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APRESENTAÇÃO 

Estão aqui reunidos os nove textos finais, revistos pelos auto-
res, das contribuições que eles apresentaram no Seminário “Evolução e 
acaso na hominização” (terceiro da série  “Materialismo e Evolucio-
nismo”), promovido de 24 a 26 de outubro de 2011 no Centro de 
Lógica, Epistemologia e História da Ciência (CLE), com apoio do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH).  

O tema deste III Seminário, evolução e acaso na hominização, 
foi sugerido em 2009, no debate final do II Seminário, cujo tema cen-
tral era a “origem do homem”. Ao longo das exposições e dos debates, 
ficou manifesta a importância de interrogar a noção de acaso, exami-
nando seu peso na linha de evolução que conduziu à hominização. O 
interesse filosófico dessa interrogação é evidente. A análise das cone-
xões da noção de acaso com a teoria da evolução é imprescindível para 
a compreensão da lógica objetiva da transformação das espécies. Que 
o homem tenha surgido “por acaso” interpela radicalmente não apenas 
os criacionistas (tanto os mais rudemente dogmáticos quanto os defen-
sores do chamado “desígnio inteligente”), mas em geral todas as ver-
tentes, teológicas ou não, do humanismo metafísico.  

O seminário permitiu enfrentar essa complexa questão a partir 
da pluralidade das perspectivas teóricas correspondentes ao perfil aca-
dêmico de cada um dos doze participantes: paleontologia, primatolo-
gia, biologia, filosofia, antropologia etc. Embora três deles não nos 
tenham enviado seus textos para publicação, os nove aqui reunidos 
dão um ideia suficientemente ampla das discussões e resultados do 
encontro. Fica a expectativa de que estimulem novos estudos e deba-
tes.       
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Capítulo 1 
 
LA HUMANIZACIÓN DE LOS PRIMATES NO HUMANOS 

 
JORGE MARTINEZ CONTRERAS 
 
Departamento de Filosofia & Centro Darwin de Pensamiento Evolucionista, UAM-Iztapalapa & 
Lerma, Mexico. 
 
pascalo696@icloud.com 

Este trabajo hace parte de una empresa más amplia que 
pretende reflexionar sobre las posibilidades de constituir hoy una 
antropología filosófica evolucionista. En efecto, será partiendo de los 
avances científicos de la paleoantropología y de la primatología, así 
como de las discusiones filosóficas evolucionistas actuales, que 
deseamos interrogarnos sobre los posibles avances en la empresa para 
tratar de entender parte del comportamiento original, primitivo 
humano, es decir del que manifestábamos en etapas evolutivas más 
tempranas, cuando nos encontrábamos más cerca del ancestro común 
con los antropoides, mediante el estudio de la etología de monos y 
póngidos (antropoides, apes en inglés) vivos actualmente (extant en 
inglés): bonobos, chimpancés “comunes”, gorilas y orangutanes. 

Como sabemos, la evolución tiene ritmos y frecuencias 
diferentes para las distintas especies: hay momentos en que los 
cambios ambientales –o la migración de especies a nuevos territorios– 
producen más posibilidades de crear variaciones adecuadas, es decir, 
variaciones con fitness, que lo que sucede en momentos de poca 
modificación del medio. Esto es importante en la medida en que los 
primates no humanos extant son animales modernos, tan modernos 
como nosotros, los Homo sapiens. Por ello, nada garantiza que las 
conductas que podemos observar ahora sean necesariamente más 
cercanas a las de nuestro ancestro común de lo que pueden ser las que 
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caracterizan “naturalmente” a los humanos, es decir aquellas que se 
encuentran universalmente entre todos los humanos vivos actualmente 
como lo han demostrado los trabajos de Ekman (1998 & 2003). 

Aunque es cierto que el comportamiento no fosiliza –sólo 
encontramos restos óseos y dentales, así como restos arqueológicos 
inorgánicos– seguimos pensando los filósofos evolucionistas, junto 
con los paleoantropólogos, que el estudio del comportamiento Primate 
actual, en especial el de su actuar cultural, es de gran utilidad en 
investigaciones filogenéticas. De hecho, en las veintidós especies de 
homínidos descritas hasta ahora se ha especulado sobre lo que hubiera 
sido su comportamiento cultural y, en todas estas especulaciones, ha 
entrado en juego lo que sabemos sobre nuestros primos, aunque 
ninguno de los monos y póngidos actuales sean bípedos. 

Si queremos acercarnos a lo que fueron las raíces del complejo 
comportamiento de los humanos, en especial la transmisión cultural – 
es decir, no puramente genética, “instintiva”, como se decía antes– de 
conocimientos y habilidades, tenemos que analizar algunos elementos 
importantes en la historia del estudio de los primates no humanos y de 
su comparación con los Homo sapiens, así como del impacto que esta 
comparación ha tenido en el pensamiento occidental, en especial a 
partir de ciertos momentos revolucionarios, en el sentido kuhniano de 
la palabra. Nos centraremos especialmente en el descubrimiento 
relativamente reciente de la organización social tan similar a la de los 
humanos de los monos y antropoides.  

En la etapa actual de la deriva de los continentes, sólo dos de 
ellos han carecido de primates no humanos endémicos: Europa y 
Australasia (aunque hubo primates no humanos, ahora extintos, en el 
primero). Es cierto que Europa hace parte de Eurasia en tanto que 
masa continental, sin embargo hay barreras geográficas, en especial 

LA HUMANIZACIÓN DE LOS PRIMATES NO HUMANOS 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p. 9-29, 2014. 

11 

ambientales, cuya descripción tanta importancia tuvo en el desarrollo 
del teoría de la evolución en el siglo XIX, barreras que impidieron que 
los monos habitaran Europa de manera natural, la más importante de 
las cuales fue el clima más frío. Aunque es cierto que desde hace siglos 
los macacos norafricanos (Macaca sylvanus) fueron introducidos en 
Gibraltar, estos monos no son endémicos, ni se han adaptado 
naturalmente a su nuevo ambiente, ya que son aprovisionados por los 
humanos para sobrevivir. 

La gran cultura europea, a partir de los Griegos, crece 
entonces teniendo a los monos como animales exóticos, aunque de 
interés anecdótico. Este hecho contrasta grandemente con la intuición 
darwiniana de buscar el origen del hombre en función de la presencia 
de antropoides o póngidos en ciertas zonas del mundo, proponiendo 
con razón que el hombre se hubiera originado en el África en vista de 
que existían dos grandes simios en el continente “negro” (en realidad 
existen tres especies: el chimpancé grácil denominado bonobo o –Pan 
paniscus–, fue descrito por Schwartz recién en 1929), mientras que sólo 
uno, el orangután sobrevive en Asia. 

Los filósofos tenemos muy presente que los fundadores de 
nuestra profesión, los Griegos, habrían planteado prácticamente todos 
los problemas que discutimos aún en la filosofía, en especial aquellos 
que tienen que ver con la teoría del conocimiento abordada 
reflexivamente, así como con la ética. Pero incluso habrían los Griegos 
intuido descubrimientos científicos como la física atómica o el 
heliocentrismo. Sin embargo, no existe nada en los miles de años de 
culturas, occidentales o no, que sea semejante al planteamiento de la 
evolución, nada antes del siglo XIX. Es cierto que varios pensadores, 
como por ejemplo Buffon en el siglo XVIII, proponían la existencia de 
moléculas orgánicas que contribuirían a la expresión de 
“degeneraciones”, de alejamientos del género “normal”, de individuos 
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vivos. Ahora bien, el borgoñón nunca se atrevió a llevarlo a un 
extremo evolucionista que implicara a los humanos (Martínez-
Contreras, 1992a). Uno de sus sucesores durante el Siglo de Oro de la 
Biología Francesa (entre los primeros libros de Buffon –1749– y 
Étienne Geoffroy St.–Hilaire, hijo del famoso Isidore, ca. 1840), 
Lamarck se constituye en 1809 con Philosophie zoologique en el fundador 
de la evolución, sin haber sido por ello el primero en utilizar el 
término. Fue él quien diera origen al evolucionismo: si la evolución es 
el conjunto de fuerzas que la manifiestan, el evolucionismo constituye 
el conjunto de ciencias y de pensamientos en torno a la evolución. 
Lamarck desarrolló ese concepto de manera madura y con argumentos 
científicos –poco importa si esos argumentos se sostienen totalmente 
hoy o no– en particular en el libro antes citado, cuya aparición coincide 
con el nacimiento de Darwin. 

En el Avertissement de dicho libro, Lamarck afirma que el 
propósito del estudio de los animales no consiste exclusivamente en 
determinar sus distinciones o caracteres especiales, lo que hoy 
llamaríamos el estudio de su sistemática. El francés pretende alcanzar 
un conocimiento de las funciones que los animales poseen y, 
especialmente, de la presencia y permanencia de la vida en ellos, de la 
notable progresión que muestran, así como del incremento de la 
complejidad que exhiben en su organización, así como en el número y 
desarrollo de sus funciones. 

Lamarck propone que la acción del medio produce cambios 
importantes en los seres vivos y que estos cambios pueden a veces, 
aunque no siempre, ser heredados por los descendientes de los 
individuos modificados. Pero Lamarck no logra explicar por qué el 
medio afecta unas veces sí y otras no a los individuos vivos, y por qué 
no siempre los individuos modificados dejan descendencia semejante a 
ellos. Por otro lado, y siguiendo a Buffon quien, a su vez, se inspirara 
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en Descartes sin citarlo, los humanos quedan fuera, o por encima si se 
quiere, de ese proceso, por lo menos en lo que respecta a sus 
habilidades cognitivas más notables, a la razón y al lenguaje. 

Cincuenta años después, el primero de julio de 1858, Darwin y 
Wallace, quienes han descubierto independientemente la evolución por 
selección natural, proponen sendas comunicaciones simultáneas en la 
Sociedad Linneana de Londres. Como es sabido, Wallace había 
enviado un escrito desde el Archipiélago Malayo indicando sus 
descubrimientos, mismos que coincidían con los planteamientos que 
Darwin había ya comunicado a sus colegas naturalistas y a sus 
allegados. Los amigos de Darwin, en un acto cuya deontología se sigue 
discutiendo hoy en día, arreglaron una presentación conjunta de las 
comunicaciones de ambos naturalistas en una sesión programada para 
noviembre de 1858 en la Sociedad Linneana de Londres. El azar hizo 
que, con motivo de la muerte del vicepresidente de esa sociedad y de 
su homenaje, los trabajos se leyeran por el secretario de la sociedad en 
julio y no en noviembre de ese año, fuera del programa anunciado 
previamente, y después de una larguísima sesión. Tuvieron tan poco 
impacto, más allá del círculo cercano de los dos naturalistas, que este 
acontecimiento significó sin duda uno de esos paradójicos fenómenos 
“no-evento” que suceden en la historia de la ciencia. Los trabajos 
presentados constituyeron, sin embargo, los elementos fundacionales 
de una nueva revolución científica, revolución que se consolidará el 24 
de noviembre 1859, casi un año y medio después de dicha lectura, con 
la aparición del libro Darwin, cuyo largo título se resumirá en ediciones 
posteriores como On the Origin of Species (OS) (1859). 

Es cierto que Darwin comparte con Wallace el descubrimiento 
independiente de la evolución por medio de la selección natural. En 
una tradición contemporánea, sería incluso Wallace quien debiera tener 
la primicia. Sin embargo, no entraremos en este análisis que otros 
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especialistas abordan (Ruiz-Gutiérrez et al., 2011). Pero Darwin y 
Wallace difirieron en relación con el lugar de los humanos en la 
naturaleza. Wallace era espiritualista (Smith, 1999) y, en consecuencia, 
dejaba a los humanos un lugar particular en el mundo vivo, en especial 
debido a las características intelectuales, artísticas y morales de 
aquéllos. Aunque no se ha estudiado mucho, coincide en esto último 
con Lamarck quien acordaba también a los humanos un lugar especial 
en el mundo vivo. Para Darwin, por el contrario, los humanos solo 
eran otros animales más producto de la selección natural, muy 
semejantes a la orangutana del Zoológico de Londres, denominada 
Jenny, que Darwin observara a menudo cuando estaba en Londres. 

Ciento cincuenta años antes del OS, las afinidades 
morfológicas y fisiológicas de los humanos con los grandes simios 
habían sido establecidas de manera científica por el anatomista, 
también inglés, Tyson, en 1699 (Tyson, 1699). Fue tan contundente 
esta demostración que Linneo, un creacionista convencido y militante, 
no tuvo más remedio que colocar a los “orangutanes” (en realidad esta 
denominación comprendía erróneamente, hasta inicios del siglo XIX, a 
chimpancés y a orangutanes, pues se creía que eran una sola especie, 
con dos variedades, una roja y asiática y otra negra y africana) y a los 
humanos en el mismo orden biológico, el de los primates (del latín 
primatis: los primeros por Dios creados) (Martínez-Contreras, 1992a).  

Por otro lado, se sospechaba desde el siglo XVI, gracias a los 
relatos de Battell, un marinero inglés prisionero de los portugueses en 
Angola cuyos recuentos fueron recolectados, con cientos de otros, por 
Hakluyt y Purchas (Purchas, 1625), la existencia de otro gran simio 
negro, el pongo. Se descubrirá al más grande de los antropoides actuales 
increíblemente tarde, a quien su descubridor, un pastor protestante 
culto, Savage (Savage, 1847), erróneamente llamará gorilla, inspirado en 
un relato del siglo -IV del cartaginés Hanón (Martínez-Contreras, 
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1992b). Además de este descubrimiento, sólo una década antes de la 
publicación del OS, aunado al descubrimiento de la calota del 
Neandertal, en 1856, no impactaron sobre la preocupación de Darwin 
en torno al origen de los humanos cuando escribía el OS, pero sí, y de 
manera notable, durante la preparación de Descent of Man (DM), en 
1971. En este libro, al describir los rasgos físicos de los humanos en el 
contexto de su teoría de la evolución, el inglés propuso, –con razón, 
aunque pasarían décadas para que se le reconociera la original 
intuición– un origen africano para los humanos. En efecto, había en el 
África dos especies de grandes simios (en realidad, con la descripción 
de Pan paniscus o bonobo en 1929 por Schwartz, se reconocen hoy 
tres), mientras que existe una sola en Asia. El tamaño del gorila macho 
hizo creer a muchos, incluso hasta el periodo de Yerkes (1930), que 
este animal era el más cercano a los humanos de los simios extant. 
Ahora sabemos que de los tres citados es el más alejado. Lo interesante 
de esta acertada predicción de Darwin, es que después de su muerte, se 
pudiera haber pensado que se equivocó pues el Homo erectus fue 
descubierto por Dubois, siguiendo las propuestas de Ernst Haeckel, en 
1893, en el río Solo de Java.  

Por otro lado, Darwin no discute para nada el tema de los 
homínidos extintos pues sólo se conocía al Neandertal y su verdadera 
naturaleza como descendiente de los Homo erectus será descrita casi un 
siglo después de la muerte del inglés. Ahora bien, los gorilas y los 
chimpancés estaban bien presentes en su pensamiento. Darwin 
también discutió el problema del color de la piel de los humanos, uno 
de los fenómenos más notorios de la adaptación por selección natural 
al índice de radiación ultravioleta del medio sobre los humanos, 
“adaptación al Sol”, como simplemente decía Buffon en el siglo XVIII. 
Ya éste había señalado, más de un siglo antes del inglés, que el color de 
la piel tenía que ver con el Sol. Sin embargo, el francés creía que los 
humanos originales habrían sido blancos pues “era un color más fácil 
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de pintar”. Para Darwin, en todo caso, yendo en contra del racismo 
prevaleciente en la política colonialista europea, no acordaba ninguna 
ventaja a ninguna raza. Lo que sí destacó con certeza es la importancia 
de la selección sexual, tema que no abordaremos aquí. 

Queremos partir del primer pensador que en la tradición 
occidental, Darwin, planteara estos problemas de tal forma que incluso 
en el siglo XXI, y después del descubrimiento de muchas fuerzas en la 
evolución que se desconocían en los tiempos de aquél, siguen teniendo 
la importancia científica y filosófica que se propusieran desde 
mediados del siglo XIX.  

No era el propósito de Darwin desarrollar una antropología, ni 
siquiera los fundamentos o prolegómenos de una antropología 
evolucionista aunque, como procuraremos demostrar, encontramos en 
su obra los elementos intelectuales necesarios para semejante empresa 
de manera mucho más precisa que en filósofos preocupados por la 
ética racional, como Kant, por ejemplo. 

En efecto, desde su divulgación por el descubridor de la 
circulación de la sangre, en Philadelphus –amor al hermano, al prójimo– 
(Harvey, 1593), quien se inspirara no sólo de Aristóteles sino de Otto 
Cassman (1594-5), a su vez discípulo de uno de los fundadores de la 
psicología, el uso de “antropología”, hasta el siglo XIX, se restringía al 
estudio de la fisiología humana. Con Kant, se aplicará al estudio 
racionalista –por oposición a empírico– de las sociedades humanas y, 
un siglo después, con Malinowski, a la investigación empírica de las 
sociedades “salvajes” humanas. Darwin no usa textualmente el término 
“antropología”, aunque su estudio es claramente antropológico en el 
sentido contemporáneo de no distinguir dualistamente entre la 
fisiología y comportamiento, incluso en el uso de la razón o 
inteligencia.  
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En efecto, para el inglés, todos los rasgos humanos están 
sujetos a la selección natural. Darwin retoma de la tradición occidental 
la valoración de la moralidad en función del grado de altruismo de una 
acción (Martínez-Contreras, 2010a). Pensar en el bien de los otros más 
que en el suyo propio, o pensamiento altruista, pareciera ser una 
recomendación ética. Recordemos la famosa máxima kantiana en la 
que se nos invita a hacer de los otros fines y no medios. Lo interesante 
es que tampoco usa Darwin el término “altruismo”. Éste fue creado 
por el también inventor del término “Sociología”, Augusto Comte, en 
1830, por oposición a egoísmo. Esta palabra a su vez proviene del uso 
en Francia en el siglo XVIII y pretende sustituir a las que desde la 
Antigüedad se referían a los mismos fenómenos con los vocablos 
“orgullo” y “vanidad”. Por ello, el lector comprenderá que si hablamos 
aquí de “altruismo darwiniano” lo estamos haciendo con un uso 
contemporáneo de la terminología. 

Si Kant invita a hacer uso de la razón para alcanzar semejantes 
fines éticos, el inglés busca las bases biológicas del comportamiento 
altruista. Una base biológica sería sin duda mucho más sólida y 
sostenible en el tiempo que una intencionalidad racionalista, que 
requiere, además, de la instrucción, como la que plantea el alemán. 

Darwin queda tan sorprendido de la lectura del 
comportamiento de papiones que arriesgan su vida para salvar a sus 
descendientes, que no duda en The Descent of Man de afirmar que 
hubiera preferido descender de un papión que pone su vida en riesgo 
para salvar a un infante que de salvajes, como los fueguinos (Darwin, 
1871: Concluding remarks), a quienes visitara, a bordo del Beagle, decenios 
antes de escribir este pensamiento. Semejante idea nos hace ver, como 
lo señalamos ya en un trabajo ad hoc (Martínez-Contreras, 2010a), que 
el inglés comprendió mejor el comportamiento animal que el de sus 
congéneres no occidentales. 
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Ahora bien, nuestro esfuerzo por construir una antropología 
filosófica evolucionista pasa por integrar, a la manera de la Nueva 
Síntesis darwiniana de los años 1930, los conocimientos antropológicos y 
primatológicos contemporáneos a esta tarea evolucionista. Para ello, 
deseamos destacar algunas semejanzas –pero también diferencias 
notorias– entre primates humanos y no humanos. En lo que sigue 
buscamos la naturalidad, pero también “culturalidad” de muchas 
conductas que nos ilustran sobre las características evolucionarias de 
los humanos. 

En un trabajo reciente, describimos la importancia para la 
antropología y la filosofía del descubrimiento de las culturas –en 
sentido que se aplica a las sociedades humanas– en macacos y en 
chimpancés (Martínez-Contreras, 2011a). Por razones de espacio, nos 
abocaremos, en lo que resta de este estudio, a sintetizar, apoyados en 
estudios del comportamiento de las sociedades de antropoides, la 
necesaria relación del comportamiento con la ecología (Yerkes, 1929; 
Martínez-Contreras, 1992a, 1997, 2010a, 2010b, 2011a; McGrew et al., 
1998; De Waal, 2007; Goodall, 2000; Cohen, 2010; Lonsdorf et. al.; 
2010). 

