adolescência, com sua alma de artista, sentia muito 

angustiado pelo racismo e a segregação provocada pela religião. Foi naquele período 

que se manifestou nele uma semente de revolta contra toda agressão e cresceu seu 

desejo de se expressar por meio da arte e da pintura. Naqueles anos, viveu com sua 

família num estado de grande precariedade financeira. “Não tínhamos dinheiro para 

comprar papel, e isso me marcou bastante”1, afirmação comum nas raras vezes que 

retoma suas memórias de juventude.

Durante a guerra, fugindo dos campos de concentração, veio se refugiar na URSS. 

Lá iniciou seus estudos de engenharia e artes na Universidade de Leningrado. E, no 

período de 1941 a 1945, tornou-se oficial do exército polonês, chegando a lutar na 

frente de batalha. 

Após o fim da guerra, imigrou para a Alemanha e ingressou na Academia de Belas-

Artes de Stuttgart. Em seus estudos com Willi Baumeister, pintor, designer, profes-

sor e um dos fundadores da Bauhaus, conheceu as ideias que nortearam a criação da 

Bauhaus e os grandes movimentos da arte moderna. Frans Krajcberg declara frequen-

temente que, “depois de tudo que vivera, sentia-me mais perto do expressionismo que 

do concretismo, que era intelectual demais para mim. Para ajudar os estudantes, Bau-

meister instituíra um prêmio, saído de seu próprio bolso. Eu ganhei duas vezes. Ele 

me aconselhou a ir a Paris. Deu-me uma carta de recomendação a Léger”.2

1. Entrevista realizada em 
Curitiba, em 11 de outubro 

de 2003.

2. Ibidem.



263

fernandino, f. (r)evolução frans krajcberg, o poeta dos vestígios

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 260-277, jan./dez. 2014

Krajcberg revela ainda que, tentando “fugir do mundo dos homens”, imigrou, em 

1948, para o Brasil, incentivado pelo seu amigo e também artista plástico Marc Chagall. 

Chegou ao Brasil com 27 anos, sem recursos e sem conhecimento do idioma. Não 

tendo onde ficar, dormiu ao relento na cidade do Rio de Janeiro durante uma semana. 

Com alguma ajuda, partiu para São Paulo, lá conseguindo trabalho como encarregado 

da manutenção do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), onde estabeleceu 

amizade com Mário Zanini, Waldemar Cordeiro e Alfredo Volpi, com quem também 

trabalhou como auxiliar. Todos se tornaram importantes artistas plásticos brasileiros. 

Na 1a Bienal Internacional de São Paulo, realizada em 1951, conseguiu expor duas pin-

turas, iniciando assim uma expressiva carreira artística no Brasil e no mundo. 

Buscando um maior isolamento, transfere-se para o Paraná. Lá trabalhou como 

engenheiro numa indústria de papel. Entretanto, não foi muito exitosa sua estada na-

quela região. No Paraná, presenciou o desmatamento, as queimadas e uma destruição 

sistematizada da natureza. Completamente sensibilizado por aquela agressão, abando-

nou o emprego e se isolou dentro das matas, refugiando-se também na prática da pin-

tura. Fugia da destruição e afastava-se dos homens. Entretanto, essa destruição parece 

persegui-lo, segundo sua própria fala na entrevista de 2003, realizada em Curitiba:

Detestava os homens. Fugia deles. Levei anos para entrar na casa de alguma pessoa. Iso-

lava-me completamente. A natureza deu-me a força, devolveu-me o prazer de sentir, de 

pensar e de trabalhar. De sobreviver. Quando estou na natureza, eu penso a verdade, eu 

falo a verdade, eu me exijo verdadeiro. Um dia convidaram-me para ir ao norte do Paraná. 

As árvores eram como homens calcinados pela guerra. Não suportei. Troquei minha casa 

por uma passagem de avião para o Rio. 3

Também cita numa entrevista de janeiro de 2007: “Cresci neste mundo chamado 

natureza, mas foi no Brasil que ela me provocou um grande impacto. Eu a compreendi 

e tomei consciência de que sou parte dela” [...] “Desde então, o que faço é denunciar a 

violência contra a vida. Esta casca de árvore queimada sou eu”4, fazendo referência a 

uma árvore queimada pelo fogo que estava a sua volta naquele momento.

Provavelmente foram naqueles anos que se evidenciou seu engajamento em defesa 

da natureza de maneira pertinaz. Sua obra passou a ser porta voz de uma denúncia acir-

rada e quase solitária contra a destruição do planeta. Um grito que vem ecoando pelos 

quatro cantos do mundo e, já no fim de sua vida, vem ampliando uma legião de adeptos. 

3. Ibidem.

4. Entrevista realizada em 
janeiro de 2007 para a publi-
cação do Planeta Sustentá-
vel, da Editora Abril.
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No período de 1956 a 1958, Krajcberg fixou sua residência no Rio de Janeiro, onde 

trabalhou no mesmo ateliê com Franz Weissmann, escultor neoconcreto. Suas pinturas 

nesse período tendem à abstração, com o predomínio de tons ocre e cinza. Trabalhou 

os motivos da floresta paranaense, com emaranhados de linhas vigorosas. Krajcberg 

expôs suas pinturas de samambaias na Bienal de São Paulo de 1957. Com esse trabalho, 

ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro. Com os recursos obtidos da venda de seus 

trabalhos, transferiu-se para Paris. 