La guerra 

Para hacer la guerra –fenómeno terrible que creíamos 
exclusivamente humano– y no respetar a otros seres, uno debe de 
tener un gran sentido de pertenencia a un grupo y un desprecio hacia 
los ajenos al mismo. Entre los humanos, llamaríamos a esto 
“deshumanización” de los no miembros del grupo o extranjeros. Se 
trata de una consecuencia natural cuando se pone en relación 
cooperación con altruismo. Solamente los extraños serán despreciados 
hasta tal nivel que incluso su asesinato será aceptado, incluso 
aplaudido. La xenofobia, el odio a los extranjeros, proviene de la fuerte 
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solidaridad intra-grupo. Entonces, la guerra no surge de fuera sino de 
la estructura misma del grupo (Martínez-Contreras, 2010b). ¿Qué hace 
tan importante a la solidaridad intra-grupo? Los investigadores de 
chimpancés en los bosques de Tai, en Costa de Marfil y de Bossou, en 
Guinea, Boesch y Matsuzawa –con sus equipos respectivos– han visto 
y analizado el fenómeno de la depredación como presión sobre los 
individuos para que busquen protección entre los miembros de su 
grupo: el resultado es que ambos sexos emplean más tiempo juntos de 
lo que sucedería en ausencia de depredadores. Mientras más tiempo se 
esté con otros individuos de su grupo, es menos posible que uno sea la 
víctima individual de un ataque de un gran felino, como leopardos o 
leones, por ejemplo.  

Si los individuos se reúnen para protegerse a sí mismos de 
ataques de fieras, se tienen que dar dos innovaciones sociales; la 
primera es el tiempo dedicado a los otros, tanto en cooperación cuanto 
en competencia: mientras más tiempo se pasa en grupo más se compite 
entre sí por el alimento. Semejante fenómeno bicéfalo ejemplifica el 
mayor dilema de la vida en grupo, la competencia por comida es 
inherente y se incrementa en función directa del número de individuos 
de una tropa. Otras consecuencias de este mismo primer fenómeno 
son precisamente las coaliciones y las amistades, tan bien estudiadas 
por De Waal (2007), en condiciones de cautiverio, es decir con 
animales que no necesitan buscar su comida diariamente y que no 
saben lo que es una amenaza de un leopardo, por ejemplo, o de 
cualquier otro depredador, pues la mayoría ya nacieron en cautiverio. 
Sin embargo, los simios estudiados por el holandés realizaban 
coaliciones, entraban en conflictos que podían provocar incluso la 
muerte de alguno de ellos; es decir, luchaban por el poder en un 
contexto ecológico artificial. 
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Cooperación y altruismo 

El segundo elemento importante es que la cooperación y el 
altruismo son el mejor instrumento para frenar el ataque de los 
poderosos depredadores ya citados. Por ejemplo, un chimpancé macho 
adulto, con toda su fuerza, difícilmente sobreviviría al ataque de un 
leopardo. Lo interesante de los estudios actuales es que muestran 
cómo la colaboración se establece y se transmite culturalmente de 
generación en generación, tal como lo han constatado los equipos de 
investigación de campo ya mencionados. 

Hay un elemento adicional interesante: la solidaridad intra-grupo 
está íntimamente relacionada con su opuesta, la hostilidad intra-grupo. 
La mujeres y las hembras de chimpancé pertenecen a especies que 
crecen lentamente, viven muchos años y tienen, además, largos 
períodos de su vida dedicados fundamentalmente al cuidado de su 
descendencia, épocas durante los cuales dejan a menudo de ser fértiles. 
La consecuencia reproductiva para los machos, si no hubiera 
posibilidad de alianzas, es que debieran pelear individualmente para 
tener un acceso sexual a las hembras. Por ello, los machos tienen 
también gran interés en coaliciones con el fin de poder acceder a un 
mayor número de hembras, en especial de grupos externos donde las 
féminas serán defendidas por otros machos, o en su propio grupo si 
no son dominantes. Así, la competencia sexual, predominantemente 
individual, se vuelve un reto social en las especies que, como nosotros, 
tienen un lento crecimiento y han evolucionado bajo una fuerte 
depredación. Otro elemento adicional que se ha descubierto, es que 
este cambio de lo individual a lo social no se restringe al dominio 
sexual, ya que el éxito reproductivo no se reduce a la cópula. La 
adquisición de nuevas parejas y de condiciones sociales más estables 
pueden garantizar el acceso a recursos alimentarios que se necesitan 
para incrementar el éxito reproductivo y que pueden ser mejorados y 
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garantizados a través de la guerra colectiva. Vemos aquí entonces una 
gran dualidad entre competencia y cooperación: la sociabilidad de los 
machos tiene una importancia ecológica tanto en chimpancés como en 
humanos. 

En la medida en que ambas especies viven mucho y crecen 
lentamente, como ya dijimos, los grandes primates y los homínidos 
hemos encontrado en nuestra evolución presiones depredadoras de 
muchas especies: osos de las cavernas, leones, tigres de largos 
colmillos, en el caso de los humanos; y de leopardos y leones en el caso 
de los chimpancés actuales. Debemos señalar que la biología común en 
ambas especies nos ha hecho responder de manera semejante a esta 
alta presión depredadora. Por ello, los especialistas en chimpancés de 
los bosques húmedos y semi-húmedos del África consideran que sus 
retos son muy semejantes a los de nuestros ancestros y que, en 
consecuencia, tanto la guerra como el altruismo provienen de 
presiones ecológicas y demográficas.  

Podemos visualizar ahora la significación del medio para estas 
especies. En el caso de los humanos, no sólo debemos usar diferentes 
ropas si vivimos en el Ártico, como los esquimales, o en Trópico, 
como los boroboro; también extraemos alimentos y cazamos de 
diferentes maneras de acuerdo con nuestra ecología. Se nos olvida a los 
“civilizados” que cosas como encontrar agua, lugares para dormir, 
evitar a los depredadores, etc., son tareas que consumen la mayor parte 
del tiempo de los individuos en la historia de la humanidad. 

En primatólogo holandés, De Waal, en Chimpanzee Politics (2007) 
escribió un extraordinario relato biográfico de los chimpancés después 
de observar durante años la vida cotidiana de los estos póngidos en el 
zoológico holandés de Arnhem –recinto único en el mundo entonces, 
por el espacio del que gozaban– que permitía percibir a los 
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chimpancés, con cierta distancia para no molestarlos, pero claramente 
y en todo momento. Las pesquisas del holandés enfatizaron 
correctamente las complejas estrategias de los machos que pretendían 
trepar los escalones de la dominancia.  

Sin embargo, los investigadores de campo en el África señalan 
cómo esos comportamientos de animales en cautiverio eran simples, 
comparados con los de los salvajes. Una comida sana, limpia, etc., les 
es servida a aquéllos dos veces al día para que se alimenten sin 
esfuerzo, mientras que sus hermanos salvajes gastan casi la mitad de su 
tiempo (40%) buscando diariamente qué ingerir. En la medida en que 
la comida es a menudo difícil de obtener, estos inteligentes animales 
han desarrollado el uso de instrumentos –para romper nueces o 
capturar termitas, por ejemplo–, así como estrategias colectivas de 
captura de los animales –como los colobos rojos (Procolobus spp.)– que 
ellos a su vez depredan en su propio medio. Esto incluso ha llevado al 
desarrollo de diferentes culturas de chimpancés, culturas no ligadas 
con su biología particular –sus subespecies– sino con su ecología, pero 
también con su creatividad individual, transmitida a la descendencia (lo 
que también hacen lo macacos, por cierto: Martínez-Contreras, 2011a). 

Esto obviamente implica una mayor capacidad de flexibilidad y 
de planeación cuando se trata de peleas sociales y de coaliciones en la 
vida salvaje comparada con la existencia en cautiverio. Igual que los 
humanos “civilizados”, tan diferentes para “europeos cultos” de los 
“salvajes” como lo creía incluso Darwin (Martínez-Contreras, 2010a), 
los chimpancés de zoológico parecen casi una especie diferente frente 
a los simios salvajes. Esto señala simplemente la importancia de la 
ecología en el estudio de estructuras sociales evolutivas. 

Debemos señalar otros libros muy exitosos, como los de quien 
se ha vuelto ahora la gran embajadora internacional de la conservación 
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de chimpancés, Jane Goodall (2000), que hicieron comprender al 
mundo que los chimpancés son animales salvajes y no esas caricaturas 
de simios disfrazados de humanos haciendo monerías con fines de 
publicidad, esas mascotas, como la famosa Chita de Tarzán (“Chita” era 
en realidad una serie animales que “actuaron”, muchos de ellos 
machos, ese papel). La inglesa mostró cómo los animales salvajes 
tienen fuertes personalidades, usan instrumentos, se organizan para 
cazar, etc. Como sabemos, fue nombrada por Louis Leakey encargada 
del Parque Nacional de Gombe con el fin de contribuir también a 
través de la observación de los chimpancés (Fossey lo haría con los 
gorilas en los montes Virunga y Galdikas con los orangutanes en 
Borneo), al estudio del comportamiento de homínidos extintos. Goo-
dall realizó sus observaciones, ininterrumpidas durante tres decenios, 
en las laderas del lago Tanganica, zona que acabó por volverse un re-
ducto de bosque rodeado por una gran área deforestada.  

La consecuencia de esto es que la cantidad de comida disponible 
es muy limitada en ese fragmento de bosque que ya no corresponde 
ecológicamente con lo que pasa en los lugares africanos más norteños 
arriba citados, donde los chimpancés viven en ecosistemas más 
abiertos y amplios. Hay claras consecuencias sociales puesto que en los 
bosques húmedos, a diferencia de las sabanas, se pueden constituir 
mayores grupos de individuos. Por otro lado, existe mayor 
biodiversidad en las forestas tropicales, no solamente en frutos, sino en 
especies animales que consumen los omnívoros chimpancés y, además, 
de manera muy importante, con la presencia de variados depredadores, 
como el leopardo, que ya estaban ausentes en los terrenos africanos 
modificados por los humanos y estudiados por la inglesa. 

Uno de los aportes de los equipos japoneses y suizo-alemanes ya 
citados, que estudian a los chimpancés en el África, es la importancia 
de la ecología sobre el comportamiento. Chimpancés y homínidos se 
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originaron en el África a partir de un ancestro común, precursor que 
habitaba probablemente los bosques tropicales. Los homínidos, por 
otra parte, nos desarrollamos en zonas que combinaban sabanas con 
forestas y, más adelante en la evolución, simplemente en las sabanas. 
Por ello, la gran semejanza entre chimpancés y humanos se encuentra 
en nuestra enorme flexibilidad adaptativa.  

Los extraordinarios y originales trabajos de De Waal y de 
Goodall, comparados a los de los estudiosos en hábitats abiertos, 
implican que las pesquisas sobre chimpancés que se habían hecho eran 
comparables a las investigaciones que sobre los humanos se pudieran 
haber realizado en prisiones. La estructura social de los chimpancés 
que viven en ecosistemas humanizados totalmente (zoológicos), ó sólo 
relativamente (ausencia de depredadores), nos está revelando datos 
inmensamente interesantes para el estudio de los humanos. 

El desarrollo del trabajo de campo en chimpancés salvajes y 
otros simios en los últimos 40 años, nos ha llevado al punto en que 
podemos entender qué nos hace humanos. Todas las sociedades 
humanas poseen mitos que pretenden explicar nuestro origen y nuestra 
relación con otros animales. La religión y la ciencia se han opuesto 
siempre. Durante siglos, filósofos y naturalistas han propuesto 
respuestas apoyados en datos incompletos o falsos. La búsqueda de 
qué significa ser humano se ha vuelto científica en el último medio 
siglo, gracias a la paleoantropología y a la primatología, en especial 
sobre macacos y grandes simios. En relación con estos antropoides, 
chimpancés, gorilas y orangutanes, hemos descubierto que son mucho 
más originales de lo que se pensaba, de tal suerte que ahora tenemos 
que hablar, por ejemplo en el caso de los chimpancés de diferentes 
zonas como Tai, Gombe, Bossou, de la misma manera que hablamos 
de las diversas culturas humanas: los esquimales, los bosquimanos, los 
fueguinos, etc. En el caso de la sociabilidad sexual, de las 
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vocalizaciones, del uso de instrumentos, de la organización para la caza 
y de varios otros rasgos culturales, se ha visto que todos ellos difieren 
grandemente entre las diversas poblaciones de chimpancés. 

Aún más, los filósofos pueden ahora trabajar con los biólogos 
para responder a las preguntas sobre la naturaleza humana. Si la 
reproducción obedeciera a un impulso puramente instintivo en 
insectos y peces, en el caso de los mamíferos, y especialmente en 
primates, paquidermos, cetáceos, etc., se ha demostrado que las 
estrategias sexuales obedecen muchas veces a elecciones individuales, 
elecciones individuales que se inscriben a su vez en culturas. Por 
ejemplo, un individuo que viviera en una sabana seca, con poca 
disposición de alimento, tomaría decisiones distintas a las de un 
pequeño grupo que sobreviviera en un bosque tropical húmedo 
durante la estación de frutas, por ejemplo. Adicionalmente, las 
decisiones individuales dependen de la situación en que se encuentre 
éste en la estructura de dominancia de un grupo.  

Finalmente, todo esto cambia durante la vida del individuo. En 
el caso de la paternidad, el problema es que en aves y mamíferos la 
fertilización es interna, lo que impide cualquier método para saber la 
paternidad individual en las poblaciones salvajes; por el contrario, la 
maternidad es relativamente fácil de observar. Al respecto, las técnicas 
modernas para determinar la paternidad han tenido un extraordinario 
impacto en el estudio de las poblaciones salvajes. Se puede estudiar el 
ADN en heces, orina o restos de comida masticada, con el fin de 
responder a la pregunta ¿quién es el padre? Es así como estos métodos 
han revelado que las especies consideradas monógamas tienen 
frecuentemente descendencia que no proviene del compañero macho 
“oficial”. Esto ha obligado a definir la monogamia como un 
comportamiento relacionado con la sociabilidad, pues 
reproductivamente monógamos y polígamos son de hecho polígamos. 



JORGE MARTINEZ CONTRERAS 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p. 9-29, 2014. 

26 

En animales cuya individualidad es notoria, como los chimpancés, 
estas pesquisas han tenido un gran impacto. 

Estamos condicionados a creer que el mundo es como lo 
vemos. Por otro lado, las tradiciones religiosas y filosóficas nos marcan 
desde la infancia. En relación con los animales, pertenecemos a la 
tradición emanada de Grecia, cultura para la cual los primates no 
humanos eran animales exóticos traídos de lejanas tierras, situación 
que difería grandemente de otras culturas intelectuales, como las indias, 
chinas, africanas o americanas, donde los primates no humanos eran 
parte de su ecología. El estudio científico de las sociedades 
tradicionales tanto de cazadores-recolectores, tribales, por un lado, y de 
grandes simios y macacos por el otro, nos ayudan a responder con 
mayor precisión científica a los problemas filosóficos tradicionales. 

En conclusión, podemos afirmar que la intuiciones 
antropológicas de Darwin siguen siendo de actualidad. Se trata de crear 
un desarrollo de la antropología filosófica evolucionista apoyados en los 
estudios evolucionistas tanto en el pasado como en el presente. Este 
trabajo pretende modestamente contribuir a ello.  
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Humanitas comprehendit in se ea 
quae cadunt in definitione hominis 

Sancti Thomae de Aquino, 
(Summa Thelogicae) 

 

Apresentação 

Em seu Manuscrito da Rússia, escrito entre 1944 e 1948 em um 
campo soviético de prisioneiros de guerra, Konrad Lorenz (1993, 
p.196) tentou dar feições de aforismo a um dos pressupostos básicos 
de seu programa para uma ciência natural do homem, dizendo que: “Nem 
todo o homem está no animal; porém, todo o animal está no homem”1. 

                                                
1 Alistado como médico do exército alemão em 1942, Konrad Lorenz foi 
capturado pelas forças soviéticas em 1944, não sendo liberado até 1948. Nesse 
período ele escreveu a maior parte, embora não a totalidade, do trabalho que 
aqui estou citando (Margalef, 1993, p.7). Este, entretanto, permaneceu inédito 
e chegou a ser dado por perdido, até que em 1991 foi reencontrado entre os 
papéis da biblioteca pessoal de Lorenz (Cranach, 1993, p.13). No ano seguinte, 
houve a primeira publicação desse texto em Munique, em edição preparada 
pela própria filha do autor: Agnes von Cranach. Cito aqui a edição espanhola 
de Tusquets. Como observam Ramón Margalef (1993, p.8) e a própria Agnes 
von Cranach (1993, p.13), muitas das ideias que Lorenz desenvolve nesse 
manuscrito foram retomadas, sem modificações de fundo, em A outra cara do 
espelho (Lorenz, 1980), cuja edição original data de 1973, e em Fundamentos da 
Ecologia (Lorenz, 1993), com edição original de 1978. Lorenz faleceu em 1989. 
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Mas, embora eu não duvide de que o apotegma seja um invejável acha-
do literário, penso que, assumindo uma perspectiva darwinista, como 
aquela na qual Lorenz de fato estava engajado, a formulação resulta 
incorreta. Ela confunde, mistura, o modo tipológico de entender o 
humano e o animal com o modo darwiniano de entender as origens 
evolutivas daqueles caracteres que podemos considerar distintivos de 
Homo sapiens ou do gênero Homo (Cf. Lalande, 1947, p.424). Contudo, o 
sintoma mais claro dessa confusão não está tanto na negação, em defi-
nitivo também incorreta, de que todo o humano esteja já no animal, 
mas na afirmação, claramente falsa, de que todo o animal esteja no 
homem. 

Nas páginas que seguem apontarei as diferenças existentes en-
tre, por um lado, o modo tipológico de entender noções como a de 
animal e a de humano, e por outro lado, o modo darwiniano de entender 
os caracteres distintivos de uma linhagem, para, a partir daí, deixar claro 
em que consiste o erro implícito na formulação de Lorenz. Meu objeti-
vo, entretanto, não é criticar o programa de Lorenz, que, apesar dessa 
fórmula infeliz, se enquadra perfeitamente em uma perspectiva darwi-
niana, mas alertar sobre algumas confusões em que costumam se extra-
viar aqueles que, seguindo ou não esse programa, tentam articular ex-
plicações evolutivas de caracteres considerados como especificamente 
humanos. Essas confusões surgem, conforme tentarei mostrar, porque 
não se respeita aquilo que definirei como o genuíno modo darwiniano 
de interrogarmos a história evolutiva de um caráter ou de um grupo de 
caracteres, sejam estes morfológicos, etológicos, cognitivos ou, inclusi-
ve, emotivos. 
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Táxons como tipos e como linhagens 

Na perspectiva da Biologia Evolucionária, o conceito de espécie 
é puramente genealógico e nulamente tipológico2. Se toda a população 
remanescente de Panthera leo persica iniciasse um processo ladeira abaixo 
na pirâmide alimentar, transformando-se em um animal carniceiro, e 
nessa sórdida rodada ecológica sua morfologia e seus comportamentos 
se transformassem a ponto de fazer dessa subespécie de leão algo se-
melhante a uma hiena, nem por isso deixaríamos de considerá-la como 
uma parte, ou uma subespécie, de Panthera leo. Se não se constata que 
todas essas mudanças acabam levantando uma barreira reprodutiva 
significativa entre os leões da Índia e os mais heráldicos leões da África, 
seguiremos dizendo que Panthera leo persica é uma variedade, ou uma 
sublinhagem, de leão. Seguiremos dizendo que Panthera leo persica é uma 
parte, embora não um exemplo, de Panthera leo (Cf. Ghiselin 1997, 
p.85).     

Assim, enquanto no contexto de uma perspectiva tipológica, 
como aquela que pode ser encontrada em naturalistas tão diferentes 
quanto o foram Agassiz, Buffon e Cuvier, ser um leão é algo que exige 
uma determinada organização morfológica e fisiológica (Caponi, 
2011a), na perspectiva da Biologia Evolucionária atual, a atribuição de 
um indivíduo a uma espécie não implica, em última instância, nenhuma 
consideração relativa à sua morfologia ou organização. Levar estas 
últimas em conta, claro, é imprescindível para determinar e justificar 
essa atribuição (Cf. Ghiselin, 1997, p.199). Porém, quando se diz que 
um animal é um leão, o que se está dizendo é simplesmente que ele é, 
                                                
2A respeito, ver: Wiley (1985, p.31), Mayr (1988, p.345), Gayon (1992, p.477) e 
Hull (1998, p.226). 
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ou foi, parte integrante desse conjunto de populações derivadas daquela 
que, há um milhão de anos, iniciou um caminho evolutivo divergente 
do seguido pelas populações de Panthera pardus. 

É claro, por outro lado, que do mesmo modo que acontece no 
caso da atribuição de um espécime a uma espécie, do ponto de vista 
darwiniano, a atribuição de uma espécie a um gênero, ou de um gênero 
a qualquer ordem taxonômica superior, tampouco depende de qualquer 
consideração tipológica (Rosemberg & McShea, 2008, p.42). Vista sob 
uma perspectiva evolucionária, uma ordem taxonômica não designa um 
tipo particular de organização, mas uma linhagem real, um grupo mo-
nofilético, de maior ou menor envergadura. Assim, enquanto no con-
texto de uma taxonomia tipológica, como a proposta por Cuvier 
(1817), dizer que os monotremas são mamíferos, implicava formular 
uma caracterização da organização fisiológica própria desse grupo, para 
um biólogo darwinista, formular essa atribuição implica simplesmente 
dizer que essas espécies são partes integrantes de um determinado gru-
po monofilético. Darwinianamente falando, não há uma essência ma-
mífera: há somente um grupo de espécies que, por compartilharem um 
ancestral comum, conformam um grupo real, monofilético, chamado 
Mammalia. 

Claro, se insistirmos em pensar as ordens taxonômicas como 
fisiologistas (à la Cuvier, caberia dizer), isso poderá nos resultar insatisfa-
tório. Argumentaríamos que o fato de termos aceitado a teoria da evo-
lução não nos obriga a abandonar tipificações fisiológicas gerais dos 
seres vivos. Afinal de contas, que as aves e os mamíferos não compo-
nham um grupo monofilético não pode nos fazer esquecer que existe 
algo como a homeotermia e que esta exige determinadas características 
organizacionais, como também exige as suas a respiração branquial, 
mesmo que os peixes tampouco sejam um grupo monofilético. Sempre 
se poderá falar de animais homeotérmicos ou de respiração branquial, 
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como se fala de predadores ou de parasitas (Cf. Sober, 2003, p.278), e 
até caberia ensaiar a construção de taxonomias paralelas à filogenética 
que estejam elaboradas na base de tipos fisiológicos, ecológicos ou 
puramente morfológicos. 

Isso daria lugar a classificações tipológicas e a-históricas como 
as postuladas, mas nunca sequer esboçadas, por Hans Driesch (1908, 
p.245), em inícios do século XX, e, já mais perto do nosso século, por 
Brian Goodwin (1998a, p.191; 1998b, p.161). Mas o fato é que a legiti-
midade da perspectiva filogenética, que hoje orienta a Sistemática, in-
depende da viabilidade e do alcance que essas outras empresas taxo-
nômicas possam vir a ter. Assim, embora um fisiologista chegasse a 
formular uma caracterização geral de réptil que contemplasse quelô-
nios, lagartos, serpentes e crocodilos como subtipos específicos dessa 
pauta organizacional, isso não teria mais consequências para o traçado 
de filogenias do que pode ter o fato de sabermos que o dragão-de-
komodo e o leão ocupam lugares análogos em seus respectivos ecossis-
temas (Cf. Santos, 2008, p.192-3). 

Por isso, para não nos extraviarmos em possíveis derivações 
estéreis da discussão sobre o estatuto ontológico das entidades desig-
nadas pelas categorias taxonômicas, é preciso assumir que essa discus-
são não pode ser feita sem que se aceite alguma dose de relativismo 
ontológico (Cf. Ghiselin, 1997, p.181). Decidir se a palavra ‘mamífero’ 
designa só um grupo monofilético, ou se ela designa um tipo organiza-
cional, não é algo que seja possível sem antes determinarmos se nosso 
enquadramento teórico é o fornecido pela Biologia Evolucionária ou se 
é o fornecido por uma perspectiva puramente funcional, ou fisiológica, 
herdeira do ponto de vista de Cuvier. Porque, nesta última perspectiva, 
é ainda plausível pensar em uma caracterização tipológica do que é ser 
um mamífero. Mas se poderia citar um exemplo ainda mais claro e até 
menos controverso disso que estou dizendo: o do termo ‘animal’. 
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Se pensarmos darwinianamente, filogeneticamente, o termo 
‘animal’ ou bem designa um grupo monofilético, isto é, uma entidade 
histórica individual da qual ficaria excluída qualquer espécie que não 
derive da espécie fundadora desse grupo, ou não designa nada. Mas 
também poderíamos considerar que ‘animal’ simplesmente designa 
todo organismo heterotrófico, diploide e multicelular (Cf. Margulis & 
Schwartz, 2001, p.205), sem examinarmos a questão filogenética de se 
essas características são verdadeiras autapomorfias de um grupo mono-
filético ou simples homoplasias compartilhadas por um grupo parafilé-
tico. Nesse caso, para determinar se um ser vivo é ou não um animal, 
nós não precisaríamos saber nada de sua filogenia: bastaria saber se ele 
tem ou não essas características. Aí pensaríamos tipológica e não filo-
geneticamente: cuvierianamente e não darwinianamente. Mas isso não 
seria um escândalo, um anacronismo. Como não é anacronismo dizer 
que há organismos homeotérmicos e que eles compartilham determi-
nadas características organizacionais específicas. 

Os problemas, os erros e as confusões começam, entretanto, 
quando misturamos ou sobrepomos o modo tipológico e o modo filo-
genético de pensar. Isso é o que parece acontecer sempre que se coloca 
a oposição entre o animal e o humano. O tópico costuma ser encarado 
como se fosse um problema de Biologia Evolucionária, mas inevita-
velmente, ao arrancar desse modo, a discussão acaba atolada em uma 
questão tipológica da qual a perspectiva evolucionista não nos permite 
sair. Não porque a questão seja muito profunda para ela, mas simples-
mente porque, do ponto de vista darwiniano, que é aquele que compete 
à Biologia Evolucionária, a polaridade entre o animal e o humano não 
tem maior sentido. Mas isso não tem a ver só com o fato de todas as 
sublinhagens do gênero Homo serem, ou terem sido, espécies zoológi-
cas, e não botânicas, mas também com o fato de que, filogeneticamente 
falando, não existem conceitos de animalidade e de humanidade. 
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Tipos e linhagens 

Conforme o que aqui já foi dito sobre o modo darwiniano de 
entender as categorias taxonômicas, fica claro que, se assumirmos a 
perspectiva evolucionista, os táxons devem ser pensados como entida-
des individuais. Como foi originalmente apontado por Willi Hennig 
(1968, p.109-10), e depois largamente argumentado por Michael Ghise-
lin (1974; 1997) e por David Hull (1994[1978]; 1984), os táxons são 
linhagens e sublinhagens, de diferentes amplitudes, que emergem em 
um momento determinado da história da vida e sempre, como qualquer 
outra entidade individual, podem ter o destino de desaparecer3. Os 
táxons darwinianos não são tipos. Eles não são classes naturais, e por 
isso nós não temos conceitos deles. Não os designamos com nomes 
gerais, mas com genuínos nomes próprios. A princípio, o termo ‘ani-
mal’, como já falei, pode ser entendido como a designação de um tipo 
de ser vivo. Assim poderia usá-lo o exobiólogo, o ecólogo ou o fisiolo-
gista que descubrisse formas de vida heterotróficas, diploides e plurice-

                                                
3 É comum atribuir esta tese a Michael Ghiselin e a David Hull. Entretanto, 
ela já está explícita e claramente formulada nos Elementos de uma Sistemática 
Filogenética de Hennig (1968, p.107 e ss). Ali, inclusive, este autor remete essa 
tese à Ontologia de Nicolai Hartmann (1964). Este último autor, com efeito, a 
enuncia também com bastante clareza (Cf. Hartmann 1964, 105-6). Mas, dife-
rentemente de Hennig, Hartmann só se refere à ordem da espécie, sem aludir 
aos táxons superiores. Por isso acredito que cabe considerar Hennig como o 
proponente original dessa tese. Por outro lado, além de ter sido muito bem 
argumentada por Ghiselin e Hull, essa mesma tese foi também aceita por 
autores tão influentes quanto Edward Wiley (1980), Niles Eldredge (1985), 
Elliott Sober (1993), Stephen Jay Gould (2002), Alex Rosenberg (2006) e Mi-
chael Ruse (2008). Nesse sentido, ela pode ser hoje considerada hegemônica 
no campo da Filosofia da Biologia (Cf. Ereshefsky: 2007, p.406; 2008, p.102). 
Por isso me permitirei assumi-la sem discuti-la e tampouco desenvolvê-la. Fiz 
isso, entretanto, em um trabalho anterior: “Os táxons como indivíduos” (Ca-
poni, 2011b). 
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lulares em algum outro planeta. Mas não é assim que esse termo é usa-
do na Biologia Evolucionária. 

Aí ele designa uma linhagem particular de seres vivos: um gru-
po monofilético individual. Assim, se dentro desse grupo monofilético 
uma linhagem desenvolve capacidades autotróficas, mesmo nesse caso 
a consideraríamos uma parte de Metazoa. Essa linhagem seguiria sendo 
parte do grupo monofilético assim designado. Mas isso, insisto, não 
significa que em outro enquadramento discursivo (suponhamos, ecoló-
gico ou fisiológico) não seja possível construir um conceito geral de 
‘animal’ capaz de delimitar uma verdadeira classe natural. E o mesmo, 
segundo apontei, poderia ser feito com ‘mamífero’. Nesses casos, tais 
termos funcionariam como tipos biológicos legítimos, análogos a ‘or-
ganismo homeotérmico’, ‘predador’ ou ‘heterótrofo’. Eles funcionariam 
como designações de classes naturais das quais organismos de linha-
gens muito diferentes poderiam funcionar como exemplos, indepen-
dentemente de conformarem um verdadeiro grupo monofilético. As-
sim, esses termos continuariam a ter um referente real, mesmo que 
pudéssemos ficar sabendo que Mammalia e Metazoa não são genuínos 
grupos monofiléticos.   

O importante, insisto, é não confundir esse conceito de ‘ani-
mal’ com a designação do táxon, da linhagem, do grupo monofilético 
Metazoa, e tampouco confundir o conceito de ‘mamífero’ com a desig-
nação do táxon, da linhagem, do grupo monofilético Mammalia. Por-
que fazê-lo não seria menos grosseiro do que confundir o conceito de 
‘predador’ com a designação do táxon Carnivora. Linhagem esta que, 
entre outras coisas, inclui esse pacífico comilão de bambu, o panda, 
popularmente conhecido como Ailuropoda melanoleuca. Mas, se evitar-
mos esse imperdoável erro categorial, esses conceitos podem ser usa-
dos. Pode-se ensaiar uma caracterização geral do que entenderemos por 
modo mamífero de organização, e também se pode ensaiar uma defini-
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ção geral do que entenderemos por ‘animalidade’. Esta última noção 
não somente poderia chegar a ter um significado teórico importante em 
Exobiologia; senão que, ademais, poderia ser significativamente usada 
em uma discussão na qual se questione o caráter verdadeiramente mo-
nofilético de Metazoa. 

O animal, a animalidade, sempre se pode opor, por outro lado, 
ao vegetal, ao vegetativo, à vegetalidade, e eu acredito que sempre haverá 
contextos de discussão, ecológicos ou fisiológicos, nos quais essa opo-
sição funcione significativamente. E possivelmente possa ser dito algo 
semelhante da distinção humano–animal. Cabe pensar o humano como 
um tipo distinguível de animal, como se pode pensar o animal em opo-
sição ao vegetal. Não acredito, entretanto, que nesse caso entrem em 
jogo considerações fisiológicas ou ecológicas, mas sim considerações 
cognitivas e etológicas, no sentido mais amplo que possamos dar a 
estes dois últimos termos. O humano poderia ser definido não necessa-
riamente como algo distinto da animalidade, mas como um modo es-
pecífico desta. Ser um homem seria um modo particular de exercer a 
animalidade. 

Sob esse ponto de vista tipológico, alheio a toda perspectiva fi-
logenética, a humanidade seria entendida como subtipo específico da 
animalidade, caracterizada por algumas capacidades cognitivas peculia-
res, por determinadas pautas de sociabilidade e, inclusive, por uma 
emotividade distintiva: um modo de sentir que pode incluir a angústia 
perante a absurdidade da existência ou pela inevitabilidade da morte. 
Todas essas características, além disso, poderiam ser articuladas em 
uma única delimitação da essência do humano. Definições clássicas do 
homem, como aquela de Cassirer (1945, p.49) segundo a qual o homem é 
um animal simbólico, ou como aquela que Marx (1946[1867]p.132) tomou 
de Benjamin Franklin, segundo a qual o homem é um animal fabricador de 
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ferramentas, seriam exemplos conhecidos desse modo de categorizar o 
humano. 

É verdade, entretanto, que ambas as definições hoje podem re-
sultar muito questionáveis e insuficientes. Mas, mesmo assim, elas ilus-
tram claramente essas clássicas tentativas de delimitar a essência, ou a 
especificidade, do humano por oposição àquilo que o homem pode 
compartilhar com os demais animais. E é a esse tipo de discriminações 
que parece apontar o apotegma de Konrad Lorenz segundo o qual: 
“nem todo o homem está no animal; porém, todo o animal está no 
homem”. O homem seria um emergente da animalidade: algo que, 
mesmo tendo seus alicerces no animal, o excede, o completa, ou o 
supre. 

Extensão dos tipos e delimitação de linhagens  

Por outro lado, se a referência à fabricação de ferramentas ou à 
simbolização nos parecem expedientes inadequados para delimitar o 
humano, porque dependendo do que entendamos por símbolo ou por 
ferramenta teríamos que dizer que muitas espécies animais não homi-
nídeas são humanas, isso não invalida a possibilidade de darmos com 
outras definições mais restritivas de humanidade. Sempre é possível 
limitar as noções de símbolo e de ferramenta a algo que os chimpanzés 
não possam fazer, e sempre se pode apostar em outras faculdades cog-
nitivas como sendo privativas do homem. Um grau n+1 da sacrossanta 
mindreading nunca deixa de ser um bom candidato a isso (Cf. Young, 
2010, p.142 e ss). Ademais, se mesmo assim se constatar que algum 
primata apresenta essa capacidade, ou se suspeitar que algum hominí-
deo extinto a tivesse, isso pode ser simplesmente considerado como 
uma boa razão para reconhecermos a humanidade dessas outras espé-
cies. Afinal de contas, como acabamos de ver, classes naturais e linha-
gens biológicas são coisas distintas e não têm por que coincidir. 
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Há predadores em Reptilia e em Mammalia, e também há her-
bívoros em ambas as linhagens. Pode haver humanos em Homo e em 
Pan. As tipologias biológicas não são definições intensionais4 de linha-
gens, malgrado em alguns casos, como pode ser o de mamífero e 
Mammalia, a linhagem, até onde sabemos, coincida de fato com a ex-
tensão do tipo. Por isso, embora dada uma possível definição de ‘hu-
manidade’, possa eventualmente existir uma coincidência entre a exten-
são desse conceito e a espécie Homo sapiens ou o gênero Homo, também 
é possível que isso não aconteça. As linhagens não são definíveis inten-
sionalmente, ou por compreensão. Por seu próprio estatuto de entidades 
individuais, elas só podem ser delimitadas extensionalmente. Por isso, 
elas sempre podem acabar contrariando qualquer tentativa de fazê-las 
coincidir com a extensão de um tipo. As linhagens são recalcitrante-
mente refratárias às tipificações. Em geral, traem-nas. 

Todos nós suspeitamos de uma noção vaga e indefinida, po-
rém não necessariamente indefinível, de humanidade que nos irmanaria 
com o homem de Neandertal. E acredito que não haveria maior difi-
culdade em fazer extensiva essa consideração a outras espécies de nos-
so gênero: ao homem de Flores, por exemplo. Sobretudo porque estas 
já não existem e não podem reclamar direitos. Assim, a extensão do 
humano já não coincidiria com a linhagem Homo sapiens. Mas, e eis aí o 
problema, isso não garantiria que essa extensão coincida com o gênero 
Homo ou com algum grupo monofilético particular dentro dele. Dada 
uma especificação explícita dessa suposta definição, e dado um conjun-
to significativo de evidência arqueológica sobre as capacidades cogniti-
vas das diferentes espécies do gênero Homo, pode ocorrer que sejamos 
levados a concluir que nem todas essas espécies satisfazem nossa defi-
nição e que aquelas que o fazem não compõem um grupo monofiléti-

                                                
4 Tomo ‘intensão’ no sentido de: “conjunto de caracteres considerados como 
essenciais a uma classe” (Lalande, 1947, p.528).
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co. Mindreading 2.0 ou toolmaking 2.0 poderiam ser homoplasias. A pró-
pria condição humana poderia ser uma homoplasia: uma flor, ou uma 
pústula, que brotou mais de uma vez e em diferentes galhos da árvore 
da vida.   

Fica, é claro, a alternativa de relaxar nossas exigências. Pode-
mos estipular o umbral de humanidade em mindreading 1.0 ou toolmaking 
1.0. Aí poderia vir a acontecer que todas as espécies do gênero Homo o 
alcançassem. Ao fazer isso, correríamos o risco de ter que aceitar os 
chimpanzés (e suponhamos que não os bonobos) e algumas espécies de 
babuínos (mas vamos considerar o caso que não tenhamos que aceitar 
todas elas), como satisfazendo os requisitos de humanidade. Assim, 
nesse caso, malgrado tendo flexibilizado o critério de humanidade, essa 
condição continuaria se mostrando como uma homoplasia. E a situa-
ção não mudaria muito se nenhuma espécie de babuíno apresentasse 
esses caracteres cognitivos que associamos à humanidade. Se o bonobo 
não os apresenta, seguiríamos sem poder fazer coincidir a extensão da 
classe natural ‘humano’ com algum grupo monofilético determinado. 

Esclareço, por outro lado, que isso não tem nada a ver com a 
possibilidade de incluirmos o chimpanzé ou o bonobo ao gênero Homo. 
Essa é uma questão que depende de considerações puramente filogené-
ticas e não de uma apreciação da inteligência desses primatas. Outra 
coisa seria discutir se, em virtude de suas habilidades cognitivas ou de 
sua emotividade, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos deveri-
am ser ou não considerados como humanos em um sentido tipológico, 
e não filogenético. Se nosso critério de humanidade é satisfeito por 
essas espécies, é claro que teríamos que assumi-las como humanas, ou 
como portadoras de uma humanidade de ‘baixa intensidade’. O huma-
no e o hominídeo, conforme tudo o que estou dizendo, não têm por 
que coincidir. Tipos e linhagens, já falei, não têm por que coincidir.  
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Mas suponhamos que não nos encontramos com todos esses 
problemas. Suponhamos que graduamos adequadamente nosso huma-
nômetro, digamos em mindreading 1.52, e isso nos permite fazer coinci-
dir extensionalmente a ordem do humano com o gênero Homo, sem 
que os chimpanzés possam subir ao pódio. Aí, dir-se-ia, haveríamos 
finalmente determinado o que distingue o homem do animal: aí tería-
mos capturado isso do homem que não está no animal. Teríamos dian-
te de nós a humanidade: a essência do humano, a própria condição 
humana, erguendo-se sobre os alicerces da sua sempre inegável anima-
lidade. O homem, diríamos por fim, é um mindreading animal 1.52. Fi-
nalmente teríamos superado Cassirer e Marx. 

O interessante, entretanto, é que aí mal teríamos um conheci-
mento que possa fazer parte dessa ciência natural do homem que Kon-
rad Lorenz procurava. Nossa posição a esse respeito não seria muito 
diferente da situação de um perito em Mamalogia Evolucionária que 
sabe, como Cuvier já sabia, que os mamíferos têm uma fisiologia distin-
ta dos répteis. Em termos de Biologia Evolucionária, nossa situação 
seria de total indigência epistemológica. E isso seria assim porque nossa 
indagação teria começado pelo ponto errado. Teria começado pela via 
tipológica quando, na realidade, deveria começar pela via filogenética.  

Essência e autapomorfia 

Um traço específico, uma simples peculiaridade, não é nem se-
quer um fato a ser explicado pela teoria da evolução. Uma tipificação, 
para dizê-lo mais claramente, não é exatamente o mesmo que a identi-
ficação de um conjunto de autapomorfias. Embora a diferença entre 
ambas as coisas possa parecer artificiosa, e até escolástica, ela é crucial. 
Uma autapomorfia é o estado derivado de um caráter próprio de um 
grupo monofilético (Cf. Le Guyader, 2003, p.119). Quer dizer: uma 
autapomorfia é simplesmente uma apomorfia contingentemente priva-
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tiva de um clado particular. Por isso, para individualizá-la, para perce-
bê-la, devemos conhecer qual é o estado primitivo, a plesiomorfia, do 
qual, ou da qual, esse estado derivado do caráter é uma modificação, ou 
uma divergência. Sem a referência à plesiomorfia, não há modo de 
perceber, nem sequer de pensar, a apomorfia que depois se poderá 
querer explicar por seleção natural ou por qualquer outro fator de mu-
dança, como a deriva genética ou a seleção sexual. 