Em Paris, no bairro Montmartre, montou um ateliê, que, nos anos 2000, foi doado 

à Prefeitura de Paris para a construção do Museu Frans Krajcberg. Na França, estabe-

leceu um intenso relacionamento artístico com nomes importantes da arte do século 

XX. Frans Krajcberg é um dos raros artistas, ainda vivos, que detém essa experiência. 

Ele é uma memória viva daquela época efervescente da arte na segunda metade do 

Séc. XX. Tornou-se amigo de Georges Braque (fundador do Cubismo, juntamente com 

Pablo Picasso) e teve contato com os artistas do Novo Realismo, liderados pelo crítico 

Pierre Restany. No período de 1958 a 1963, viveu entre o Rio, Paris e Ibiza, na Espanha, 

onde instalou um ateliê numa gruta e começou a fazer suas primeiras “impressões de 

rochas”, conhecidas também como seus “quadros de terra e pedra”. Suas pesquisas 

com esses materiais, em Ibiza, duraram até 1967. Seus trabalhos eram impressões 

sobre a rugosidade da terra, que ele chamava de gravuras. Eram reproduções de re-

levos que ele criava, utilizando moldagem da textura das rochas ou praias. Também 

realizava a aplicação direta do papel de arroz, preparado com aglutinante, modelando 

sobre a superfície da rocha. Finalmente, pintava essas reproduções com guache ou 

aquarela. Depois, começou a utilizar os próprios elementos naturais: terra, cascas, se-

mentes, frutos – fixados a um suporte – criando volumes e formas abstratas. Por esses 

trabalhos, recebeu o prêmio da Cidade de Veneza na Bienal de 1964. Frans Krajcberg 

declara sobre sua vivência em Paris naquela época:

Paris estimulava-me, mas eu me sentia perdido. Tinha parado de pintar. No Rio, a tere-

bintina já me intoxicava. Fugi para trabalhar. Parti para Ibiza. E, pela primeira vez, tive 

necessidade de sentir a matéria, não a pintura. Fiz impressões de terras e de pedras. Logo 

depois, comecei a colar a terra diretamente. Isso parecia uma espécie de tachismo, mas 

não era. Não é uma tinta jogada (atirada ou lançada). Não há o gestual pictórico. São im-

pressões, relevos. Pedaços da natureza.55. Entrevista realizada em 
Curitiba, em 11 de outubro 

de 2003.
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Seu refúgio junto à natureza direcionou a 

sua arte para uma linha naturalista, em que, 

utilizando os recursos plásticos e materiais, de-

senvolveu um trabalho de forte apelo poético e 

político ambientalista.

Em 1964, volta para o Brasil, Minas Gerais, 

em Cata Branca, região próxima ao pico de Ita-

birito. Lá, Krajcberg morou cinco anos dentro 

de uma Kombi, solitário e recluso. No início, 

trabalhou com as terras de Minas Gerais, que 

ofereciam um amplo leque de pigmentos, co-

res e formas rochosas, expostas generosamen-

te nas “feridas da terra revolvida pelas minera-

ções”, segundo sua fala. Foi nesse momento de 

sua trajetória artística que começaram a ser criadas as suas primeiras esculturas com 

troncos de árvores, já mortas pela ação do homem. Sobre aquele momento de sua vida, 

Krajcberg declara: 

As montanhas eram tão belas que me pus a dançar. Elas passam do negro ao branco, passan-

do por todas as cores. As ondas convulsivas de vegetação crescendo nos rochedos me mara-

vilharam, eu fiquei emocionado com a beleza e me indagava como fazer uma arte tão bela. 

A gente se sente pobre diante de tanta riqueza. Minha obra é uma longa luta amorosa com a 

natureza, eu podia mostrar um fragmento dessa beleza. E assim fiz. Mas não posso repetir 

esse gesto até o infinito. Como fazer meu esse pedaço de madeira? Como exprimir minha 

emoção? Mudei minha obra sempre que senti ser preciso. Mudei? Não. Apenas encontrei 

outra natureza. Cada vez que ia a lugares diferentes, minha obra mudava. Eu recolhia tron-

cos mortos nos campos mineiros e com eles fiz minhas primeiras esculturas, colocando-os 

com a terra. Eu queria lhes dar uma nova vida. Foi minha fase ‘naïve’ e romântica. 6

Em sua busca por mais isolamento, Frans Krajcberg vai buscar refúgio nos re-

manescentes da Mata Atlântica. Instala-se em Nova Viçosa, no sul da Bahia, onde 

compra um terreno do amigo Zanini, que também assina o projeto de seu atelier e de 

sua casa sobre uma árvore, onde vive até hoje. Constrói o sítio Natura, em 1966, seu 

espaço de mundo preservado, de matas ainda intocadas, situadas ao longo de alguns 

quilômetros de praias desertas e preservadas. 

6. Ibidem.
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Em Nova Viçosa, no sítio Natura, retoma o seu trabalho em relevo e murais mono-

cromáticos, por ele denominado “sombras recortadas”, iniciados em Paris:

A ideia me ocorreu em Minas, mas foi em Paris que fiz minhas primeiras “sombras re-

cortadas”. Eu queria romper o quadrado, sair da moldura. Tinha mais de uma razão para 

isso. A natureza ignora o quadrado: o movimento gira. A monocromia unia os elementos 

desassociados. Desejava evitar a policromia natural, pois as madeiras eram diferentes. 