A pergunta darwiniana fundamental, básica, é justamente: por 
que a apomorfia e não a plesiomorfia?(Caponi: 2011c, p.68; 2011d, p.28). 
Mas essa pergunta supõe que o estado primitivo desse caráter cujo 
estado derivado se quer explicar já é conhecido. Na realidade, o concei-
to mesmo de caráter é intrinsecamente relacional: um caráter é sempre 
pensado como um estado de caráter dentro da polaridade primitivo–
derivado (Cf. Amorim, 1997, p.266). Por isso, se queremos reconstruir 
a história evolutiva das autapomorfias de qualquer linhagem, aí incluído 
o Homo sapiens ou o gênero Homo, é necessário começar pelo estabele-
cimento da unidade de tipo. E isso é o mesmo que dizer que devemos 
começar pelo estabelecimento da filiação comum que se evidencia nos 
caracteres que essa linhagem compartilha com outros e que remetem a 
um ancestral comum. Só a partir daí se poderão identificar as autapo-
morfias a serem explicadas. 

Se a fisiologia mamífera não pode ser representada como uma 
modificação da fisiologia reptiloide, nunca haverá explicação evolutiva 
para ela. Mas o mesmo vale para qualquer peculiaridade morfológica, 
etológica, cognitiva ou emotiva de Homo sapiens ou do gênero Homo. Se 
ela não pode ser representada como o estado derivado de um caráter 
primitivo, tampouco poderemos reconstruir sua história evolutiva. 
Apontar supostas peculiaridades tipicamente humanas sem mostrá-las 
como estados derivados de algum estado primitivo conhecido, ou pelo 
menos plausível, para depois conjeturar ‘cenários evolutivos’ nos quais 
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essas peculiaridades poderiam ter sido premiadas pela seleção natural 
(Cf. Cohen, 2011, p.250), é, nesse sentido, o pior modo possível de 
começar uma história evolutiva de Homo sapiens ou do gênero Homo. E 
não há aqui nenhum monstro promissor que nos salve dessa exigência 
teórica. Os monstros não caem do céu: eles são uma transformação 
brusca de algo que já estava aí. E esse algo tem que poder ser apontado. 

A informação filogenética sobre a polaridade de caracteres é, como afir-
mou Robert Brandon (1990, p.171) em Adaptação e ambiente, um dos 
componentes mais importantes de qualquer explicação de uma adapta-
ção. Sem saber “o que evoluiu a partir do que, isto é, quais estados do 
caráter são primitivos e quais são evoluídos”, conforme fala Brandon 
(1990, p.165), não “podemos formular hipóteses significativas sobre se 
um caráter é ou não é uma adaptação” (Brandon, 1990, p.171). Isso é 
assim porque sem o conhecimento dessa polaridade nem sequer temos 
o alvo definido, o explanandum, de nossa explicação. Se um caráter não 
pode ser entendido como a modificação de outro do qual se possa 
dizer que aquele é a sua forma derivada, então esse caráter tampouco 
pode ser considerado como uma adaptação. Por isso, multiplicar hipó-
teses adaptacionistas sobre supostos modulinhos cognitivos ou emoci-
onais para, com base nisso, explicar aquilo que pensamos ser uma pe-
culiaridade humana, é a mesma coisa que pedalar no ar. A não ser, 
claro, que se apontem formas primitivas desses módulos e se explique a 
sua modificação. 

Se atribuirmos a Homo sapiens uma capacidade cognitiva parti-
cular ou um determinado padrão emotivo, e tentarmos explicar isso 
evolutivamente, nós teremos que mostrar que essas particularidades são 
derivações de uma capacidade cognitiva ou de um padrão emotivo 
primitivos. Mas ‘primitivo’ aqui deve tomar-se simplesmente no sentido 
de ancestral: de plesiomórfico. Mindreading 1.52 só pode ser considerada 
melhor, mais eficiente, do que mindreading 1.0 se considerarmos um 

GUSTAVO CAPONI 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p. 31-55, 2014. 

46 

grupo particular de pressões seletivas. Possivelmente, para hominídeos 
com um determinado tipo de sociabilidade, mindreading 1.52 podia resul-
tar contraproducente. Por isso, a explicação realmente completa desse 
estado derivado de mindreading que é mindreading 1.52 deveria incluir 
uma elucidação do regime seletivo sob o qual mindreading 1.0 resultou 
adaptativa na linhagem na qual ela se preservou. Só aí ficaria definiti-
vamente claro porque mindreading 1.52 pôde ser selecionada na linha-
gem que a exibe como apomorfia. Em Biologia Evolucionária o concei-
to de otimização funcional nunca é absoluto.  

Por outro lado, isso que chamamos mindreading 1.0 pode ser 
simplesmente uma das operações que uma capacidade mais global, a 
chamemos bodyreading 2.0, permitia realizar. Bodyreading seria a capacida-
de de acomodar os comportamentos próprios aos comportamentos de 
outro ser vivo. Ela poderia ter-se estreitado no Homo sapiens em virtude 
de uma especialização em um exercício otimizado da mais específica, e 
para ele particularmente útil, mindreading. Nesse caso, a explicação evo-
lutiva de mindreading 1.52 deverá estabelecer sob quais condições um 
empobrecimento global no exercício de bodyreading pôde ser compensa-
do por uma otimização unilateral no exercício da leitura de mentes. Se 
entendermos a evolução morfológica como diversificação em virtude 
de uma especialização no exercício de funções diferentes, isso tem que 
se cumprir também no caso da evolução cognitiva. Temos que suspei-
tar, por isso, que as linhagens de hominídeos que não desenvolveram 
mindreading 1.52 tenham desenvolvido outras especializações possíveis 
de bodyreading que, em cada caso, foram mais convenientes que o in-
cremento na capacidade de ler mentes. 

Mas o que vale para mindreading vale, por sua vez, para bodyrea-
ding. Esta pode ser também a especialização de outra capacidade mais 
geral: a de registrar informação do ambiente para se acomodar de ma-
neira exitosa a ele. Uma capacidade que está presente em todos os ani-



TIPOLOGIA E FILOGENIA DO HUMANO 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p. 31-55, 2014. 

47 

mais e possivelmente em todos os seres vivos. Bodyreading pode ser uma 
especialização de environmentreading. Uma especialização que também 
implicou em ônus e bônus. Sua otimização em algumas linhagens de 
animais certamente obstaculizou o desenvolvimento de outras especia-
lizações de environmentreading que evoluíram em outros clados. Podemos 
imaginar que para algumas linhagens da Metazoa, o incremento na 
capacidade de registrar com precisão mudanças de temperatura no 
meio circundante pode ter sido mais vantajoso que o incremento na 
capacidade de decodificar os comportamentos de outros seres vivos. 
Assim, essas linhagens desenvolveram capacidades cognitivas ausentes 
nos animais dotados de uma bodyreading mais eficiente. Não há animais 
cognitivamente superiores a outros: há animais com distintas capacida-
des cognitivas. 

A árvore e a pirâmide 

A seleção natural, devemos entender, não opera retendo ou 
eliminando combinações fortuitas de elementos que brotam ao acaso. 
Esta é uma apresentação comum desse mecanismo evolutivo, mas, em 
geral, ela pode nos levar a enganos. A seleção natural parte sempre de 
estruturas preexistentes que, em sua maioria, já são o resultado de um 
processo seletivo anterior. A partir daí ela premia qualquer mínima 
mudança ou diferença nessas estruturas que melhore seu desempenho 
ou o torne mais econômico. Mas, além de melhorar o desempenho 
funcional já exercido por uma estrutura, a seleção natural também pode 
operar como o bricoleur que aproveita uma estrutura preexistente para 
fazê-la exercer uma função que antes ela não cumpria, fomentando a 
seguir qualquer mudança nessa estrutura que otimize a realização dessa 
nova função (Cf. Jacob, 1982, p.72; Ghiselin, 1983, p.159; Gould, 1983, 
p.25). 
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A seleção natural coopta estruturas preexistentes para o exercí-
cio de novas funções e depois premia nelas qualquer modificação que 
lhes permita um melhor desempenho nesse exercício (Darwin, 1859, 
p.190). E isso também se cumpre no caso das capacidades cognitivas. 
Do mesmo modo que a história evolutiva das penas e das asas não 
coincide com a história do vôo (Sanz, 2007) e a história do olho não 
coincide com a história da visão (Caponi, 2009), a história de uma fa-
culdade cognitiva não coincide com a história da função que ela possa 
estar cumprindo atualmente em uma linhagem qualquer de seres vivos, 
como Homo sapiens. E se isso nos resulta difícil de aceitar é porque, no 
que tange a essas capacidades cognitivas, estamos pensando de uma 
forma que não é realmente darwiniana, que é antropocêntrica. A árvore 
da vida parece fácil de aceitar no plano da evolução morfológica, mas 
parece mais difícil de aceitar, e até de enxergar, no plano da evolução 
cognitiva. Nesse plano nos custa muito romper com a escala dos seres. 
Vemos progressão onde só deveríamos reconhecer simples diversifica-
ção.    

A história evolutiva das estruturas anatômicas que conformam 
um olho não esteve ordenada, toda ela, por uma otimização progressiva 
da visão. Antes que essas estruturas pudessem cumprir uma função que 
mesmo escassamente merecesse esse nome, sua evolução estava pauta-
da por pressões seletivas que premiavam incrementos no desempenho 
de outras funções. E deve ter sido como efeito colateral desses incre-
mentos que algo semelhante à visão pôde aparecer, quase por acidente. 
Logo, é claro, em algumas linhagens submetidas a pressões seletivas 
particulares, essa nova capacidade começou a ser aproveitada e otimi-
zada. Em outras linhagens, entretanto, isso não aconteceu, e essas 
mesmas estruturas continuaram submetidas às exigências funcionais de 
sempre, ou passaram a estar submetidas a outras exigências que tam-
pouco estavam vinculadas com o exercício da visão. E a história possí-
vel do olho deve nos dar a forma da história possível de toda faculdade 
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cognitiva. De fato, a história do olho já é, embora só parcialmente, a 
história de uma dessas faculdades.  

Em alguma linhagem de primatas, mindreading pôde surgir co-
mo um efeito colateral de um incremento na capacidade de bodyreading. 
E em alguma sublinhagem dentro dessa linhagem, mas não nas outras, 
essa capacidade foi acentuada por pressões seletivas que estavam au-
sentes nos outros casos. Essas pressões cooptaram assim bodyreading 
para o desempenho de mindreading e a burilaram para esse exercício. 
Nos outros casos, em troca, bodyreading ficou submetida a outras pres-
sões seletivas e evoluiu em outras direções não exploradas por essas 
linhagens nas quais mindreading foi otimizada. Essas outras linhagens 
puderam desenvolver outras faculdades cognitivas, outras especializa-
ções de bodyreading, outras bricolagens cognitivas, que a linhagem espe-
cializada na leitura de mentes nunca desenvolveu. A árvore do conhe-
cimento, que cresce sobreposta à árvore da vida, é também uma histó-
ria de apostas e de renúncias. Adotar um caminho é fechar outro, e se 
não vemos essas opções, ou se acreditamos poder explicar a evolução 
cognitiva sem as identificar, é porque confundimos a árvore com uma 
pirâmide.      

Os equívocos do aforismo de Lorenz       

A afirmação de Konrad Lorenz segundo a qual “todo o animal 
está no homem” é totalmente inadequada. Ela é obviamente inadequa-
da sob um ponto de vista morfológico, mas também sob um ponto de 
vista cognitivo. Nesta última perspectiva, nem sequer todo o gênero 
Homo está em Homo sapiens. Se Homo neanderthalensis e Homo sapiens fo-
ram realmente duas espécies diferentes, e tudo parece indicar que sim 
(Cf. Brunet, 2010, p.169), podemos estar seguros de que com a extin-
ção de nossa espécie irmã perderam-se coisas, habilidades cognitivas, 
modos de sentir, capacidades psicomotoras e fisiológicas, que não estão 

GUSTAVO CAPONI 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p. 31-55, 2014. 

50 

em nós e tampouco estavam em mama Homo erectus. As autapomorfias 
mentais de Homo neanderthalensis, o nosso Abel filogenético, se foram 
com ele e não estão em Homo sapiens. Mas não é necessário se remeter a 
espécies extintas para fazer a conta de tudo o que há nas outras espé-
cies animais que não há em nós. A árvore da vida não é a escala do ser, 
e Homo sapiens não é o ápice da evolução. O homem não é o herdeiro 
de toda a animalidade. Nem sequer no plano cognitivo.   

O que podemos ter em comum com todos os animais é so-
mente aquilo que cada linhagem animal herdou da espécie fundadora 
de Metazoa. Isso se cumpre até no caso de clados filogeneticamente 
muito próximos a Homo sapiens. Quando o gênero Homo surgiu, todas as 
outras linhagens de seres vivos já exploravam, e continuaram exploran-
do, possibilidades evolutivas que nenhuma das espécies desse gênero 
podia explorar. O que podemos ter do Chimpanzé, para falar de al-
guém bastante próximo, é somente aquilo que hominídeos e panídeos 
herdaram do seu ancestral comum. Além disso, só pode haver uma que 
outra homoplasia que nos aproxime pela via da analogia. Mas essa pro-
vável contingência não pode nos fazer perder de vista que cada espécie 
desses gêneros desenvolveu as suas próprias autapomorfias. Por isso 
mesmo é inegável que nem todo Homo sapiens está na espécie fundadora 
do gênero Homo. Situação esta que, aparentemente, pode dar uma justi-
ficação parcial à também inadequada afirmação de Lorenz segundo a 
qual “nem todo o homem está no animal”. 

Em realidade, nenhuma espécie está toda contida nos seus an-
cestrais. Cada espécie, conforme falei, tem as suas autapomorfias. Mas 
se isso é o que exprime a primeira parte do apotegma de Lorenz, então 
também se pode dizer o mesmo de Pan troglodites, do gênero Panthera e 
de qualquer outra linhagem particular. Diríamos: ‘nem todo o chim-
panzé está no animal’ e ‘nem todo o felino está no animal’. Estas duas 
últimas fórmulas, entretanto, soam esquisitas. Nem sequer parecem 
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estar bem construídas. Mas, se for assim, se elas não estão bem cons-
truídas, então isso também vale no caso de ‘nem todo o homem está no 
animal’. Como as outras duas fórmulas, esta última frase também pare-
ce mal construída a partir de um ponto de vista filogenético. No me-
lhor dos casos, ela é imprecisa demais. Eu acredito, todavia, que em 
realidade se trata de um absurdo. 

Se não nos parece assim, se acreditarmos poder entender per-
feitamente o que Lorenz queria indicar, isso acontece porque, ao dizer 
que ‘nem todo o homem está no animal’, expressa-se uma ideia enqua-
drada em alguma oposição tipológica entre o animal e o humano. Mas 
essa oposição, devemos entender, não pode ter correlato nem tradução 
na linguagem darwiniana da Biologia Evolucionária. Disciplina dentro 
da qual se insere essa ciência natural do homem cujo programa Lorenz 
estava delineando. 

O darwinismo, precisamos compreender, não é um humanis-
mo. Opor em bloco o animal ao humano implica a busca de uma es-
sência do homem. Coisa que, de um ponto de vista evolucionista, não 
pode ser feita. Em realidade, e isto pode servir como conclusão de toda 
a reflexão precedente, a pergunta inicial de qualquer indagação darwini-
ana sobre a nossa linhagem não será nunca ‘o que é o homem?’, mas ‘o que 
aconteceu com o macaco que ele ficou tão esquisito assim?’. Outra vez: ‘por que a 
apomorfia e não a plesiomorfia?’. Eis aí a questão. 
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Introducción 

Como toda especie, el ser humano se relaciona con su ambien-
te: lo habita, lo modifica, y se ve afectado por él. Esta relación especie-
ambiente influye de diversas maneras en las rutas que toma la 
evolución. El estudio particular, histórico de cada caso, aporta 
elementos para la mejor comprensión del proceso evolutivo que ha 
conducido a la formación de la especie. 

En el estudio de la evolución humana se ha buscado 
comprender de qué manera a lo largo del tiempo y en distintos 
espacios las especies homínidas intervinieron en los ambientes que las 
han rodeado. En lo que sigue presento un panorama sobre el proceso 
de la evolución homínida con el objeto de recapitular cómo la 
capacidad homínida de modificación del ambiente desempeñó un 
papel importante en el curso de la evolución humana, revisando para 
ello algunos de los principales procesos de hominización y 
humanización en los que la acción homínida sobre los recursos del 
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entorno influyó de diversas maneras en los procesos evolutivos del 
linaje. 

En la evolución interactúan elementos del ambiente y del 
comportamiento de las especies. Al hablar de ambientes cuando nos

referimos al linaje de los homínidos1 es necesario ampliar el 
concepto para incluir no sólo el entorno natural, sino también 
elementos culturales e históricos. 

En los taxones homínidos, debido a la existencia de cultura o 
conductas paraculturales, se desarrollaron saberes que fueron 
transmitidos extrasomáticamente a las generaciones sucesivas y que, 
por ser de carácter cultural e histórico, se incorporaron al inventario de 
sus ambientes incluyendo así no sólo elementos de la biocenosis y de 
los biotopos, sino otros tales como el uso de territorios o espacios, 
conocimientos sobre formas de hacer y recursos por utilizar, y formas 
intraespecíficas de relacionarse, que formaron parte de los distintos 
ambientes en los que el linaje evolucionó. Así, cada nuevo homínido ha 
llegado al mundo en un medio configurado por estas distintas 
variables, y ese es el ambiente en el que vive y se desenvuelve: un 
ambiente cultural e históricamente enriquecido.  

Panorámica general de la evolución humana 

De acuerdo a lo que hoy sabemos, la evolución del orden 
Primates dio inicio hace unos 50-45 millones de años, como una de las 
numerosas consecuencias del fortuito evento previo de la colisión de 

                                                
1 Sobre el “linaje de los homínidos” existen numerosos debates (véase, al 
respecto, por ejemplo, Cela-Conde, 2002) sobre cuáles especies y géneros 
incluir. Aquí utilizo este apelativo para referirme a nuestra especie, Homo sapi-
ens, y a aquellas que se consideran sus especies ancestrales. 
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un meteorito2. A lo largo de este tiempo ocurrieron en el taxón 
diversas radiaciones adaptativas; entre las más importantes de la familia 
de los homínidos están3: la capacidad prensil4, el cambio de la 
dominancia del sentido del olfato por el de la vista5, la aparición de la 
locomoción braquiadora6, la bipedestación7 y el crecimiento del 
cerebro, —concomitante al orden Primates, pero acentuado en el linaje 
homínido. 

Estas características posibilitaron formas distintas y ampliadas 
de exploración del ambiente: La capacidad prensil se considera una de 
las principales características de nuestro orden pues gracias a ella 
poseemos un especial agarre de fuerza y precisión, posibilitado por la 
oponibilidad del pulgar, el incremento en la sensibilidad de las yemas 
de los dedos, y la presencia de uñas aplanadas. Desde la perspectiva de 
la evolución humana esta es una característica de gran interés, pues sin 
ella nuestra capacidad transformadora simplemente no habría sido. 
Esto sucede en el Eoceno, es decir, hace entre unos 37 y 58 millones 
de años. Se supone que la destreza de las manos, convertidas en 
nuevos instrumentos para conocer el mundo, amplió la capacidad 
perceptiva de los homínidos, abriendo paso a formas variadas de 
reconocimiento y apropiación del entorno.  

Otra característica de importancia aparecida en este periodo 
fue una modificación de la dominancia de sentidos a favor de la 
capacidad visual que dio paso a una relación sensorial particular con el 
mundo al dar prioridad, para la interacción con el mundo circundante, 

                                                
2 Angela, 1999: 315-321; Palmer & Barret, 2010: 180-200. 
3 Washburn, 1963. 
4 Hace unos 45-50 millones de años (mda). 
5 En los siguientes 10 o 15 mda, es decir, entre 40-35 mda. 
6 Hace unos 35 mda, en el Oligoceno. 
7 Hace entre 8 y 4 mda. 
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a la información recolectada por el sentido de la vista por encima de la 
recolectada por el olfato. El olfato es un sentido muy acusado en otros 
órdenes de mamíferos mientras que en los primates aparece 
disminuido. La vista constituye una de nuestras principales formas de 
interacción con el mundo8. 

Posteriormente en algunos grupos de primates aparecieron 
características físicas que conllevaron cambios hacia la locomoción 
braquiadora9. 

La bipedestación, característica de la mayoría de los grupos de 
homínidos, y aparecida hace entre 8 y 4 millones de años, liberó a las 
manos de la tarea de la locomoción no sólo ampliando las 
posibilidades de intervención en el ambiente sino posibilitando 
también una percepción distinta del paisaje, más panorámica.  

Por último, la tendencia al aumento del tamaño del cerebro 
incrementó las habilidades de su inteligencia, especialmente en lo que 
se refiere a la previsión, planeación, transformación intencional del 
ambiente y comprensión de la mente de otros, si se atiende a lo que el 
registro arqueológico y la primatología señalan. Una tendencia general 
al aumento del tamaño del cerebro fue concomitante a la aparición de 
los primates, es decir, aparece con ellos, es parte de la ramificación de 
ese clado, pero en el linaje de los homínidos se magnificó. Puede 
hablarse en este grupo de un aumento significativo del volumen 
cerebral, constatado en todas las especies que consideramos 
pertenecientes al género Homo, a partir de Homo habilis, hace alrededor 
de 2 a 2.5 mda10. Con esta especie o quizá con algunos de sus ancestros 

                                                
8 Le Gros Clark, 1956: 30. 
9 Presente sólo en algunos grupos de primates (Ibíd.), véase también Wilson, 
2002: 33. 
10 Tobias, 1994: 44. 
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más inmediatos o contemporáneos a ella, apareció una conducta 
relevante para nuestra especie: la fabricación de útiles. Este 
comportamiento es parte de una conducta general de modificación del 
ambiente de forma planificada propia del linaje de los homínidos. 

De acuerdo al testimonio de la arqueología, momentos 
importantes relacionados con esta habilidad serían por lo menos los 
siguientes: hace alrededor de 2,6 mda, la primera aparición de 
utensilios, que implicó la aparición de un cierto tipo de inteligencia 
técnica, quizá la primera revolución tecnológica: la conducta 
instrumental. Hace 1,5 mda, la aparición de bifaces y una mayor 
variabilidad de otros útiles, como puntas o raspadores, que muestra 
una mayor modificación intencional de ambientes y cierta transmisión 
cultural. Hace 500 mil años se constata en los utensilios la búsqueda de 
elementos más estéticos, por ejemplo más simétricos, y una más clara 
tendencia a la búsqueda de estandarización, atestiguada por hachas de 
mano bifaciales de manufactura más fina11. Estos útiles se consideran 
un buen fundamento para suponer la aparición de una intencionalidad 
orientada a seguir un canon, una imposición de forma, una conducta 
marcada culturalmente. Posteriormente, hace alrededor de 200 mil 
años en África, según una interpretación12, o 100 mil, según otra, y 
hace 50, 40 o 35 mil años en Europa13, el registro arqueológico 
muestra el florecimiento de una gran creatividad humana evidenciada 
por una importante diversificación de los útiles y del uso de materiales, 
la aparición del arte, el acondicionamiento de hábitats incluyendo 
espacios para vivienda y la ornamentación, entre otras muestras de 
comportamiento antiguo. 

                                                
11 Tuffreau, 2004. 
12 Según McBrearty y Brooks (2000), hace 280 mil años ya se localizan navajas, 
piedras de molienda y procesamiento de pigmentos en África, puntas hace 250 
mil, utensilios de hueso y puntas pedunculadas hace 95 mil, entre otros útiles. 
13 Stringer & Andrews, 2005: 212. 
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Todo ello configuró los caminos de la evolución de un linaje 
en el que apareció una especie con una conducta fuertemente orientada 
a la apropiación y transformación del entorno, que ulteriormente 
ampliaría el espectro de sus actividades a otras de gran carga creativa 
por ejemplo el arte, la industria14 y la tecnología. Se conformó así la 
conducta homínida y ulteriormente la llamada conducta humana moderna, 
que connota principalmente el acondicionamiento de hábitats y el 
incremento del impacto homínido en el ambiente. A lo largo de estos 
millones de años diversas especies homínidas aparecieron y se 
extinguieron, siendo Homo sapiens y Homo neanderthalensis quizá las 
únicas sobrevivientes hace unos 100 mil años. 

Con la desaparición de los neandertales y ya con la especie 
Homo sapiens como única sobreviviente del linaje, hace quizá unos 30 
mil años, puede hablarse de una profundización del impacto de sus 
conductas transformadoras de ambiente pues ocurren eventos de gran 
envergadura para el planeta tales como la domesticación de especies 
animales y vegetales, es decir la agricultura y la ganadería, hace unos 12 
mil años, la subsiguiente sedentarización, la urbanización y nuevas 
formas de vida concomitantes a grandes agrupaciones de humanos. 
Estos últimos eventos no participaron en los procesos de 
hominización sino que son justamente sus resultados: para este 
periodo ya había aparecido plenamente la forma humana moderna, 
acaecida hace alrededor de 180 mil años.  

                                                
14 Por industria entiendo aquí, no la industria moderna, cuya eclosión en el 
siglo XVIII estuvo a la base de la Revolución Industrial que cambió la faz del 
mundo, sino la propia capacidad humana de transformación del entorno, 
existente desde sus propios orígenes como especie. Al respecto, la Real Aca-
demia Española (RAE) define: “industria (Del lat. industrĭa). 1. f. Maña y 
destreza o artificio para hacer algo. 2. f. Conjunto de operaciones materiales 
ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios 
productos naturales.” 
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La temporalidad —el Paleolítico 

Como señalé, los primeros utensilios líticos de que se tiene 
registro aparecen hace entre 3,4 y 2,6 millones de años (mda)15, al final 
del Plioceno, periodo en el cual también aparecieron los primeros 
homínidos. Pero fue en el Pleistoceno cuando los utensilios inician su 
desarrollo con mayor plenitud. 

La historia tecnológica del linaje humano es más compleja que 
la división simple entre piedra tallada (lo que llamamos el Paleolítico) y 
piedra pulida (Neolítico) que se estableció en las primeras reflexiones 
arqueológicas al respecto. Estos conceptos, del siglo XIX europeo, se 
han ido enriqueciendo a través del estudio de distintos periodos y 
lugares. Pero con Paleolítico se sigue describiendo a ese gran periodo de 
la historia humana que empieza en África desde que los primeros 
homínidos empezaron a trabajar la piedra para convertirla en utensilios 
hasta la revolución neolítica —la aparición de la agricultura. Es decir, 
se refiere al periodo de la historia humana durante el cual el ser 
humano se apropió de elementos del entorno para su sobrevivencia 
por la vía de la recolección y la caza. Un modo más propiamente de 
apropiación que de producción. Hoy se considera que el inicio del 
Paleolítico tiene lugar hace entre 3,4 y 2,6 mda, con los primeros útiles 
líticos de que se tiene registro. Pero esta ha sido y seguirá siendo una 
fecha móvil pues, como puede verse, se asocia al hallazgo y 
fechamiento de los útiles más antiguos, tema que siempre depara 
novedades. Hoy en día los utensilios más antiguos se han encontrado 
en Dikika y en Gona, en Etiopía, en el triángulo de Afar, pero es un 
dato que siempre puede cambiar. 

                                                
15 De la Torre, 2011, p. 1028. 
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El Paleolítico se ha dividido en tres periodos: Paleolítico 
Inferior (hace 3.4-2.6 mda en África y 700 mil años en Europa), 
Paleolítico Medio (de hace 300 mil a hace unos 40 mil años) y 
Paleolítico Superior, hace entre 40 mil años a hace alrededor de 12 mil 
años. Es en el Paleolítico Medio y en el Superior en donde se identifica 
un gran incremento de la creatividad humana, al menos en lo que se 
refiere al repertorio instrumental. En los yacimientos africanos se 
utiliza también el término “Edad de la Piedra”, que a la vez es 
subdividida por los estudiosos en Edad de la Piedra Antigua, Edad de 
la Piedra Media, y Edad de la Piedra Tardía. 

Las especies 

Las especies que han protagonizado algún papel en la 
evolución humana son diversas. Actualmente se consideran homínidas 
a unas 18 o 20 especies, agrupadas en seis o siete géneros: Ardipithecus, 
Orrorin, Australopithecus, Paranthropus, Kenyanthropus y Homo16, 
probablemente también Sahelanthropus. De entre todos estos géneros, 
se considera que Homo es descendiente probablemente de alguna de las 
formas gráciles de australopitecinos, Australopithecus afarensis o 
Australopithecus africanus, aunque toda afirmación de ancestría en 
paleoantropología es, por variopintas razones, fuertemente debatida. 

Nuestro género, Homo, aparecido hace entre dos y tres 
millones de años, parece haber tenido no sólo una conducta 
tecnológica, a diferencia de los demás homínidos, sino también una 
disposición migratoria más audaz que le llevó a colonizar hábitats más 
lejanos. Desde África hubo algunos movimientos migratorios 
tempranos de grupos de H. erectus hacia Asia y Europa hace entre 2 y 
1,5 mda. En Asia (China, Indonesia) H. erectus se estableció y prosperó 

                                                
16 Cela, 2002. 
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durante cientos de miles de años. En Europa, algunos grupos 
probablemente de este taxón, representados por Homo antecessor, 
parecen haber evolucionado hacia Homo neanderthalensis, especie bien 
adaptada a las duras condiciones climáticas del Pleistoceno europeo. La 
que se considera la forma africana del grado erectus, Homo ergaster, 
continuó evolucionando dentro del continente. Se considera que todas 
estas adaptaciones tuvieron a la base la capacidad instrumental de estos 
homínidos, que les posibilitó intervenir más ampliamente en sus 
ambientes para modificarlos y apropiarse de sus recursos. En algunos 
casos quizá se incluyó el uso del fuego, que también ampliaba, 
posiblemente, el rango de alimentos posibles de consumir, y el rango 
de climas posibles de habitar, dado que en su origen la humana es una 
especie tropical. 

La evolución en África, se piensa, condujo a la aparición de 
Homo sapiens. Se han encontrado en ese continente, tanto en África 
oriental como meridional, en fechas tan antiguas como 400 y 200 mil 
años, restos de individuos que ya se asemejan mucho a nosotros 
aunque con un menor volumen cerebral, llamados Homo sapiens 
arcaicos, (Bodo, Broken Hill17, Eyasi). 

Homo sapiens en su forma anatómicamente moderna, aparece 
en África hace alrededor de 200 mil años. Los especímenes sapiens de 
Kibish, en Omo, Etiopía, han sido datados nuevamente en fechas 
recientes (fueron encontrados en 1967) arrojando una fecha de 195 mil 
años18, con lo que han pasado a ocupar el lugar de los restos más 
antiguos conocidos de nuestra especie. Hay restos también en 
Sudáfrica, en Klasies River Mouth, de aproximadamente 120 mil años 

                                                
17 Stringer, 1999. 
18 Por el método radiométrico de argón-argón (McDougall, Brown & Fleagle, 
2005). 
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y en las cuevas de Qafzeh y Skhul, en Medio Oriente, de hace unos 90 
mil años. 

En posteriores movimientos migratorios, Homo sapiens pobló 
Europa y Asia hace entre 60 mil y 40 mil años. Se cree que desplazó a 
las poblaciones homínidas locales, es decir, a Homo erectus en Asia y a 
Homo neanderthalensis en Europa, llegando a ser la única sobreviviente. A 
partir de hace unos 100 mil años en África y unos 40 mil a 35 mil años 
en Europa, hay cambios muy significativos en el registro arqueológico 
mostrando un desarrollo intensivo de tecnologías y formas muy 
creativas de intervención en el ambiente, todas asociadas a Homo sapiens 
modernos. 

Los utensilios 

Aunque en cada región se dieron formas locales, particulares, 
de producción de útiles, con sus específicas marcas culturales, en una 
mirada general puede decirse que las principales industrias a lo largo de 
las distintas etapas del Paleolítico fueron las siguientes: 

En el Paleolítico inferior o Edad de la piedra antigua tenemos 
el Olduvaiense y el Acheulense, el primero con una antigüedad de 3,4 o 
2,6 mda, el segundo con 1,5 mda aproximadamente19. Los restos más 
antiguos se han encontrado, como señalé, en Etiopía, y no han sido 
asociados aún a homínido alguno. 

                                                
19 Se ha propuesto el uso de una terminología diferente para describir estas 
industrias y separarlas de su asociación original con determinados yacimientos, 
proponiendo “Modo 1” para lo que se conoce como olduvaiense y “Modo 2” 
para el acheulense temprano. Muchos autores utilizan esta nomenclatura 
aunque no se trata de un uso generalizado. 
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La olduvaiense es una industria antigua, y debe su nombre al 
lugar donde se tipificó por primera vez, Olduvai, en donde se asoció a 
Homo habilis. El material olduvaiense20 se compone de guijarros 
mínimamente modificados, en forma de poliedros, choppers, 
raspadores, algunos de ellos transformados sólo por el uso al golpear, 
otros muestran una talla muy elemental, que sólo busca formar un filo 
o una punta para posibilitar corte, raspado, perforación. Es material 
muy simple, de utilidad general en la apropiación de componentes del 
ambiente, y gran parte de él la constituyen grandes cantidades de 
piedras sin modificar que simplemente se han transportado de una 
fuente de materia prima a algún sitio habitacional, quizá como arma 
para defensa, quizá como fuente de material. 

La industria acheulense tiene como útil principal los 
instrumentos bifaciales, hachas de mano, cuchillas, raspadores. Entre 
más tardías son, más diversas son sus formas: circulares, almendradas, 
trapezoidales. Son instrumentos útiles para corte de piezas grandes de 
carne, incluso para cortar piel muy dura, o para separar pedazos 
grandes de corteza o madera. Algunos de ellos son instrumentos muy 
pesados y en general son piezas fuertes y multifuncionales adecuadas 
para cortar, raspar, golpear, aunque burdamente. Este tipo de útiles 
permaneció sin cambio por cientos de miles de años, excepto un 
perfeccionamiento en su talla que puede identificarse hace alrededor de 
500 mil años cuando los bifaces toman incluso tintes estéticos. Fueron 
utilizados para separar carne de las piezas de caza o carroñeo, para 
procesar productos vegetales y puede especularse que para defensa. 
Por cientos de miles de años estas industrias acompañaron al linaje de 
los homínidos permitiéndole ampliar sus posibilidades de interacción 
con el ambiente, en particular alimentarias y quizá de ocupación de 
paisajes. En algunos sitios, por ejemplo Olduvai, se ha querido ver en 

                                                
20 Leakey, M.D., 1966. 
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una alineación circular de piedra una suerte de precursor de abrigo 
rocoso, sin embargo en diversas ocasiones se ha señalado que los 
árboles pueden funcionar como retenedores de piedras durante las 
ríadas, formando alineaciones circulares naturales. 

En el Paleolítico medio se ha tipificado en Europa 
principalmente el periodo musteriense, en el cual la talla Levallois es 
una de las más características21. Son formas simples, poco 
diversificadas, también multifuncionales, en las que predominan puntas 
y raspadores, fuertemente definidas culturalmente, pues la tecnología 
de su elaboración demanda una manera predeterminada de trabajo, 
muy específica, que implica dar forma a la pieza final que se busca 
obtener sobre el núcleo, alcanzando casi su forma final antes de dar el 
último golpe y desprender la lasca. Implica un alto grado de 
transmisión cultural en los grupos que la desarrollaron y, 
probablemente, un alto grado de sociabilidad también, precisamente 
por la gran intencionalidad en la imposición de forma. En Europa está 
asociada a neandertales, y en África, aunque menos cercana al tipo 
clásico22, a Homo sapiens. En África la talla está más diversificada, tanto 
cultural como tipológicamente incluyendo otros útiles bifaciales, 
puntas con pedúnculos, talla en hueso, sobre todo a partir de hace 100 
mil años, tecnologías que ya anuncian la mayor especialización del 
Paleolítico superior. 

El paso a este último periodo se caracteriza por la reducción 
del tamaño de los útiles ⎯con las llamadas industrias microlíticas⎯ 
evidenciando un uso más eficiente de la materia prima, la aparición de 
amplias formas de uso del hueso y la concha, madera, diversificación 
de los útiles: hay arpones, agujas, puntas de lanza, ornamentos, se 
aprovecha al máximo la talla, hay una clara inclinación por la 
                                                
21 Jaubert, 1999: 8-10. 
22 En la frontera Angola-Namibia (Nicoll, 2009). 
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producción estética. En Europa se dan formas muy sofisticadas de talla 
como el Auriñacense, Solutrense y Magdaleniense y en África también 
hay una gran diversificación de los tipos. Todo ello implica una mayor 
capacidad de intervención en el entorno y apropiación del mismo. 

En esta época se registra también un cambio notorio en la 
modificación de hábitats para ser ocupados. Si bien, como se señaló, 
incluso en capas antiguas de Olduvai se han identificado restos que 
podrían interpretarse como protecciones intencionalmente construidas, 
en el Paleolítico superior el acondicionamiento de hábitats para 
vivienda es un hecho generalizado: se acondicionan los abrigos 
rocosos, las cuevas, se hacen chozas de madera, de hueso, se recubren 
con pieles y fibras. Es en esta época también cuando se excava en el 
permafrost haciendo una especie de congeladores naturales que 
posibilitan, se cree, guardar restos de carne para que no entren en 
descomposición. 

Otro cambio que atestigua el registro arqueológico para ésta 
época es la aparición de arte. Algunas piezas dan cuenta de arte desde 
tiempos muy antiguos, hace 30 y 40 mil años, tanto en Australia como 
en África y Europa, pero el arte rupestre paleolítico parece tener un 
pico de esplendor hace alrededor de 20 mil años, siendo algunos de los 
sitios más conocidos Lascaux y Altamira, por ejemplo. El arte mobiliar 
también conoce una etapa muy productiva en este periodo con 
diferentes figurillas y útiles adornados ricamente. 

La interpretación arqueológica del comportamiento 

Los personajes de la arqueología son anónimos y en raras 
ocasiones esta disciplina tiene la posibilidad de encontrar un contexto 
prístinamente preservado (por ejemplo, en Pompeya, con la erupción 
del Vesubio en el año 79 dC). Para reconstruir sus contextos recurre a 
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múltiples disciplinas, al cotejo entre unas y otras, a diversas analogías: 
las hay etnográficas, primatológicas, psicológicas, experimentales, 
históricas, etológicas. No sólo la arqueología, sino todas las disciplinas 
que buscan pruebas de la evolución incluyen en su investigación un 
amplio espectro de tipos de evidencias y recurren al cotejo y diálogo 
entre esos datos23. Darwin, por ejemplo, señaló la constatación de la 
variación, el estudio de los fósiles, de la distribución geográfica, de las 
homologías, de la situación geológica. Coppens señala, entre otros, el 
análisis de la ubicación geológica, los métodos de datación, la 
biogeografía, la paleocología, la paleozoología y la paleobotánica. 
Asimismo el análisis de huellas de uso y de actividad, el estudio de 
artefactos por diversas vías científicas y desde diferentes perspectivas 
como, por ejemplo, el análisis por microscopía electrónica de marcas 
de corte en huesos o el examen de superficies dentarias. Muchas otras 
áreas han sido objeto de análisis, por ejemplo los ecofactos, datos 
referidos a los resultados de la acción de la especie en el ambiente, tales 
como las desertificaciones atribuidas al impacto homínido en el 
ambiente por fuego, o la desaparición de fauna en ciertas regiones 
atribuida a intensa actividad de caza.  

Es con estos elementos que se discute de qué manera vivieron 
las especies ancestrales a Homo sapiens, cuándo comenzó lo que 
llamamos una conducta humana. Las imágenes de los grandes periodos 
de la hominización han ido desde homínidos agresivos atacando con 
palos y huesos a sus enemigos o al acecho de oportunidades de hacerse 
con presas de otros o disputando presas con diferentes grados de 
arrojo, hasta grupos bien organizados de cazadores, a las que en 
ocasiones se añaden imágenes que no necesariamente tienen respaldo 
en los indicios fósiles o arqueológicos, de hembras recolectando y 

                                                
23 Véase, por ejemplo, Coppens, 2009: 15-41 y Benton, 1993: 22. 
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cuidando crías. En cada caso se ha encontrado evidencia arqueológica 
que da algún soporte a las afirmaciones o por lo menos no las desdice. 

Con relación a la caza, el análisis comparativo de huellas de 
uso sobre los utensilios y marcas de corte sobre huesos de fauna 
muestra en efecto tareas de destazamiento que apoyarían el consumo 
de carne desde tiempos tempranos, quizá en el Plio-Pleistoceno. Si la 
vía de su abastecimiento era el carroñeo o la caza es algo difícil de 
discernir con los útiles que han quedado de ello. Las sociedades del 
Paleolítico medio final y del Paleolítico superior utilizan ampliamente 
puntas de lanza y de flecha, pero no es así para los grupos del 
Paleolítico inferior y medio. La descripción de las formas de vida del 
Paleolítico, por ejemplo sobre el abastecimiento por la vía de la caza, 
del carroñeo o de la recolección, o sobre la agresividad o no de las 
conductas son temas en controversia. Para respaldarlas se acude a la 
interpretación de analogías etológicas y etnológicas. Por ejemplo, hoy 
se sabe que los chimpancés cazan en grupos de machos sin necesidad 
de arma alguna, atacando a sus presas de manera coordinada, 
cercándola y matándola con sus manos y dientes24. Ello indica una alta 
posibilidad de esa conducta en el repertorio posible de conductas en 
nuestros ancestros. Por otro lado, si bien hay varias formas de 
organización social entre los primates, nuestros parientes más cercanos 
los bonobos y los chimpancés viven en grandes grupos sociales en 
donde hay liderazgo, dominancia y cierta división de las actividades. Se 
sabe también que los primates se distinguen por una gran plasticidad 
conductual. Por tanto, la idea de grupos de recolectores cazadores 
guiados por determinados liderazgos y capaces de adaptarse a distintos 
medios a través de su particular forma de inteligencia —capaz de 
utilizar y mejorar su repertorio instrumental para ello— parece 
razonable.  