Depois comecei a trabalhar sombras projetadas. Trabalhava à noite com lâmpadas, proje-

tando sombras sobre uma prancha de madeira.7

Nesse espaço idílico e isolado, Krajcberg constrói vários ateliês e oficinas, instala-

dos com o que existe de melhor em tecnologia para registro, processamento e arquivo 

de imagens. Em suas viagens pelo mundo, onde passa uma média de seis meses por 

ano, sempre adquire novos equipamentos, materiais e máquinas operatrizes. Com esse 

aparato de ponta, seu trabalho de escultura se amplia. As obras de grandes dimensões 

se verticalizam, ganham o espaço e a notoriedade no mundo. Suas esculturas-troncos 

são construídas com a madeira bruta, polida ou não, para evidenciar a forma pura. 

Entretanto, mais tarde, passa a pintá-las com o vermelho, o óxido de Ferro e o negro, o 

manganês, pigmentos coletados nas terras de Minas. Sua cor passa a ser, desde então, 

o vermelho do fogo e o preto do carvão.

7. Ibidem.
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A partir de 1978, o artista passa a se definir também como um ambientalista, e 

sua luta assume o caráter de denúncia por meio de seus trabalhos: “Com minha obra, 

exprimo a consciência revoltada do planeta”. 8 

Krajcberg passa a viajar com frequência para a Amazônia e para o Pantanal do 

Mato Grosso, onde registra, por meio da fotografia, os desmatamentos e as queimadas. 

São imagens dramáticas desses verdadeiros crimes ambientais. Nessas viagens, tam-

bém recolhe e transporta muito material para seu trabalho. São resíduos da destruição, 

como troncos, cipós, raízes queimadas e palmeiras ressecadas pelo fogo. Com esse 

material, faz inúmeros e monumentais conjuntos esculturais.

Em 1978, juntamente com o artista plástico Sepp Baendereck e o crítico francês 

Pierre Restany, elaborou, do alto do Rio Negro, o “Manifesto do Naturalismo Integral” 

ou “Manifesto do Rio Negro”, em que defende a ideia de que o artista brasileiro tem na 

natureza uma possível forma de originalidade expressiva, sendo desnecessário copiar 

formas e padrões estéticos importados, os quais não nos dizem muito de nossa sensi-

bilidade como povo e nação.

Sobre esse momento, afirmou Krajcberg: 

A natureza amazonense coloca minha sensibilidade de homem moderno em questão. Ela 

coloca também em questão a escala de valores estéticos tradicionalmente reconhecidos. O 

caos artístico atual é a conclusão lógica da evolução urbana. Aqui (na Amazônia), somos 

confrontados a um mundo de formas e de vibrações, ao mistério de uma transformação 

contínua. Devemos saber como tirar o melhor partido.9

Seus trabalhos são gritos de alerta e uma constante pesquisa das potencialidades 

expressivas da natureza. Em 1982, sempre referenciado pela natureza, cria grandes 

cestos de cipó, inspirados no artesanato indígena. Em 1985, realiza um registro fo-

tográfico de incêndios florestais, provocados pelos grandes proprietários de terras da 

região de Mato Grosso. 

Krajcberg passa a denunciar esses crimes ambientais para o mundo. Essa atitude 

impetuosa lhe traz muitos problemas e ameaças constantes. No entanto, sua coragem 

é inabalável quando se trata da defesa da vida. Com frequência, faz referências a esse 

estado de destruição e ironiza: “Mato Grosso? Não existe mato grosso, nem mato fino. 

Queimaram toda a floresta”. 

8. Citado em FRANS
Krajcberg revolta. Rio de
Janeiro: GB Arte, 2000.
p. 165.

9. Ibidem.
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Krajcberg é um artista que não se furta ao seu compromisso de defender a vida. 

Sua arte é seu grito, é sua denúncia. Participa generosamente de palestras e fóruns 

destinados à conscientização ambiental. E, por sua própria iniciativa, tem promovido 

encontros com outros artistas, para discutir uma consciência global sobre a urgência 

em preservar nossa casa, nosso único espaço possível de vida: a Terra. 

Uma de suas estratégias é publicar sempre. A cada exposição, sua obra é documen-

tada, por meio de livros, nos quais também registra suas impressões, suas denúncias, 

seu grito. São dezenas de publicações e, para citar algumas, em 1986, publicou seu 

livro de fotografias “Natura”. Em 1987, Walter Salles realizou o filme “Krajcberg – O 

Poeta dos Vestígios”, produzido pela TV Manchete. Em 1995, Walter Salles também 

realizou outro documentário: o filme “Socorro Nobre”, que descreve a surpreendente 

correspondência entre Frans Krajcberg e a presidiária Socorro Nobre. Em 2000, foram 

lançados dois livros: “Frans Krajcberg Revolta” e “Frans Krajcberg Natura”. Sempre um 

novo livro, em que as imagens falam e comovem mais que o texto. 

Sobre a destruição compulsiva da natureza, ele declara sempre: “o gesto absoluto 

seria de descarregar, tal qual em uma exposição, um caminhão de madeira calcina-

da, recolhida no campo. Minha obra é um manifesto. Não escrevo, não sou político. 

Devo encontrar a imagem certa. O fogo é a morte, o abismo. O fogo me acompanha 

desde sempre”.10

Krajcberg tem realizado centenas de exposições nas principais capitais culturais do 

planeta e denuncia para o mundo a natureza brasileira aviltada pela ganância. Alerta 

sempre sobre a fragilidade do nosso planeta à beira do esgotamento. Não se cansa de 

dizer a frase: “nossa terra que está morrendo”. 