                                                
24 Stanford, 2001: 50. 
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Estos comportamientos producen modificaciones ambientales 
que construyen nuevos entornos. Supóngase por ejemplo una antigua 
agrupación homínida que eligiera un paisaje por su abundancia de 
recursos cazables, y que por esa misma razón hubiera dejado de elegir 
otros paisajes. Su condición de seres históricos y culturales habría 
implicado que esa acción tuviese una huella en el grupo imponiéndole 
una constricción a la siguiente generación, pues estaría en principio 
compelida a cazar debido a que en su región de nacimiento sería el 
principal recurso disponible. Esta nueva generación encararía su 
situación con creatividad, que es parte del repertorio de conductas 
homínidas, y volvería a intervenir en el ambiente, creando nuevas 
cunas históricamente determinadas para las subsiguientes generaciones. 
Para describir esta sucesión de determinaciones podría parafrasearse la 
implacable afirmación de W. Benjamin en sus Tesis de filosofía de la 
historia sobre el hecho de que no existen documentos de cultura que no 
sean a la vez documentos de barbarie, diciendo que no hay logro 
tecnológico, ambiental o cultural humano que no haya sido tanto una 
riqueza como una fuente de constricción para las siguientes 
generaciones. No ha habido lo uno sin lo otro.  

Discusión 

Así, todo parece indicar que con la aparición del género Homo 
y las primeras industrias, de las cuales tenemos testimonio en las 
industrias líticas, se inició un periodo en el que la aparición o 
conservación de capacidades instrumentales y conductas colectivas 
socialmente organizadas, mas la elección, creación y modificación de 
ambientes, fueron significativos en términos adaptativos e influyeron 
en la selección, conservación y evolución de rasgos de la inteligencia 
técnica; de, llamémosle así, la inteligencia de la transformación 
tecnológica del ambiente. Hay muchas formas de este tipo de 
intervención, por ejemplo, el traslado de materia prima de las fuentes 
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hacia las zonas de ocupación —las piezas llamadas por Mary Leakey 
“manuports”— indican elecciones de parajes.  

En el largo periodo en que vivió Homo erectus, iniciado quizá 
hace alrededor de 1,5 mda, la aparición y el perfeccionamiento de 
utensilios bifaciales evidencia el incremento de capacidades 
tecnológicas, de reconocimento y apropiación del entorno, y de 
comunicación. El registro fósil del linaje de los homínidos se amplía a 
muy diversos sitios indicando una capacidad migratoria que sólo puede 
ser concomitante a la de adaptación a distintos hábitats, quizá en 
algunos casos con uso de fuego, al menos es así en alguna zona de 
Kenya (Melka Kunturé) y quizá, la cueva Zhoukoudian (en China). 
Hay también una transmisión de las formas establecidas por la cultura 
que se aprecia por ejemplo en los bifaces. Homo sapiens arcaicos de 
distintos grupos y regiones también presentan estas capacidades. 

Cambios más profundos se dieron hace alrededor de 100 mil o 
200 mil años en África y 60 mil o 40 mil años en Europa, en donde el 
utillaje es muy sofisticado y diversificado: cambia la morfología, cambia 
la materia prima, cambia la tecnología. Se amplían las capacidades 
instrumentales y de modificación de hábitats. Se construyen o 
acondicionan viviendas, se practican formas de arte parietal y mobiliar. 
Toda esta creatividad evidencia un incremento del uso de capacidades 
tecnológicas, acrecidas por su transmisión de generación en generación 
–algunas se perderían, otras se conservarían y perfeccionarían– y por 
tanto un incremento en la flexibilidad y creatividad en el uso y 
modificación de ambientes, que nuevamente impactaría a las 
generaciones sucesivas. Desaparecen los neandertales en Europa y las 
últimas formas de Homo erectus en Asia y sobrevive únicamente nuestra 
especie. Así, hay un proceso de interacción reiterado entre la capacidad 
previamente existente, que confiere éxito en la habilidad de sobrevivir 
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y reproducirse, y la constricción o deriva impuesta a la siguiente 
generación. 

Puede también apreciarse otro aspecto importante en los 
procesos de hominización. Se refiere a la orientación específica de la 
mente humana a percibir y utilizar la causalidad que opera en el 
mundo. Es una capacidad cuya importancia en la evolución no es 
menor. Quizá, si se pensara que cada especie tiene ciertas orientaciones 
mentales específicas para aprehender ciertos aspectos del mundo, 
podría pensarse que la percepción de la causalidad es una de las 
orientaciones específicas de la mente humana, la que posibilita su 
intervención en el ambiente. Cuando se habla de inteligencia puede 
constatarse que el reino animal está lleno de ejemplos de ella, pero cada 
inteligencia específica parece estar, seguramente debido a procesos de 
selección natural, orientada a responder a las condiciones del ambiente 
en que ella vive, a partir de la particular herencia genética de cada 
especie. Cada especie desarrolla alguna actividad o forma de vida en el 
mundo. Por ejemplo los felinos y su alto grado de capacidad de 
atención concentrada sobre su futura presa. Existe un alto grado de 
atención e intencionalidad en la caza de animales no humanos. No hay 
en ella sin embargo orientación alguna hacia la actividad instrumental. 
Las abejas y las hormigas muestran una capacidad desarrollada para 
orientar su conducta en beneficio de su grupo social. Los cuervos 
observan las situaciones con detalle antes de actuar, parecen prever la 
posibilidad de trampas, esperar pacientemente hasta elucidar las 
circunstancias. Todo el que ha tenido animales bajo su cuidado podría 
poner ejemplos de la diversa orientación de las mentes animales, en 
mayor o menor medida. 
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Conclusiones 

En el ser humano, además de muchos rasgos compartidos por 
todos los miembros del orden Primates al que pertenece, como la 
inteligencia social, la capacidad de engaño, el cuidado mutuo y la 
comunicación, se desarrolló, quizá como apomorfia, una mente con 
una específica capacidad de percepción y previsión. Un tipo de mente 
que representa situaciones y sus consecuencias imaginariamente. Esto 
pudo contribuir a su mayor capacidad tecnológica y de intervención en 
el ambiente, posibilitada anatómicamente por sus ya existentes manos y 
su pulgar oponible. También resulta relevante su capacidad de 
transmisión de la experiencia a su descendencia, que, siendo 
compartida por sus especies cercanas, fue multiplicada por el lenguaje, 
la cultura, la ampliación del plazo de crianza, y la capacidad de 
imitación.  

Juzgo a tres de estas capacidades, que pueden resumirse en a) 
prever y diseñar, b) manufacturar, y c) transmitir, como piezas clave de esa 
inteligencia que además de percibir el entorno, planea y ejecuta 
acciones interviniendo en el futuro, modelándolo. Pienso que puede 
llamarse a esta orientación una mente causal. La historia del linaje 
homínido, con su perfeccionamiento de industrias y su ampliación de 
la capacidad tecnológica, muestra una tendencia en esa dirección. Una 
tendencia que amplió enormemente las capacidades de intervención en 
el ambiente por parte de nuestra especie. Una tendencia que implica un 
alto grado de flexibilidad conductual y una consecuente disminución 
de las conductas estereotipadas. 

No sabemos si el cambio más significativo en esta tendencia, 
ocurrido quizá con la aparición de nuestra especie, Homo sapiens, tuvo a 
la base algún cambio neurobiológico, o algún cambio en el 
comportamiento, o ambos, más seguramente. Lo cierto es que está, sí, 
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a la base de la capacidad del linaje homínido de modificar su entorno, 
punto crucial en la evolución del mismo.  
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Introdução 
 

Desde tempos imemoriais a espécie humana, no processo de se 
constituir, se mantém em relação constante com várias outras espécies 
animais. Protegendo-se de ursos, lobos e grandes felinos, agachando-se 
na lama para rastrear pegadas de antílopes e zebras, desenvolvendo 
armas para a caça, abatendo cabras e coelhos para obter alimento e 
confeccionar vestimentas, sobrevivendo aos parasitas, o animal huma-
no – incluindo as outras espécies do gênero Homo que antecederam ou 
conviveram com o H. sapiens – sempre dividiu ou disputou o mundo 
com uma ampla comunidade de animais. No decorrer do tempo evolu-
tivo e do tempo histórico, dos processos de domesticação e das revolu-
ções agrícola e industrial, essas interações foram se complexificando, 
incluindo formas cada vez mais elaboradas de exploração do corpo e 
do comportamento animal: a força de trabalho, a pecuária, os cruza-
mentos seletivos para a produção de raças, as grandes fazendas indus-
triais, os abatedouros e peleterias, o uso de cobaias em experimentos 
fisiológicos (vivissecção), e, nos dias atuais, também as demandas da 
engenharia genética, entre outras tantas biotecnologias relativamente 
recentes. 
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Assim como os demais animais, também os humanos precisa-
ram, e continuam precisando, para sua sobrevivência individual e per-
petuação genética, da habilidade de ler os sinais do ambiente em que 
vivem, de modo a serem capazes de reconhecer as fontes de alimento e 
água, proteção e abrigo, perigo e prazer e lutar por seu acesso a tais 
recursos. Esse processo e essa competência individual e evolutiva de ler 
o mundo incluem uma dinâmica que envolve a interpretação do com-
portamento dos outros animais com os quais interagimos. No presente 
texto pretendo explorar a importância das habilidades de comunicação 
e compreensão interespecíficas nos relacionamentos que o ser humano 
estabelece – ou é capaz de estabelecer – com vários outros tipos de 
animais, em especial aqueles dotados de mente, como os mamíferos e 
aves. Minha abordagem será predominantemente darwinista, procuran-
do explorar a questão das faculdades mentais desses animais e inte-
grando os aspectos evolutivos das capacidades empáticas animais (in-
cluindo o humano) às implicações éticas de nossa competência para 
reconhecer as demandas físicas e emocionais dos seres não-humanos. 
Para dar conta desse objetivo, articularei inicialmente algumas concep-
ções de Charles Darwin a conceitos elaborados pelo biólogo Jacob von 
Uexküll. O diálogo entre esses naturalistas será acrescido de ideias e 
ferramentas conceituais de autores atuais dos campos da primatologia e 
de um campo novo e transdisciplinar, o dos Estudos Animais. Ao 
promover essas interlocuções, pretendo demonstrar ao leitor a emer-
gência, nas últimas décadas, de um olhar renovado, baseado em releitu-
ras e em descobertas surpreendentes a respeito das capacidades mentais 
dos animais. Essa nova percepção, sustentada por alguns primatólogos 
e cientistas sociais de prestígio no mundo acadêmico, desafia o modelo 
ainda vigente, baseado nas concepções dos behavioristas e da etologia 
tradicional sobre o comportamento animal, e sugere que tal modelo 
vem se mostrando obsoleto, e talvez se encontre em franco processo 
de decadência, a despeito da veemência com que possa continuar a ser 
defendido por muitos na comunidade de biólogos. Cumpre assinalar, a 
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esse respeito, que essa nova valorização da inteligência e da sensibilida-
de dos animais não-humanos implica, em grande parte, uma retomada 
das formulações originais de Darwin a respeito das origens biológicas 
da mente humana como nada mais que um tipo particular de mente 
animal. Nesse sentido, os conceitos e teses articulados pelos autores 
atuais citados nas páginas a seguir podem ser ao menos parcialmente 
encarados como uma reafirmação da visão de Darwin sobre todas as 
coisas das quais um animal - humano ou não - é capaz.  
 
Darwin, Uexküll e o jogo das semelhanças e diferenças: origem 
comum, seleção natural e mundos-próprios  
 

A estrutura da teoria evolutiva de Charles Darwin é conceitu-
almente complexa, tanto que Ernst Mayr, biólogo e historiador do 
darwinismo, considera que o pensamento darwiniano poderia ser divi-
dido em cinco teses principais e significativamente independentes umas 
das outras: 1) evolução como fato; 2) origem comum de todos os seres 
vivos (common descent); 3) gradualidade do processo evolutivo; 4) especi-
ação populacional; e 5) seleção natural (Mayr, 1998: 564). Embora pos-
samos, talvez, questionar essa autonomia epistemológica de cada uma 
dessas teses conforme defende Mayr, e também cause estranheza a 
ausência da teoria da seleção sexual nessa lista dos principais compo-
nentes do pensamento evolutivo de Darwin, o que importa aqui é a 
validade heurística e didática da subdivisão proposta por Mayr. Quanto 
à discussão que pretendo estabelecer, interessam, particularmente, as 
concepções que chama de “primeira revolução darwiniana” e de “se-
gunda revolução darwiniana”, a saber, respectivamente, as teses da 
origem comum e da seleção natural (Mayr, 1998). 

Concebida por Darwin e continuamente aprimorada pelos ne-
odarwinistas desde a construção da teoria sintética da evolução (Mayr e 
Provine, 1980), a teoria da seleção natural propõe um mecanismo ex-
plicativo para a diversificação das formas vivas, em um processo histó-
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rico contínuo de interações das espécies com os componentes bióticos 
e abióticos dos meios em que cada uma delas evolui, conforme seu 
grau de adaptação às condições ambientais circunstanciais. Esse pro-
cesso de ‘descendência com modificação’ descrito por Darwin explica-
ria como e por que a vida no planeta ocupou os mais variados nichos e 
assumiu as mais diversas formas, desde as bactérias até os ouriços do 
mar, as sequoias gigantes, os polvos, as abelhas, as samambaias, os 
humanos, os tigres, as baleias, os camaleões, os linguados, os gorilas, os 
beija-flores.   

Essa multiplicação e diversificação das formas vivas, elucidada 
de maneira até hoje bastante convincente pela teoria da seleção natural, 
também explica e implica a existência de diferentes estilos de vida, 
inúmeras formas de perceber, interpretar e interagir com o ambiente 
circunstante. Quanto a esse aspecto, o pensamento darwiniano pode 
ser articulado às ideias de um biólogo báltico da primeira metade de 
século XX: Jakob von Uexküll (1864-1944), que concebeu a teoria dos 
mundos-próprios, ou mundos-vividos (Umwelt). De acordo com esse autor, em 
um mesmo ambiente físico cada ser vivo ali existente habita não o 
mesmo mundo que as demais espécies, mas um mundo exclusivo seu, 
determinado pelas peculiaridades e limitações de seu aparato perceptivo 
e pelas suas possibilidades de atuação no ambiente. Grande parte das 
características que compõem o meio ambiente simplesmente não é 
percebida pelos membros de uma dada espécie, por tais características 
não fazerem parte de suas possibilidades sensoriais e de ação, uma vez 
que são ecologicamente irrelevantes para a vida do animal em questão. 
Do todo do ambiente cada espécie somente apreende, segundo Ue-
xküll, aquelas características que funcionam como “sinais portadores de 
significado”, ou seja, aqueles aspectos ambientais aos quais está adapta-
da, pois é com tais elementos que esse animal tece uma teia de relações. 
Essa teia de relações com seres e objetos que compõem a vida de um 
dado ser constitui o todo de seu universo, e cada espécie está, portanto, 
aprisionada em seu mundo-próprio, que Uexküll compara a uma “bo-



SIMPATIA PARA ALÉM DOS CONFINS DO HOMEM 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p.79-117, 2014. 

83 

lha de sabão”, cujo interior encerra o horizonte de experiências acessí-
veis a um dado organismo (Carvalho e D’Almeida, 2011; Uexküll, 1933: 
21). 
Com a teoria dos mundos-próprios, Uexküll traz o sujeito animal para o 
centro da biologia. Em uma abrangente concepção de sujeito, para esse 
autor cada animal, de qualquer espécie que seja, é um sujeito, o centro 
de seu próprio mundo. O ponto de vista de cada espécie, sua perspec-
tiva particular, define os contornos de seu mundo-próprio, no qual o 
espaço, o tempo, as formas, cores e texturas são únicas, uma vez que 
diferem daquelas que compõem os mundos-próprios dos demais seres, 
habitantes de outros mundos diversos do seu. Dessa forma, cada ambi-
ente físico – uma floresta, um prado florido, um deserto - contém não 
um mundo, mas uma multiplicidade de mundos, tão plural quanto for 
o número de espécies ali existentes.  

O mundo-próprio de cada animal é composto das relações que 
o mesmo estabelece com coisas inanimadas e com outros seres vivos 
ecologicamente significativos em sua vida. Esses demais seres – cada 
qual com seu mundo-próprio - figuram no universo particular de uma 
dada espécie como “objetos significantes” para esse mundo-próprio 
(Uexküll, 1933: 121). A despeito, porém, do fato de cada espécie estar 
encerrada numa bolha sensorial que torna no mínimo turva, senão 
opaca, sua percepção dos mundos-próprios das demais espécies, Ue-
xküll alerta seu leitor para a tarefa e o compromisso do biólogo, de 
“reconhecer que, além do nosso mundo pessoal, também os mundos-
próprios dos nossos irmãos humanos e irracionais (sic) estão contidos 
num plano que tudo abrange”. A compreensão de que “todos os mun-
dos-próprios são inseridos, como vozes, na partitura do mundo” é o 
que “nos abre o caminho para a evasão da estreiteza do nosso mundo-
próprio” (Uexküll, 1933, pág. 172). 

O primatólogo contemporâneo Frans de Waal comenta as difi-
culdades inerentes a essa tarefa de transcendência enunciada por Ue-
xküll: 
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Isso requer grande familiaridade com a história natural e as característi-
cas especiais da espécie sob investigação, e também um esforço para 
suprimir a premissa questionável de que os animais sentem e pensam 
da mesma forma que nós. (...) Para que tenha qualquer valor heurístico 
que seja, nossa linguagem deve respeitar as peculiaridades de uma es-
pécie ao mesmo tempo que as enquadra de uma forma que faça vibrar 
um acorde na experiência humana. Isso é mais facilmente alcançável 
com animais próximos a nós do que com animais, como os golfinhos e 
morcegos, que se movem em um mundo diferente ou percebem o 
mundo através de sistemas sensoriais diferentes. A apreciação da diver-
sidade de Umwelten no reino animal permanece como um dos maiores 
desafios do estudioso do comportamento animal (de Waal, 2006: 63) 

  
A alusão, feita por de Waal, a diferentes graus de dificuldade e 

de oportunidades de êxito nas incursões aos mundos-próprios de espé-
cies distintas é completamente condizente com o outro postulado bási-
co do darwinismo, que quero agora enfatizar: a tese da origem comum 
entre todos os viventes. Segundo essa tese, formulada por Darwin e até 
hoje amplamente aceita e razoavelmente aperfeiçoada pelos biólogos 
contemporâneos, todos os seres vivos seriam descendentes de um pri-
meiro proto-organismo surgido no planeta bilhões de anos atrás. Por 
um processo de ‘descendência com modificação’, balizado pela seleção 
natural, as mais diversas formas de vida, originadas daquele primeiro 
ancestral primevo, proliferaram, gerando os grandes biomas da Terra. 
Essa diversificação dos seres vivos no decorrer dos períodos geológicos 
é representada pela figura da “árvore da vida”, e as ramificações dessa 
árvore indicam as diferenciações entre os táxons ao longo do tempo 
evolutivo. Quanto mais próximas duas espécies são representadas nas 
bifurcações da árvore da vida, maior o grau de parentesco biológico 
entre ambas, indicando que partilharam um ancestral comum relativa-
mente recente.  

Articulando as teses de Darwin com as de Uexküll, podemos 
concluir que a noção de origem comum implica que quanto mais pro-
ximamente aparentadas forem duas espécies, maiores devem ser os 
pontos de sobreposição, por assim, dizer, dos mundos-próprios de seus 
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integrantes. Partilhando sistemas sensoriais, propensões comportamen-
tais e faculdades cognitivas similares, animais de espécies proximamen-
te aparentadas devem ser capazes, portanto, de adentrar as fronteiras 
dos mundos-próprios uns dos outros. O mundo-próprio de um leão 
(Panthera leo), por exemplo, deve partilhar muitos mais objetos signifi-
cantes - ou equivalentes destes - com os mundos-próprios de outros 
felinos do mesmo gênero, como o tigre (Panthera tigris) ou o leopardo 
(Panthera pardus) do que com o mundo-próprio de um crocodilo-do-
Nilo, por exemplo, que pertence a uma classe diferente de vertebrados. 
Nesse sentido, podemos pensar as “bolhas de sabão” que encerram os 
mundos-próprios dos diversos organismos não como opacas e impene-
tráveis, mas como translúcidas e semipermeáveis, dependendo do grau 
de parentesco biológico (homologia) ou quiçá até mesmo da similarida-
de de modos de vida (convergência adaptativa) entre duas ou mais 
espécies.  

Voltando, portanto, à preocupação de Frans de Waal, é de se 
esperar que o pertencimento do ser humano à ordem dos primatas 
implique no fato de que o mundo-próprio humano, a despeito de suas 
particularidades, inclua ao menos algumas características comuns aos 
mundos-próprios dos demais primatas. Dentre estes, nossa espécie tem 
maior proximidade filogenética com os símios (subordem Haplorrhini; 
infraordem Simiiformes, composta pelos macacos e antropoides), especi-
almente com os grandes antropoides – a saber, orangotangos (Pongo sp), 
gorila (Gorilla gorilla), chimpanzé (Pan troglodytes) e bonobo (Pan paniscus). 
Esse fato sugere que no estudo do comportamento desses animais, 
mais do que quaisquer outros, o investigador humano terá melhores 
condições de apreender o significado de determinados comportamen-
tos justamente em decorrência da existência de zonas de sobreposição 
de seu mundo-próprio com os daqueles primatas que ele está obser-
vando. Isso porque é de se esperar – e os dados empíricos obtidos por 
neurocientistas e primatólogos confirmam – que os seres humanos 
partilhem com os grandes antropoides muitos elementos homólogos de 
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sua circuitaria neural e de seus padrões de conduta, tais como determi-
nados repertórios expressivos, relacionamento entre mãe e prole, con-
flitos de poder e formas de resolução dos mesmos, dentre inúmeros 
outros comportamentos. Esse terreno experiencial comum a humanos 
e não-humanos permite, em tese, que o investigador se coloque, ao 
menos parcialmente, ‘na pele’ desse ‘outro primata’, esse primata que 
não é idêntico a ele, mas que a ele está irmanado, e com quem pode se 
relacionar nas divisas de um espaço perceptivo, cognitivo e emocional 
compartilhado em decorrência da sobreposição de seus mundos-
próprios. Aprofundaremos essa discussão mais adiante, explorando a 
faculdade mental da empatia como atributo biológico. 

Os estudiosos do comportamento animal contemporâneos 
ainda não dão a devida atenção às ideias de Uexküll, o que é de se la-
mentar. Uma importante exceção é de Waal, que, conforme supracita-
do, sustenta que “a apreciação da diversidade de Umwelten no reino 
animal permanece como um dos maiores desafios do estudioso do 
comportamento animal” (de Waal, 2006: 63). Outra exceção é o filóso-
fo e etólogo Dominique Lestel, que observa que em sua maioria “os 
primatólogos não leem von Uexküll (...), e os filósofos não avaliam a 
importância das modificações que se produzem na etologia contempo-
rânea” (Lestel, 2002: 196).  
 
Sobre camundongos, ratos e papagaios: Do que é capaz um ani-
mal?  
 

As modificações produzidas na etologia contemporânea às 
quais alude Lestel dizem respeito, em grande parte, a uma mudança 
gradativa na interpretação dos atributos relativos à cognição animal, ou 
em outras palavras, às capacidades mentais dos não-humanos. Para 
ilustrar a questão podemos recorrer a uma narrativa do antropólogo 
Loren Eiseley sobre um acontecimento na sala de conferências de uma 
universidade que o envolveu diretamente: 
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Eu estivera falando, com o propósito de ilustrar um ponto, a respeito 
de um minúsculo camundongo, uma criaturinha maravilhosamente no-
va e radiante, de pezinhos brancos e fervor investigativo, que eu vira 
entrar no porão onde se realizava um seminário sobre o Império Bi-
zantino. Volvido algum tempo, o camundongo, em seu inocente folgar, 
trepou numa cadeira vazia e ali ficou encarapitado, em pé, com trêmula 
gravidade inquisitiva, enquanto um historiador de renome internacio-
nal continuava a dirigir-se ao grupo, sem revelar, por sinal algum, que 
surgira entre seus alunos um ansioso rosto expectante. Depois da mi-
nha própria conferência, fui abordado e censurado por uma senhorita 
que me informou, severamente, que eu estava dando provas de um to-
lo antropomorfismo, que, por certo, me colocaria em situação desfavo-
rável e suspeitosa nos círculos psicológicos que ela frequentava. Suspi-
rei e confessei, relutante, que o camundongo, por ser muito jovem e 
chegado do interior, não poderia ter compreendido todas as palavras 
da conferência. Não obstante, era lisonjeiramente manifesto ao meu fa-
tigado colega, o grande historiador, que o camundongo, pelo menos, 
tentara compreendê-las (Eiseley, 1969: 109). 

 
Lirismo e ironia à parte, Eiseley obviamente não defende, na 

passagem acima, que um camundongo possua um potencial cognitivo 
que o permita participar de discussões históricas sobre o Império Bi-
zantino. Mas sustenta que o pequeno animal que subia na cadeira e 
explorava o ambiente “com trêmula gravidade inquisitiva”, se esmera-
va, sim, de acordo com suas capacidades e limitações, ou seja, a partir 
de dentro das margens da bolha perceptiva que configurava seu mun-
do-próprio, em compreender a dinâmica de interações animais que 
aconteciam naquele espaço.  

Se avançarmos um pouco mais na análise do evento que en-
volveu Eiseley e o camundongo, podemos perceber que não apenas o 
roedor se esforçava para compreender o comportamento dos humanos 
naquele recinto, como também que pelo menos o antropólogo e seu 
amigo historiador fizeram o mesmo esforço, na direção oposta: a de 
compreender a conduta do pequeno animal. Se levarmos em conta as 
diferenças entre os mundos-próprios dos humanos e dos camundon-
gos, podemos afirmar que tanto o roedor como os dois homens só 
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podem ter tido um sucesso parcial na interpretação dos sinais emitidos 
uns pelos outros. Ainda assim, é possível que pelo menos em algumas 
situações os elementos de sobreposição de suas bolhas perceptivas 
sejam suficientes para algum grau de entendimento mútuo e até mesmo 
de comunicação. É o que pensa a primatóloga Barbara Smuts: 

 
Desenvolver relacionamentos com aves e outros animais quando en-
tramos em seu espaço é surpreendentemente fácil, se abordarmos a 
experiência com sensibilidade e humildade. Assim como os babuínos, a 
maioria das aves, mamíferos e pelo menos alguns répteis que conheci 
estão altamente sintonizados com a linguagem corporal e o tom de voz 
humanos. Movendo-nos lentamente e sem movimentos bruscos, sen-
tando-nos calmamente e observando em silêncio as imediações, anun-
ciando com voz suave intenções benignas e por meio de expressões fa-
ciais, gestos e posturas é geralmente possível comunicar em poucos 
minutos à maioria dos animais que é seguro para eles seguir com seus 
assuntos enquanto estamos próximos a eles (Smuts, 2001: 301) 

 
Para exemplificar o que afirma, Smuts relata uma experiência 

pessoal: assim como em Eiseley, um breve encontro seu com uma es-
pécie de camundongo: 

 
Um de meus exemplos favoritos das recompensas inesperadas de uma 
tal abordagem envolve uma criatura notória por sua timidez. Eu me 
encontrava de pé em uma floresta, percorrendo os arredores das árvo-
res como olhar, quando percebi um movimento na vegetação no solo à 
minha frente. Enquanto eu voltava a cabeça para olhar, saltou para fo-
ra um minúsculo camundongo. Ele se ergueu sobre as patas traseiras, 
torceu o nariz e me encarou atentamente. Ele sabia que eu estava ali, 
pois, ao invés de congelar como uma estátua, eu inclinei minha cabeça 
gentilmente, devolvendo seu olhar, e sussurrei um cumprimento. Eu 
tinha certeza de que ele iria disparar em fuga a qualquer momento, e 
me surpreendi quando, em vez disso, ele retomou sua ocupação de for-
rageamento, a cerca de um metro de distância de mim. Eu observava 
seus movimentos velozes e eficientes. Então, para minha absoluta per-
plexidade, ele se enrodilhou aos meus pés e fechou os olhos. Mantive a 
vigília de seu corpo adormecido, mesmerizada pela rápida subida e 
descida de seu peito minúsculo. Depois de mais ou menos um minuto 
ele despertou, olhou brevemente para mim, e seguiu com suas ocupa-
ções, logo desaparecendo na vegetação rasteira (Smuts, 2001: 301) 
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O relato de Smuts, assim como o de Eiseley, atribui mesmo a 

um pequeno mamífero, como um camundongo, a capacidade de se 
interessar de forma ativa e significativa por compreender e interagir 
com um ser humano, animal muito diferente do roedor em termos de 
forma e dimensões corporais, estilo de vida e mundo-próprio.  Ambos 
os autores, embora separados por algumas décadas, têm consciência de 
estarem fazendo afirmações que contrariam a visão vigente – mas, diria 
eu, atualmente em franco processo de colapso - na comunidade acadê-
mica.  Eiseley chega a fazer um comentário um tanto kuhniano a esse 
respeito, afirmando que escreveu, mais tarde, ao amigo presente na 
conferência, declarando a este que a jovem estudante que o criticara 
“faz parte, evidentemente, de uma conspiração para conservar as coisas 
como são” (Eiseley, 1969: 109).  

No que se refere aos camundongos e a seus primos murídeos, 
essa observação de Eiseley pode ser analisada à luz de uma comparação 
histórica. No fim do século XIX e início do XX as ciências comporta-
mentais sofreram uma enérgica revisão das formas de investigar e in-
terpretar o comportamento animal. O estilo naturalista de observação e 
narrativa típicos dos darwinistas do século XIX, como Darwin e seu 
discípulo George Romanes, era considerado antropomórfico e ingênuo 
por autores como Conway Lloyd Morgan e Edward Thorndike (Cos-
tall, 1998). Essa postura teve seu apogeu com o advento do “behavio-
rismo radical” de John Bradus Watson e Burhus Skinner, que contra-
punham às visões mentalistas uma abordagem experimental baseada 
nas noções de estímulos e respostas que dominou os estudos sobre 
comportamento animal por várias décadas (Hothersall, 2004). Também 
na etologia Niko Tinbergen liderou, na década de 1960, um movimento 
similar de ‘purificação’, por assim dizer, das práticas e interpretações 
sobre o comportamento animal, afastando a etologia do estilo mais 
naturalista de seu colega Konrad Lorenz, conhecido como o pai da 
etologia. Durante algumas décadas a atribuição de estados mentais a 
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animais não-humanos era tida pela comunidade acadêmica como uma 
espécie de heresia científica, por assim dizer, uma expressão de proje-
ções antropomórficas que de forma nenhuma poderia ser considerada 
explicação válida para o comportamento animal. Esse olhar, que refletia 
uma preocupação compreensível com o rigor científico dos estudos 
comportamentais, acabou por restringir por anos aquilo que era permi-
tido dizer - ou mesmo pensar – acerca das atitudes e motivações dos 
animais, e determinou por quais caminhos poderiam correr as pesqui-
sas.  

Os behavioristas se destacavam entre aqueles que estabelece-
ram uma forte tradição de pesquisa anti-mentalista do comportamento 
animal, e seus estudos, quase todos realizados em laboratório com 
animais criados em cativeiro, tinham como cobaias experimentais pre-
ferenciais os ratos, camundongos e pombos. Fundamentando suas 
teorias e concebendo seus experimentos em termos de uma interpreta-
ção do comportamento animal como baseado principalmente em uma 
dinâmica de reflexos, estímulo-resposta e padrões de condicionamento, 
os behavioristas observavam o desempenho dos roedores em labirintos 
artificiais e caixas dentro das quais esses animais deveriam aprender a 
mover alavancas, pressionar botões e saltar de uma plataforma para 
outra de modo a receber alimentos (“recompensas”) e/ou evitar cho-
ques (“punições”). Pombos, ratos e camundongos eram, portanto, 
previamente considerados e tratados como pouco mais que autômatos 
orgânicos, com repertórios comportamentais limitados, biologicamente 
preparados e individualmente condicionados para responder ao ambi-
ente buscando os estímulos que os beneficiavam e evitando aqueles que 
prejudicavam sua sobrevivência. Em outras palavras, os camundongos 
de Eisely e Smuts de forma alguma se coadunam com o camundongo 
assustado da caixa de Skinner, e, embora ainda hoje exista em grande 
parte da comunidade de biólogos uma resistência significativa a atribuir 
estados mentais complexos a animais, uma gama muito mais ampla de 



SIMPATIA PARA ALÉM DOS CONFINS DO HOMEM 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p.79-117, 2014. 

91 

interpretações das capacidades animais é sustentável. Mesmo quando se 
fala de ratos e camundongos. 

No ano de 2003 Jaak Panksepp, do J.P. Scott Center for Neu-
roscience, Mind and Behavior, na Bowling Green State University, 
publicou com Jeff Burgdorf, da Northwestern University, um artigo 
com o título de ‘‘Laughing’’ rats and the evolutionary antecedents of human joy? 
(Ratos que “riem” e os antecedentes evolutivos da alegria humana? - Panksepp e 
Burgdorf, 2003). A despeito do cuidado dos autores em acrescentar 
aspas e um ponto de interrogação para atenuar prováveis reações de 
indignação em seus pares acadêmicos, nem por isso o título deixa de 
ser ousado e provocativo. O texto é alinhado ao campo relativamente 
recente da neurociência afetiva, que postula a existência de “processos 
emocionais/afetivos que emergem de sistemas cerebrais subcorticais 
compartilhados por todos os mamíferos”. O argumento central dos 
autores é que no comportamento de brincar dos ratos – mais especifi-
camente nas “vocalizações ultrassônicas induzidas por brincadeiras e 
cócegas”, podem ser encontradas características que implicam “mais 
que uma breve semelhança com o riso humano primitivo” (Panksepp e 
Burgdorf, 2003: 533). Em contextos controlados de manipulação expe-
rimental, os pesquisadores provocavam cócegas em ratos de laborató-
rio, os quais emitiam vocalizações ultrassônicas que foram interpreta-
das como equivalentes de risos, já que os mesmos sons eram (são) emi-
tidos quando dois ou mais ratos se encontram envolvidos em ativida-
des de brincar uns com os outros. Nesse estudo criterioso e sistemáti-
co, os pesquisadores afirmam que essas vocalizações “refletem um tipo 
de afeto positivo que pode ter relações evolutivas com a alegria do riso 
[característico] da infância humana, o qual geralmente acompanha o 
brincar social” (Panksepp e Burgdorf, 2003: 533).  

Em meio a roedores como os de Eiseley, Smuts e Panksepp 
temos que reconsiderar as capacidades não apenas dos ratos e pombos 
de Skinner, mas também dos demais mamíferos e aves. A respeito des-
sas últimas, Vicki Hearne, filósofa e adestradora de cavalos, pergunta: 
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por que os filósofos presumem com tanta certeza que os papagaios não 
são capazes de conversar? Hearne (1994: 5) atribui às condições precá-
rias de desenvolvimento e interlocução da ave engaiolada o julgamento 
equivocado feito por aqueles que supõem que o papagaio seja um mero 
repetidor de fonemas. Comentando as ideias de Hearne, a filósofa e 
psicóloga belga Vinciane Despret observa que “os papagaios não po-
dem falar se não tiverem o sentimento de estar falando a alguém. E 
esse alguém está cruelmente ausente no experimento do behaviorista” 
(Despret, 2010). 
Esse ‘alguém’ não estava, entretanto, ausente nos experimentos de 
Irene Pepperberg, da Harvard University. Pepperberg criou um papa-
gaio cinzento (Psittacus erithacus) de nome Alex (acrônimo para Avian 
Language Experiment – Experimento de Linguagem de Aves) em um 
laboratório ambientalmente enriquecido e conduziu uma investigação 
sobre as capacidades cognitivas, especialmente as linguísticas e de co-
municação, desse animal. Os experimentos demonstraram que Alex foi 
capaz de aprender a identificar 50 objetos, distinguir sete cores e cinco 
formas geométricas e apreender os conceitos de “maior”, “menor”, 
“igual” e “diferente”, “em cima de” e “embaixo de”. Mais que isso, 
Alex teve sucesso em testes bem mais difíceis, como o teste de Piaget 
de “permanência do objeto”. Dominando, com o tempo e o treinamen-
to, um vocabulário de cerca de 150 palavras em inglês – as quais, em 
decorrência de seu aparelho fonador de psitacídeo, ele era capaz de 
pronunciar – Alex demonstrava surpreendente capacidade de entender 
o que dizia e ouvia, utilizando as palavras em contextos adequados, 
como quando se mostrava capaz de nomear um objeto, sua forma, 
tamanho, cor e material de que era feito, e até mesmo pequenas quanti-
dades numéricas. Sabia também comparar um objeto com outro, di-
zendo se eram iguais ou diferentes entre si, qual era maior e qual me-
nor, etc. Alex possuía, ainda, alguma competência para apreender cer-
tos conceitos. Por exemplo, sabia diferenciar entre “eu” e “você” e 
também identificar uma chave, mesmo que fosse diferente de outras 
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em forma, cor e/ou tamanho. Em determinada situação foi apresenta-
do a uma maçã – fruta que não conhecia – e quando lhe foi perguntado 
o nome chamou-a de “banerry”, o que Pepperberg interpretou como 
uma combinação de duas frutas que conhecia: a banana (pela seme-
lhança em doçura) e cereja (cherry), pela semelhança em cor e forma. 
Alex também expressava verbalmente seu desejo de comer essa ou 
aquela fruta, de ser conduzido desse para aquele lugar, e sua contrarie-
dade quando seus desejos não eram atendidos. A morte de Alex em 
2007, aos trinta anos de idade, foi motivo de lágrimas para Pepperberg, 
que publicou o livro Alex e eu (Pepperberg, 2009), em que narra a histó-
ria de seu relacionamento com o papagaio e as habilidades deste, acima 
referidas. 

Despret, discutindo contextos de pesquisa distintos e o quanto 
o olhar do pesquisador sobre o animal que estuda influencia no resul-
tado dos experimentos ou na interpretação desses resultados, comenta 
que uma leitura completamente distinta emerge desde que o pesquisa-
dor esteja aberto para “dar uma chance ao animal de ser interessante, 
ativo, inteligente” (Despret, 2010). Essa afirmação tem grande resso-
nância com o discurso do escritor sul-africano John Coetzee, que, atra-
vés de sua personagem Elizabeth Costello, critica a estreiteza de visão 
dos estudiosos do comportamento animal. Para exemplificar suas afir-
mações, Costello/Coetzee narra os experimentos clássicos de psicólogo 
alemão Wolfgang Köhler, que de 1913 a 1919 realizou uma pesquisa na 
qual chimpanzés cativos eram submetidos a dificuldades crescentes 
apresentadas pelo pesquisador para alcançar bananas que lhes serviam 
de alimento, quer pendurando-as no teto ou do lado de fora da jaula. 
Dentre os chimpanzés do grupo estudado um deles, chamado Sultão, 
se destacou em todas as situações como especialmente inteligente, 
aprendendo mais rapidamente que os outros como empilhar as caixas 
de madeira ou encaixar as varas que eram deixadas à disposição dos 
animais para ter acesso às bananas. Em sua análise do experimento, 
Costello faz uma crítica mordaz à mentalidade do pesquisador e à arti-
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ficialidade do experimento e aponta como as expectativas rasas resul-
tantes dos preconceitos do pesquisador quanto às possibilidades do 
chimpanzé promovem um empobrecimento do estudo, por induzir a 
uma restrição das respostas comportamentais do animal:  

 
A cada vez Sultão é levado a ter o pensamento menos interessante. Da 
pureza da especulação – por que os homens se comportam assim? – 
ele é impiedosamente impelido ao raciocínio mais baixo, prático, ins-
trumental – como usar isso para conseguir aquilo? – e assim à aceitação 
de si mesmo primordialmente como um organismo com um apetite a 
ser satisfeito. Embora toda a sua história, desde o momento em que 
sua mãe foi morta e ele foi capturado, passando pela viagem numa jau-
la até a prisão neste campo, desta ilha, e os jogos sádicos que ali se rea-
lizam com a comida, tudo o leva a questionar a justiça do universo e o 
lugar que nele ocupa esta colônia penal, na qual um regime psicológico 
cuidadosamente planejado o leva para longe da ética e da metafísica em 
direção ao humilde domínio da razão prática (Coetzee, 2002: 36) 

 
Com essa construção retórica e lírica, a Costello de Coetzee 

opõe ao chimpanzé pragmático de Köhler um outro chimpanzé, imen-
samente mais denso em sua subjetividade: 

 
No seu ser mais profundo, Sultão não está interessado no problema da 
banana. Só a mente do experimentador, obsessivamente voltada para o 
problema, é que o força a se concentrar nele. A questão que realmente 
o ocupa, como ocupa o rato e o gato e qualquer outro animal aprisio-
nado no inferno de um laboratório ou de um zoológico é a seguinte: 
onde está a minha casa e como chego lá? (Coetzee, 2002: 37) 

 
Se quisermos comparar agora o chimpanzé de Köhler ao de 

Costello/Coetzee, mais uma vez cabem perfeitamente as palavras de 
Despret: “O relacionamento humano-animal somente é percebido 
pelos cientistas como ocorrendo através dos procedimentos de manu-
seio, e não como um relacionamento verdadeiro entre dois indivíduos” 
(Despret, 2010). Essa questão da individualidade e da subjetividade dos 
animais nos remete, mais uma vez, às ideias originais de Darwin sobre a 
mente animal.  
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Darwinismo e individualidade animal 
 

A ideia da individualidade animal permeia e fundamenta toda a 
obra de Charles Darwin. Afinal, um dos aspectos que caracterizam a 
teoria evolucionista de Darwin é o chamado “pensamento de popula-
ção”, em oposição à concepção essencialista da origem e diversidade 
das espécies animais e vegetais (Mayr, 1998). Na formulação de seu 
pensamento populacional, Darwin dava ênfase à variação individual, 
pois era justamente a existência dessa variabilidade intraespecífica que 
permitia a ação da seleção natural, favorecendo o êxito competitivo e a 
vantagem reprodutiva dos indivíduos melhor adaptados às condições 
ambientais num dado momento histórico.  