Em 1992, realizou a exposição “Imagens do Fogo”, no Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro, na época da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Em 1995, realizou a exposição individual “A Revolta”, 

no Jardim Botânico de Curitiba, que recebeu 800 mil visitantes. Em 1996, foi a vez 

de Paris receber suas obras na exposição “Moment d’Ailleurs: photographies de Frans 

Krajcberg”, no Parc de la Villette. Uma parte dessa exposição fotográfica foi exposta na 

UFMG, no Saguão da Reitoria, no ano de 2002, juntamente com a escultura “Flor do 

mangue”. Também pela UFMG foram realizados, em 1998, a exposição de fotografias 

e os lançamentos de livros na 30a edição do Festival de Inverno da UFMG em Ouro 

10. Ibidem.
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Preto e, em 2000, na 32a Edição do Festival em Diamantina. No ano de 2006, foi a vez 

do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG abrigar a exposição “Mi-

nas... paisagens devastadas”, uma das atividades da Primavera do Museu.

No ano de 2003, foi inaugurado no, Jardim Botânico de Curitiba, o espaço que 

passou a abrigar permanentemente suas obras e que pretende ser um Centro de refe-

rência e excelência no que se refere às discussões travadas entre arte e meio ambiente. 

Naquele ano, foram realizadas também as exposições no Centro Cultural Banco do 

Brasil de São Paulo.

Krajcberg falou sobre o “Espaço Cultural Frans Krajcberg”, inaugurado em 2003, 

em Curitiba: 

Não escrevo, encontro imagens: essa é minha maneira de trabalhar. Meu alfabeto são as 

imagens vistas nas obras expostas, que devem, principalmente, ser ponto de partida para 

uma reflexão mais abrangente sobre o homem e sua relação com o meio ambiente. Por isso, 

esse espaço não se restringe apenas a exposições. Será um local de encontro, de reflexão, 

de proposições, de troca livre de ideias, de registro delas e de difusão do conhecimento 

alcançado. O planeta exige isso de nós.11

11. Entrevista em Curitiba, 
em 11 de outubro de 2003.
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Em 2001, durante as comemorações 

dos seus 80 anos, com a presença de um 

grande número de artistas, curadores, crí-

ticos, galeristas, empresários e amigos, 

foi criado um fundo para a construção da 

“Fundação Museu Ecológico e Artístico 

Frans Krajcberg”, no sítio Natura, museu 

de cujo processo construtivo Krajcberg 

tem participado pessoalmente (desde a 

elaboração do projeto arquitetônico até à 

coordenação da sua construção) e cuja fi-

nalização tem financiado. Esse museu vai 

abrigar a grande maioria de suas obras: 

mais de mil esculturas, relevos, desenhos, fotografias e filmes, doados juntamente 

com seu patrimônio ao Estado da Bahia. 

Entretanto, para Krajcberg, a sombra da destruição está sempre em seu encalço. A 

floresta ardeu consumida e retorcida pelo fogo, pela ganância e insensatez dos homens. 

Então, o seu trabalho se tornou denúncia e instrumento do grito, da dor e da revolta.

Hoje, Frans Krajcberg se declara mais um ambientalista do que um artista. Para 

ele, é mais importante a militância em defesa do planeta e a formação de uma nova 

consciência do que ser um artista de renome internacional. É reconhecido mundial-

mente pela sua obra inspirada em questões ambientais. Mais que um instrumento de 

fruição, sua obra é um instrumento de denúncia e alerta. 

Paralelo às suas esculturas, o artista desenvolve um trabalho de fotografia de ex-

trema sensibilidade, que revela um olhar preparado, poético, atento, e suas imagens 

comovem, pois, mais que belas, são um documento da destruição.

Esse é um breve relato de um homem, de um sobrevivente, para o qual lhe foi 

negado o direito de não lutar. A destruição o acompanha como uma sombra, e, como 

guerreiro, assumiu a luta, corajoso em seu grito pela vida.

Mais do que uma evolução para a compreensão da natureza poética da terra, sua 

obra é uma revolução, um grito, um alerta, apelando para a manutenção do equilíbrio 

e da sustentabilidade do planeta.
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Por tudo isso consideramos que Krajcberg faz parte de um reduzido número de 

homens imprescindíveis para a evolução de um novo tempo e de uma nova consciên-

cia universal.

Manifesto do Rio Negro do Naturalismo Integral
O conteúdo do Manifesto, suas ideias e implicações para a arte brasileira e até 

mesmo a postura perante a arte e a vida de seus manifestantes são de vital importância 

para a compreensão da dimensão da obra de Frans Krajcberg. 

Durante 32 dias, em meados de 1978, Sepp Baendereck12, Frans Krajcberg e Pierre 

Restany13 cruzaram em um barco o Rio Negro, região amazônica. Durante o trajeto, 

eles refletiam sobre uma nova maneira de ver, sentir e fazer a arte sob uma ótica que 

considerasse a realidade brasileira. Os dois artistas, Baendereck e Krajcberg, então já 

cidadãos brasileiros e declaradamente apaixonados pela nossa biodiversidade, convi-

daram o crítico Pierre Restany para aprofundar sua relação com o Brasil e perceber 

melhor a grandeza do nosso país. No fim do empreendimento, além de um “Diário de 

Viagem”, Restany produziu o “Manifesto do Rio Negro”, que foi divulgado em outubro 

de 1978 em todo o mundo.

As ideias que levaram ao manifesto
Pierre Restany guarda um interesse histórico pelo Brasil, que se originou no perío-

do do governo militar, em 1966. Em suas idas e vindas pelo continente Sul-americano, 

percebeu que um grande número de intelectuais brasileiros estava sofrendo com os 

abusos da repressão por causa de suas posições políticas. A partir de então, começou 

a se interessar com maior profundidade pelas questões brasileiras, pelo homem brasi-

leiro e pela arte brasileira.

Em 1974, motivado por sua amizade com Krajcberg, Restany fez uma viagem ao in-

terior do Brasil. Percorreu o sertão do Piauí, Minas Gerais e sul da Bahia. Dessa viagem 

nasceu um “Diário”, o primeiro do gênero em sua vida, cuja importância, como Restany 

12. Sepp Baendereck foi pu-
blicitário e pintor, nascido na 
Iugoslávia, mas naturalizado 
brasileiro. Desenvolveu seu 
trabalho de pintura ligado à 
natureza, embora não tenha 
conseguido grande expres-
são internacional.

13. Pierre Restany, marro-
quino radicado na França, 
depois de graduado pela Sor-
bonne e de ter-se doutorado 
em História da Arte em Pisa, 
na Itália, passou ao exercício 
da crítica de arte, consti-
tuindo-se em um dos mais 
atuantes e ubíquos especia-
listas em sua área. Publicou 
dezenas de livros, organizou 
incontáveis manifestações 
e exposições e foi o teórico, 
em 1960, do movimento 
“Nouveau Realisme”.
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define, reside no tipo de disciplina do trabalho desenvolvido. Foram produzidos mais 

três “diários” resultantes de viagens a Nova Guiné, à Austrália e à Amazônia. Aos pou-

cos, Restany se deu conta da natureza, do clima, do espaço brasileiro e de que o Brasil é 

um fenômeno excepcional sob o ponto de vista de sua biodiversidade e belezas naturais.

Sem ilusões sobre o homem brasileiro ou sobre a sua cultura, ele acredita que a arte 

no Brasil é produto de uma elite cultural restrita e mimetizada com relação à Europa 

e aos Estados Unidos. Esse fato não seria um erro se manifestadamente não houvesse 

outra coisa a ser feita e se vivêssemos a firme convicção de que a arte é uma linguagem 

apátrida. A consciência artística de um país deve se fixar ou sobre valores internacional-

mente acertados ou, pelo contrário, sobre valores específicos, do próprio país, da terra. 

Ainda na opinião de Restany, visualmente o Brasil não poderia se fixar sobre uma 

tradição, uma vez que a cultura da população ameríndia brasileira antes da chegada 

dos portugueses era medíocre se comparada à dos demais povos pré-colombianos. Já 

a população negra se destaca mais pelas suas manifestações rituais e musicais do que 

por fenômenos de expressão duráveis como a escultura, o artesanato ou a arquitetura. 

Por outro lado, os próprios portugueses tratavam o Brasil como uma terra de explo-

ração. Portanto, prossegue Restany, no plano de uma iconografia, de uma morfologia 

bidimensional, há muito pouco realizado, ao passo que no plano da afetividade – fol-

clore, músicas, danças, ritos – o enfoque é outro. 

É um paradoxo que o Brasil apresente rica sensibilidade e não tenha como traduzi-

la. O Brasil possui uma rica afetividade, uma rica tradição de magia, de folclore, de 

dança e de música, mas a partir do momento em que isso deve ser transferido para a 

literatura, para a linguagem escrita ou iconográfica, para a forma ou para a arquitetura, 

o problema se torna grande porque os modelos não correspondem mais a essa sensi-

bilidade, já que são emprestados do exterior. “Se ficarmos nos domínios da imagem e 

da forma, a única autenticidade brasileira é a natureza”.

No “Manifesto do Rio Negro,” Restany cria a expressão “Naturalismo Integral,” 

que ele define não como um movimento, mas como uma disciplina da sensibilidade. 

O crítico afirma ainda que, no âmago da questão, quanto mais a arte contemporânea 

se tornou intelectualizada, mais a sensibilidade se tornou anárquica, então o natura-

lismo seria um método de pensamento, não sendo de forma alguma um retorno ao 

sentimento da Natureza, e sim um retorno à sensibilidade da Natureza. Passando do 



273

fernandino, f. (r)evolução frans krajcberg, o poeta dos vestígios

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 260-277, jan./dez. 2014

método à ação, a filosofia da opção naturalista é deixar fazer as coisas como as faz a 

Natureza e ver o que vai acontecer. Tudo nasce de maneira orgânica e se desenvolve de 

maneira orgânica. Porque isso é a natureza, isso é o contrário do Realismo. O Realismo 

quer ser metafórico, quer ilustrar e provar alguma coisa, já o “Naturalismo Integral” 

virá na medida em que as coisas devem vir.

Manifesto do Rio Negro do Naturalismo Integral 
de Pierre RESTANY
Alto Rio Negro, quinta-feira, 3 de agosto de 1978. Na presença de Sepp Baendereck e Frans 

Krajcberg.

O AMAZONAS constitui-se, hoje em dia, sobre o nosso planeta, num “último 

reservatório”, refúgio da natureza integral.

QUE TIPO DE ARTE, que tipo de linguagem pode suscitar tal ambiência – excep-

cional sobre todos os pontos de vista, exorbitante em relação ao senso comum?
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Um naturalismo do tipo essencialista, que se oponha ao realismo e à própria con-

tinuidade da tradição realista, bem como ao espírito realista e a toda sua sucessão de 

formas e estilos.

Em toda a história da arte, o espírito do realismo não é o espírito do puro constatado, 

o testemunho da disponibilidade afetiva; o espírito do realismo é, na verdade, a metáfora.

O realismo é a metáfora do poder. Poder religioso, poder do dinheiro na época do 

Renascimento, poder político em seguida, realismo burguês, realismo socialista, poder 

da sociedade de consumo com a pop-art.

O NATURALISMO não é metafórico. Não traduz nenhuma vontade de poder, mas, 

sim, outro estado de sensibilidade, uma maior abertura de consciência.

A tendência à objetividade do “constatado” traduz uma disciplina de percepção, 

uma plena disponibilidade para a mensagem direta e espontânea dos dados imediatos 

da consciência, como no jornalismo, porém transferido ao domínio da sensibilidade 

pura. “O naturalismo é a informação sensível sobre a natureza”.

Praticar essa disponibilidade frente ao “natural concedido” é admitir a modéstia da 

percepção humana e suas próprias limitações em relação a um todo que é um fim em 

si. Essa disciplina na conscientização de seus próprios limites é a qualidade primeira 

do bom repórter: é assim que ele pode transmitir aquilo que vê – “desnaturando” o 

menos possível os fatos.
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O NATURALISMO, assim concebido, implica não somente maior disciplina da 

percepção, mas também maior abertura humana.

No fim das contas, a natureza é, e ela nos ultrapassa dentro da percepção da própria 

duração. Todavia, no espaço tempo da vida de um homem, a natureza são as medidas 

de sua consciência e de sua sensibilidade.

O NATURALISMO INTEGRAL é alérgico a todo tipo de poder ou de metáfora do 

poder. O único poder que ele reconhece é o poder purificador e catártico da imaginação 

a serviço da sensibilidade e jamais o poder abusivo da sociedade. ESSE NATURALIS-

MO é de ordem individual.

A opção naturalista oposta à opção realista é fruto de uma escolha que engaja a 

totalidade da consciência individual. Essa opção não é somente crítica, não se limita a 

exprimir o medo do homem frente ao perigo que a natureza enfrenta pelos excessos da 

civilização urbano-industrial. Ela traduz o advento de um estado global da percepção, a 

passagem individual para a consciência planetária.

Nós vivemos uma época de balanço dobrado. Ao fim do século se junta o fim do 

milênio, com todas as transferências de tabus e da paranoia coletiva que essa recorrên-

cia temporal implica – a começar pela transferência do medo do ano 1000 para o ano 

2000, o átomo no lugar da peste.

Nós vivemos, assim, uma época de balanço. Balanço do nosso passado aberto para 

o futuro. Nosso Primeiro Milênio deve anunciar o Segundo. Nossa civilização judaico/

cristã deve preparar sua Segunda Renascença.

A volta do idealismo em pleno século XX, supermaterialista, a volta do interesse 

pela história das religiões e a tradição do ocultismo, a procura cada vez maior por novas 

iconografias simbolistas, todos esses sintomas são consequência de um processo de 

desmaterialização do objeto, iniciado em 1966, e que é o fenômeno maior da história 

da arte contemporânea no Ocidente.

Após séculos de “tirania do objeto” e seu clímax na apoteose da aventura do objeto 

como linguagem sintética da sociedade de consumo – a arte duvida de sua justificação 

material – ela se desmaterializa e se conceitua.

Os passos conceituais da arte contemporânea só têm sentido se examinados por 

meio dessa lógica autocrítica. A arte é ela mesma colocada em posição crítica. Ela se 

interroga sobre sua imanência, sua necessidade, sua função.
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O NATURALISMO INTEGRAL É UMA RESPOSTA.

É justamente por sua virtude de integracionismo, de generalização e extremismo 

da estrutura da percepção, isto é, de planetização da consciência, que o Naturalismo 

Integral se apresenta, hoje, como uma opção aberta – um fio que direciona dentro do 

caos da arte atual.

Autocrítica, desmaterialização, tentação idealista, percursos subterrâneos, simbo-

listas e ocultistas: essa aparente confusão seja talvez um dia ordenada, utilizando-se a 

noção do naturalismo – expressão da consciência planetária.

Essa reestruturação perceptiva corresponde à verdadeira mutação e à desmateria-

lização do objeto de arte – sua interpretação idealista. Corresponde igualmente à volta 

ao sentido oculto das coisas, e sua simbologia constitui um conjunto de fenômenos 

que se inscreve como um preâmbulo operacional à nossa Segunda Renascença – etapa 

necessária para uma mutação antropológica final.

Hoje, vivemos dois sentidos da natureza: aquele ancestral do “concedido” planetá-

rio e aquele moderno, do “adquirido” urbano-industrial. Pode-se optar por um ou por 

outro, negar um em proveito do outro, mas o importante é que esses dois sentidos da 

natureza sejam vividos e assumidos na integridade de sua estrutura antológica, sob 

a perspectiva de uma universalização da consciência perceptiva – o Eu abraçando o 

mundo, formando um uno, dentro de um acordo e uma harmonia da emoção assumida 

como a única realidade da linguagem humana.

O naturalismo como disciplina do pensamento e da consciência perceptiva é um 

programa ambicioso e exigente, que ultrapassa de longe as balbuciantes perceptivas 

ecológicas de hoje.

Trata-se de lutar muito mais contra a poluição subjetiva do que contra a poluição 

objetiva – a poluição dos sentidos e do cérebro contra aquela do ar e da água. 

Um contexto tão excepcional quanto o do Amazonas suscita a ideia do retorno à 

natureza original. A natureza original deve ser exaltada como uma higiene de percep-

ção e um oxigênio mental: um naturalismo integral, gigantesco catalisador e acelera-

dor das nossas faculdades de sentir, pensar e agir.
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CHAMADA DE ARTIGOS
v. 22, no s.1 e 2, jan./dez. 2015

Tema: Diversidade

Prazo para submissão: até 10 de agosto de 2015

A Revista da Universidade Federal de Minas Gerais convida a comunidade a submeter artigos para o 

seu próximo número, o volume 22, que terá como tema central Diversidade, um atributo fundamen-

tal da sociedade e condição básica de reprodução da vida de forma geral. Nas humanidades assiste-se na 

atualidade a uma frutífera emergência de estudos e abordagens que privilegiam a pluralidade, a diferença 

como direito básico, a percepção e o conhecimento do outro, entre muitas formas de diversidade. São 

crescentes as formas de resgate de saberes, culturas, linguagens, histórias, cosmologias, hábitos, cultivos, 

alimentos e legados de diversos povos, nações, sociedades, grupos étnicos, como também são diversas as 

suas formas de expressão e manifestação, de afirmação política e representação simbólica. São igualmente 

diversas as formas de leitura e apreensão da realidade sócio-territorial, engendrando processos, políticas, 

desejos, propostas, intervenções no espaço e nas relações sociais.

No campo da biologia, da ecologia, da medicina e das ciências da vida, a diversidade é elemento 

fundante da reprodução ampliada do ambiente e da vida. Em todas as ciências, nas letras e nas artes, a 

diversidade de ideias, conceitos, métodos e técnicas, abordagens e experiências são pressupostos para o 

avanço do conhecimento e da liberdade, possibilitando um futuro mais justo e promissor.

Essas são algumas das premissas levantadas em torno do tema da diversidade, em torno das quais bus-

camos ampliar o convite aos autores para submeterem suas contribuições ao debate proposto neste número. 

A Revista da UFMG pretende ampliar esses debates e refletir sobre o emprego da ideia de diversida-

de em suas diferentes acepções e nas mais diversas áreas do conhecimento. A publicação também está 

aberta à submissão de textos sobre temas diversos. O formato e prazo são os mesmos estabelecidos para 

os textos sobre o tema central.

Os artigos devem ser adequados às normas para publicação disponíveis no site <www.ufmg.br/revista-

daufmg> e enviados à Comissão Editorial até 10 de agosto de 2015, por meio eletrônico, para <revistadau-

fmg@ufmg.br>, ou por correio, aos cuidados de Lucília Niffinegger, no endereço a seguir.

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais

Av. Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Campus Pampulha

Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas, sala 3.011

CEP: 31.270-901, Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil

Outras informações: 55 31 3409 7231

chamada de artigos
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CALL FOR PAPERS

v. 22, n. 1 e 2, Jan./Dec. 2015

Theme: Diversity 

Deadline for submission: by August 10th 2015

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais invites the community to submit articles for its next 

issue. Revista da UFMG, Volume 22, N. 1 and 2 will approach the Diversity theme, a fundamental 

attribute of society and a basic condition for life reproduction in general. Nowadays, in human sciences, 

we observe a fruitful emergence of studies and approaches related to diversity that privilege plurality, dif-

ference as a basic right, perception and knowledge of the other. Rescued in many ways, forms of knowl-

edge, cultures, languages, stories, cosmologies, habits, crops, foods and legacy from peoples, nations, 

societies, ethnic groups are growing side by side with several kinds of expression, manifestations, politi-

cal statements and symbolic representations. Equally diverse are the forms of reading and making sense 

of the socioterritorial context, articulating processes, policies, desires, proposals, interventions on and 

about the space and social relations.

In biology, ecology, medicine and life sciences, diversity is the founding element of the expanded 

reproduction of the environment and of life. In every science, in literature and arts, the diversity of ideas, 

concepts, methods and techniques, of approaches and forms of experience are a condition for the prog-

ress of knowledge and liberty, enabling a promising and fairer future. 

These are some items of the essential reasoning on the diversity theme, and we hope to further 

deeper reflections on them with the contributions that will fulfill the next issue. 

This publication is also open to writings on miscellaneous themes, which must also follow the same 

format and deadline set forth for the present issue of the Revista. 

The articles must be in accordance with the publication norms available at <www.ufmg.br/revis-

tadaufmg> and electronically sent to the Editorial Board by August 10th 2015 at <revistadaufmg@ufmg.

br>, or sent by mail to the attention of Lucília Niffinegger at the following address:

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais

Av. Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Campus Pampulha

Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas, sala 3.011

CEP: 31.270-901, Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil

Further information: 55 31 3409 7231

call for papers
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NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO 

A Revista da Universidade Federal de Minas Gerais publica originais de autores convi-

dados e também daqueles que desejam submeter seus trabalhos por iniciativa pró-

pria. As contribuições são avaliadas pela Comissão Editorial e por pareceristas ad hoc, por 

meio de revisão às cegas, reservando-se o direito da Revista de propor modificações com a 

finalidade de adequar os artigos e demais trabalhos aos seus padrões editoriais.

Os originais submetidos à Revista não podem estar em processo de avaliação si-

multânea em outra publicação e devem ser inéditos no Brasil, cabendo à Comissão 

Editorial avaliar a conveniência de publicar ou não trabalhos já divulgados em outros 

idiomas por revistas e órgãos editoriais de outros países.

A Revista aceita para publicação artigos, comentários, notas, ensaios, resenhas e 

entrevistas, cabendo à Comissão Editorial, no entanto, uma análise preliminar dos ori-

ginais recebidos, a fim de verificar a conformidade com as linhas editoriais, podendo 

recusá-los ou encaminhá-los, caso aprovados, para o posterior processo de avaliação 

com vistas à sua publicação ou não. Poemas e outras modalidades de produção artísti-

co-literária e iconográfica são também publicados, mas unicamente mediante convite 

da Comissão Editorial. 

O crédito dos autores deve conter titulação, filiação institucional e endereço eletrô-

nico. Os originais encaminhados à Revista devem ser apresentados em editor de texto 

Word, fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinhas de 1,5, margens de 3 cm e em 

formato A4. Devem estar acompanhados de resumo de até 120 palavras e três palavras-

chave, em português e inglês. Citações com até três linhas devem constar no corpo do 

texto, entre aspas. A partir de quatro linhas, devem ser colocadas em destaque, sem 

aspas, com corpo de fonte 10 e margens recuadas em quatro centímetros à esquerda.

normas para a publicação
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Artigos, ensaios e entrevistas devem ter no mínimo 17 e no máximo 25 pági-

nas, incluindo tabelas, mapas, gráficos e outras imagens e informações não textuais. 

 Comentários, notas e resenhas não podem ultrapassar 10 páginas.

Pede-se que os artigos e ensaios submetidos à Revista obedeçam as normas fixadas 

pela NBR 6022, editada pela ABNT em maio de 2003, e contenham, pelo menos, as 

seguintes seções: 1) introdução, 2) desenvolvimento, 3) considerações conclusivas e 4) 

referências bibliográficas. O envio de manuscritos e demais trabalhos implica a cessão 

dos direitos autorais à Revista, caso os textos venham a ser aceitos para publicação.

Tabelas e quadros devem ser inseridos e indicados no texto. Devem ser também 

enviados em arquivos separados nas extensões doc ou xls. O mesmo procedimento 

deve ser adotado em relação às figuras (mapas, gráficos, ilustrações e fotos). Além de 

indicadas e inseridas no texto, devem ser remetidas em arquivos separados, com reso-

lução de 300dpi e tamanho mínimo de 10x10 cm. Preferencialmente, gráficos devem 

ser enviados em formato que permita a edição (por exemplo, com extensão xls), para 

que sejam adequados ao projeto gráfico da Revista. As imagens, como fotos e ilustra-

ções, entre outras, devem ser acompanhadas de autorização para publicação, de seus 

respectivos autores.

Nomes de organizações e entidades devem ser apresentados por completo, segui-

dos por sua sigla na primeira inserção no texto. No restante, utilizar apenas a sigla 

anteriormente empregada [ex: Organização das Nações Unidas (ONU)]. Números de 

um a dez devem ser escritos por extenso e termos estrangeiros marcados em itálico.

Referências bibliográficas devem obedecer aos critérios estabelecidos pela NBR 

10520 e pela NBR 6023, da ABNT, de agosto de 2002.

normas para a publicação
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PUBLICATION NORMS 

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais publishes manuscripts written by 

invited authors and by those who spontaneously wish to submit their works. The 

contributions are assessed by the Editorial Board and by ad hoc reviewers through the 

blind review method. Revista may propose alterations at its own discretion in an effort 

to adapt the articles and further works to its editorial standard. 

The manuscripts submitted to Revista may not be assessed simultaneously by 

another publication team, and must be unpublished in Brazil. The Editorial Board 

will assess the convenience of the publication of works already disseminated in 

other languages by journals and editorial entities in foreign countries. 

Revista accepts articles, comments, notes, essays and interviews for publication, 

but the Editorial Board will preliminarily analyze the manuscripts and works received 

in order to verify the compliance with the editorial lines, when the same may be re-

fused or, in case of approval, referred to a further evaluation process, aiming at their 

publication or not. Poems and other artistic-literary and iconographic productions 

may also be published, although only if duly invited by the Editorial Board. 

The authors’ credits must contain their title, institutional affiliation and elec-

tronic address. The texts submitted to Revista should be written in Word Editor, 

Times New Roman source, size 12, space 1.5 between lines, margins of 3 cm, and in 

A4 format. An abstract with 120 words at most and three keywords, both in Portu-

guese and in English, must be submitted with the corresponding text. Quotations 

containing up to three lines are inserted in the text between quotation marks; if 

longer, they must outstand the text without quotation marks, size 10 and margins 

with a four-centimeter indentation to the left. 

normas para a publicação
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Articles, essays and interviews should be at least 17 pages long, but not sur-

pass 25 pages, including tables, maps, graphs and other images and non-textual 

information. Commentsand notes shouldnothave more than 10 pages.

Articles and essays submitted to Revista should follow the norms set forth by 

NBR 6022, published by ABNT in May, 2003, and contain at least the following 

sections: 1) Introduction; 2)Development; 3) Conclusions, and 4) Bibliography. 

The remittance of manuscripts and other works implies copyright assignment to 

Revista if they are accepted for publication.

Tables and charts must be inserted and indicated in the text, and sent in sepa-

rate files in doc or xls extensions. The same procedure must be followed in the 

case of figures (maps, graphs, illustrations and photos). Besides their insertion 

and indication in the text, they must also be remitted in separate files, in300dpi 

resolution, and 10x10 cm minimum size. Graphs are best sent in a format that 

allows the edition (for instance, inxls extension), so that they can be adapted to 

the graphic design of the journal. 

The images, photos and illustrations, among others, must be authorized for 

publication by their authors. 

The name of organizations and entities must be written in full, followed by 

their abbreviation when first mentioned in the text, and after that, only the ab-

breviation should be used; for example: United Nations Organization (UNO). 

Numbers from one to ten must be written in full, and foreign terms in italics. 

Bibliography must obey the criteria set forth by NBR 10520 and NBR 6023 by 

ABNT, as of August, 2002. 

normas para a publicação

rev. ufmg, belo horizonte, v. 21, n. 1 e 2, p. 278-284, jan./dez. 2014



fontes: Minion Pro, Scala e Scala Sans

miolo: Couché fosco 90g/m2

capa: Supremo 250g/m2

impressão: Imprensa Universitária/UFMG

tiragem: 500 exemplares