Essa variabilidade das características individuais não estava res-
trita, para Darwin, aos aspectos físicos; estendia-se também aos traços 
mentais. Em The Descent of Man Darwin aponta como uma das tantas 
evidências da continuidade mental entre animais e homens o fato de 
que, assim como acontecia com os homens, também entre os animais 
“os indivíduos diferem muito em cada característica mental” (Darwin, 
1871, p. 36). Apenas como exemplo, podemos citar que Darwin se 
refere especificamente à variabilidade individual e hereditária nas facul-
dades mentais dos cães, afirmando que os diversos cães diferem muito 
quanto ao seu grau de coragem ou timidez, mas comenta que, no que 
diz respeito ao temperamento, “alguns cães e cavalos são predispostos 
ao mau humor; outros são de inclinação amigável” (Darwin, 1874: 69).  

Darwin admite que “nenhum animal é autoconsciente, se com 
esse termo se implica que ele reflete a respeito de questões como de 
onde veio ou para onde irá, ou o que são a vida e a morte, e assim por 
diante”. Entretanto, faz a ressalva: “Mas como podemos ter certeza de 
que um velho cão com uma excelente memória e algum poder de ima-
ginação, conforme demonstrado por seus sonhos, nunca reflete sobre 
seus prazeres ou dores passados nas caçadas?” E provoca o leitor: “E 
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isso não seria uma forma de autoconsciência?” (Darwin, 1871: 62). Por 
isso mesmo, Darwin é categórico: “É inquestionável que os animais 
retêm sua individualidade mental”, conforme o atesta a forte reação 
afetiva de seu cão ao reencontrar o naturalista após um afastamento de 
cinco anos – devido à viagem no Beagle ao redor do mundo. “Quando 
minha voz despertou uma série de antigas associações na mente do cão 
acima mencionado, ele deve ter retido sua individualidade” (Darwin, 
1871: 63). 
 
A neutralidade impossível: a primatologia e o sujeito animal 
 

Sendo o homem classificado como primata, a premissa darwi-
nista da origem comum entre humanos e animais destaca os primatas 
não-humanos como nossos parentes biológicos mais próximos. Assim, 
o comportamento desses animais é, desde o advento do darwinismo, 
estudado para a compreensão da evolução do comportamento e natu-
reza humanos (Pinker, 2004). Entretanto, os estudos criteriosos do 
comportamento de primatas em estado selvagem só teriam início quase 
um século depois da publicação de Origem das Espécies. As primeiras 
pesquisas em campo de longa duração foram realizadas por cientistas 
japoneses na década de 1950, com animais do gênero Macaca (Lestel, 
2002: 45). No início da década seguinte Jane Goodall deu início a um 
extenso estudo de campo com chimpanzés selvagens em Gombe, Tan-
zânia, mantendo-se diretamente à frente dessas pesquisas por cerca de 
trinta anos (Goodall, 1991); hoje uma equipe de pesquisadores por ela 
capacitados dá prosseguimento a esses estudos. Goodall foi a primeira 
de três pesquisadoras apadrinhadas pelo antropólogo Louis Leakey 
para estudarem a conduta dos três grandes antropoides selvagens então 
conhecidos: o chimpanzé (Pan troglodytes), o gorila (Gorilla sp) e o oran-
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gotango (Pongo pygmaeus)1. As outras duas foram Dian Fossey, incumbi-
da de estudar os gorilas da montanha, e Biruté Galdikas, que estudaria 
os orangotangos. Apelidadas pela imprensa de “Leakey’s ape ladies” 
(Montgomery, 1991: xiv), essas três pioneiras trariam à luz revelações 
surpreendentes sobre a complexa vida dos antropoides selvagens. Sua 
abordagem sobre como se deveria investigar o comportamento animal 
se assemelhava mais à dos etnógrafos do que àquela então prescrita 
pelos etólogos, que exigia uma observação distanciada, sem proximida-
de relacional com os animais estudados.  

Embora exista ainda hoje uma vertente mais radicalmente ob-
jetivista na primatologia, a forma de investigação inaugurada por Goo-
dall fez escola, e em seu desenvolvimento a primatologia é tributária 
desse tipo de abordagem. Comentando esses estudos de longa duração 
com grandes primatas, Dominique Lestel afirma que os mesmos repre-
sentaram “uma verdadeira revolução” nos estudos do comportamento 
animal, uma vez que “os animais deixam de ser considerados autôma-
tos, mesmo que complexos; devem, em lugar disso, ser encarados co-
mo espécies de sujeitos.” (Lestel, 2002: 46). 
Essa subjetividade animal está, como vimos, em conformidade com o 
olhar de Darwin, e nos dias atuais os pesquisadores que investigam 
animais sociais têm consciência da importância dessa variabilidade no 
comportamento dos diferentes indivíduos. Nas sociedades de primatas 
observam-se estruturas hierárquicas, formações de alianças, manobras 
sociais e disputas de poder, formações de vínculos afetivos entre indi-
víduos específicos. Tudo isso aponta não apenas para a relevância da 
individualidade animal como também para o fato de que nas espécies 

                                                
1 A primatologia daquele período ainda não dera pela importância do bonobo 
(Pan paniscus), inicialmente chamado de “chimpanzé pigmeu” e considerado 
uma subespécie do chimpanzé. Hoje os estudos de bonobos em cativeiro e em 
estado selvagem vêm demonstrando uma conduta substancialmente diferente 
da do chimpanzé, motivando reconsiderações sobre as suposições até então 
vigentes sobre a evolução da mente humana.  
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em questão a capacidade de cada animal reconhecer individualmente os 
demais membros do grupo é de importância vital em sua sobrevivência 
e sucesso reprodutivo no bando. Nos grupos sociais de espécies dota-
das de faculdades cognitivas complexas cada indivíduo é, em si, portan-
to, um sujeito, e cada relação entre dois ou mais primatas - humanos ou 
não - é, por conseguinte, uma relação intersubjetiva. 

Dessa subjetividade animal nos dá testemunho Barbara Smuts. 
Comentando sua experiência de mais de 25 anos estudando babuínos, a 
primatóloga relata que “misturei-me a esses animais na pele de pesqui-
sadora científica, e, de fato, a maior parte de minhas atividades, ‘quan-
do em campo’ destinava-se a obter informações objetivas, comunicá-
veis, sobre a vida dos animais” (Smuts, 2002: 130). Entretanto, esses 
esforços, comenta Smuts, não tiveram êxito devido ao fato de “os ba-
buínos resistirem às minhas débeis, mas sinceras tentativas de conven-
cê-los de que eu era nada mais que um observador isento, um objeto 
neutro que eles podiam ignorar”. Desde o começo, continua ela, “eles 
discordaram disso, insistindo que eu era, como eles, um sujeito social 
vulnerável às demandas e recompensas do relacionamento”. (Smuts, 
2002: 131).  
Smuts conta que foi justamente por ter-se rendido à persistência dos 
babuínos para que ela se implicasse na vida do grupo que ela pôde 
compreender com mais clareza e profundidade o modo de vida desses 
animais. “Muito aprendi pela observação”, diz a autora, “mas as lições 
mais profundas vieram quando me vi participando do ser de um babuí-
no porque outros babuínos me tratavam como um deles” (Smuts, 2002: 
132). Aprendendo os sinais sociais que integram as regras de convívio 
desses animais a pesquisadora passou “meses imersa nessa sociedade”, 
e relata que sua opção pela entrega a esse convívio lhe permitiu perce-
ber que a despeito das vivências de “fome, dor e perda” que tais ani-
mais partilham com os humanos, ainda assim “o seu estado básico 
parecia ser uma apreciação prazerosa de ser um corpo babuíno numa 
terra babuína” (Smuts, 2002: 132).  
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Para um primatólogo mais afeito aos métodos científicos con-
vencionais essa abordagem poderia ser considerada condenável, mas 
Smuts ressalta que foi justamente essa participação ativa na vida da 
sociedade babuína que lhe possibilitou perceber cada um dos 140 
membros do bando “como um indivíduo altamente distinto”. Isso 
porque “cada um tinha um porte particular, que me permitia saber 
quem era quem, mesmo a grande distância, quando não dava para ver a 
cara de ninguém”. Dessa forma, a autora pôde notar que “cada babuíno 
tinha uma voz característica e coisas únicas a dizer com ela; cada um 
tinha uma cara diferente de todos os outros, comidas preferidas, ami-
gos preferidos, maus hábitos preferidos” (Smuts, 2002: 134). Além 
daquilo que a observação atenta lhe permitiu compreender, ela comenta 
que “aprendi sobre a individualidade dos babuínos também diretamen-
te, uma vez que cada um deles estabelecia seu relacionamento comigo 
de maneira ligeiramente diferente” (ibid.). Smuts narra, assim, como sua 
inserção como um indivíduo participante da teia de relações sociais do 
mundo babuíno, na condição similar à de um membro honorário do 
grupo, permitiu-lhe apreender a subjetividade única de cada um desses 
primatas. 
 
Humanos e outros primatas: a empatia como faculdade mental e 
o espaço das trocas intersubjetivas interespecíficas 
 

Em outro texto, Smuts aprofunda a discussão das implicações 
da subjetividade e da individualidade dos animais não-humanos: 
 

Minha consciência da individualidade de todos os seres e da capacidade 
de pelo menos alguns deles para responder individualmente a mim, 
transforma o mundo em um universo repleto de oportunidades de se 
desenvolverem relações pessoais de todos os tipos. Tais relacionamen-
tos podem ser efêmeros, como aqueles desenvolvidos com as aves em 
cujos territórios podemos porventura fazer um piquenique, ou dura-
douros, como aqueles estabelecidos com amigos gatos, cães ou huma-
nos (Smuts, 2001: 301). 
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Observemos, na passagem acima, que Smuts estende o status 

de “amigos” e o de “pessoas” aos animais não-humanos. Essa autora 
afirma a possibilidade e a riqueza de experiências que um ser humano 
pode vivenciar quando aprende a “encontrar o outro em contatos com 
pessoas não-humanas”, como os babuínos que conheceu em suas pes-
quisas de campo ou Safi, sua cadela (Smuts, 2002). 

Para que esse encontro seja possível deve haver, em meio à al-
teridade, alguma semelhança que permita a comunicação, o entendi-
mento mútuo. Esse componente compartilhado entre a mente animal e 
a mente humana é a capacidade de empatia, a capacidade de ver ou 
intuir o mundo, ao menos parcialmente, com os olhos do outro. Jane 
Goodall, pioneira no estudo de chimpanzés nas selvas da Tanzânia, 
discorre sobre essa capacidade humana de ver o mundo com um olhar 
primata: 
 

A empatia e a intuição podem ser de um valor tremendo quando po-
demos compreender certas interações comportamentais muito com-
plexas, contanto que o comportamento, quando ocorre, seja registrado 
de forma precisa e objetiva (...) Não devemos ter medo de usar nosso 
relacionamento evolucionário tão próximo com os chimpanzés em 
nossos esforços para interpretação de comportamentos complexos” 
(Goodall, 1991: 22). 

 
A ideia de “usar nosso relacionamento evolucionário tão pró-

ximo com os chimpanzés” diz respeito ao compartilhamento dos hori-
zontes experienciais, ou seja, das zonas de sobreposição, por assim 
dizer, dos mundos-próprios dessas duas espécies: chimpanzés e huma-
nos. A noção de empatia é, aqui, fundamental como a faculdade que 
permite ao humano compreender algo da condição chimpanzé. Essa 
capacidade de ‘entrar na pele do outro’ não é, segundo Frans de Waal, 
competência exclusiva da espécie humana. Ao contrário, a empatia - 
mais uma das faculdades mentais tradicionalmente negadas aos não-
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humanos - é de extrema importância no tecido social de algumas espé-
cies de primatas:  

 
O fato de a maioria dos livros de referência sobre cognição animal dei-
xar de incluir a empatia ou a simpatia2 não significa que essas capaci-
dades não constituam parte essencial das vidas dos animais. Significa, 
apenas, que elas estão sendo subestimadas por uma ciência tradicio-
nalmente focada nas capacidades individuais, ao invés das interindivi-
duais. O uso de ferramentas e a competência numérica, por exemplo, 
são vistos como atestados (hallmarks) de inteligência, enquanto [a habi-
lidade de] lidar com os outros não. É óbvio, porém, que a sobrevivên-
cia frequentemente depende de como os animais se saem no interior 
do grupo, tanto em um sentido cooperativo (...) quanto em um compe-
titivo (...). É no domínio social, portanto, que se devem esperar as mais 
elevadas conquistas. A seleção deve ter favorecido mecanismos para 
avaliar os estados emocionais dos outros e responder rapidamente aos 
mesmos. A empatia é precisamente esse mecanismo (de Waal, 2006: 
27). 

 
Ao colocar essa capacidade no centro da vida das espécies so-

ciais, de Waal está desafiando a concepção tradicional da empatia como 
sendo necessariamente uma faculdade cognitiva extremamente com-
plexa e exclusiva dos humanos. Como alternativa a essa concepção, o 
autor propõe o “modelo da boneca russa” para a evolução da empatia 

                                                
2 Aqui o termo simpatia não deve ser entendido em sua acepção mais comum, 
de mera aparência ou atitude agradável aos olhos do outro. Estou tomando o 
termo em uma acepção ampla, como tradução do termo simpathy, em inglês. 
Essa opção tem sido adotada em recentes traduções de qualidade, como a de 
Coetzee, 2003, feita por José Rubens Siqueira. Para melhor explicação desse 
significado mais amplo do termo simpatia, traduzo aqui a explicação do verbe-
te sympathy, do Randomhouse Unabridged Dictionary: “SIMPATIA (SYMPATHY), 
COMPAIXÃO (COMPASSION), PIEDADE (PITY), EMPATIA (EM-
PATHY) todos denotam a tendência, prática, ou capacidade de compartilhar 
os sentimentos dos outros, especialmente seu distresse, pesar, ou desejos não 
realizados. SIMPATIA é o mais abrangente desses termos, significando uma 
afinidade generalizada em relação aos sentimentos de outra pessoa, não impor-
ta qual a natureza desses sentimentos.” 
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no mundo natural (de Waal, 2006: 37). Segundo essa concepção, “no 
âmago da capacidade empática encontra-se um mecanismo simples que 
proporciona a um observador (o ‘sujeito’) acesso ao estado emocional 
de outro (o ‘objeto’) através das próprias representações neurais e cor-
porais do sujeito”. Quando esse sujeito atenta para o estado do objeto, 
representações neurais de estados similares são automaticamente ativa-
das no primeiro. Nessa dinâmica – que é, na verdade, uma dinâmica 
que envolve dois sujeitos – “quanto mais próximos e semelhantes fo-
rem o sujeito e o objeto, mais fácil será para a percepção do sujeito 
ativar respostas motores e autônomas que harmonizem com as do 
objeto (por exemplo, alterações nos batimentos cardíacos, condutância 
da pele, expressão facial, postura corporal)”. Quando isso se dá, explica 
de Waal, “essa ativação permite ao sujeito entrar “sob a pele” do obje-
to, compartilhando seus sentimentos e necessidades, cuja concretiza-
ção, por sua vez, promove a simpatia, a compaixão e a atitude de ajudar 
(de Waal, 2006: 37). Essa história natural da empatia proposta por de 
Waal sugere que “a empatia evoluiu primeiramente no contexto dos 
cuidados parentais, que são obrigatórios nos mamíferos” (de Waal, 
2006: 24). Dessa forma, 

 
sendo a empatia “uma característica humana (...) tão onipresente, que 
se desenvolve tão cedo na vida e que apresenta correlatos neurológicos 
e fisiológicos tão importantes, assim como um substrato genético, seria 
na verdade estranho que não existisse uma continuidade evolutiva com 
outros animais. A possibilidade de [existirem] empatia e simpatia em 
outros animais tem sido, contudo, amplamente ignorada (de Waal, 
2006: 24). 

 
Essa resistência de grande parte da comunidade de estudiosos 

do comportamento animal a atribuir estados mentais complexos, como 
a capacidade de empatia, a animais não-humanos reflete um compro-
misso paradigmático com um modelo de fazer e pensar as ciências 
biológicas evitando ao máximo projeções antropomórficas – em outras 
palavras, evitando atribuir aos animais características mentais humanas. 
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O desenvolvimento, no universo acadêmico, de uma espécie de fobia 
ao antropomorfismo, que pode ter sido necessária em um dado mo-
mento da história para estabelecer um maior rigor científico, continua 
representando uma barreira à nossa compreensão de como funciona a 
mente animal, das capacidades cognitivas dos não-humanos e das pos-
sibilidades de comunicação entre os humanos e os demais animais. Mas 
hoje essa barreira já não pode ser considerada intransponível, e vem 
sendo continuamente erodida tanto por pesquisadores alinhados aos 
Estudos Animais, como Dominique Lestel e Vinciane Despret, quanto 
por primatólogos como Barbara Smuts, Frans de Waal e a pioneira Jane 
Goodall.  

Assim como Goodall, também Frans de Waal explora a ques-
tão da empatia como ferramenta útil para se compreender os chimpan-
zés, mas procura edificar um instrumental conceitual mais sólido para 
viabilizar tal empreitada. Para isso, de Waal discute a questão do antro-
pomorfismo:  
 

A curiosa situação na qual se veem os cientistas que trabalham com es-
ses animais fascinantes é que eles não conseguem evitar interpretar 
muitas das ações destes em termos humanos, o que imediatamente 
provoca a ira de filósofos e de outros cientistas, muitos dos quais tra-
balham com ratos domésticos, ou pombos, ou com nenhum animal em 
absoluto. Incapazes de falar a partir de uma experiência direta, esses 
críticos devem sentir-se verdadeiramente confiantes quando descartam 
relatos de primatólogos como antropomórficos, e explicam como o 
antropomorfismo deve ser evitado (de Waal, 2006: 60).  

 
Questionando a legitimidade dessa postura, de Waal recorre ao 

princípio de parcimônia e afirma que “o dilema enfrentado pela ciência 
comportamental atual pode ser resumido como uma escolha entre a 
parcimônia cognitiva e a parcimônia evolutiva” (De Waal, 2006: 61). O 
autor explora o desdobramento desse princípio em dois conceitos dis-
tintos, começando pelo mais convencional:  
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A parcimônia cognitiva é o cânone tradicional do behaviorismo america-
no. Ela nos diz para não invocar capacidades mentais superiores se 
pudermos explicar um fenômeno através daquelas [capacidades men-
tais] mais baixas na escala. Isso implica dar preferência a uma explica-
ção simples, como o comportamento condicionado, em vez de uma 
mais complexa, como um logro proposital. Isso parece bastante justo3 
(de Waal, 2006: 61; grifos do autor).  

 
A justeza da aplicação desse princípio, no entanto, pode entrar 

em conflito com a aplicação da outra forma de parcimônia: 
 

A parcimônia evolutiva, por outro lado, leva em conta a filogenia compar-
tilhada. Ela postula que se espécies proximamente aparentadas agirem 
da mesma forma, os processos mentais subjacentes deverão, também, 
ser provavelmente os mesmos. A alternativa seria presumir a evolução 
de processos divergentes que produzem um comportamento similar, o 
que parece ser uma premissa absurdamente antieconômica para orga-
nismos com apenas alguns milhões de anos de evolução em separado. 
Se normalmente não propomos causas diferentes para o mesmo com-
portamento em, digamos, cães e lobos, por que deveríamos fazê-lo pa-
ra os humanos e chimpanzés? (de Waal, 2006: 61; grifos do autor). 

 
Essas palavras clamam para que se observe a parcimônia evo-

lutiva de forma indistinta, quer as espécies contempladas incluam ou 
não os humanos. Dito de outra forma, de Waal procura denunciar as 
premissas antropocêntricas implícitas de singularidade humana que 
podem estar presentes na atitude de um pesquisador. Isso ocorreria 
especialmente quando, em obediência à parcimônia cognitiva, o inves-
tigador descarta, sem questionar, a possibilidade de atribuir qualquer 

                                                
3 Em An Introduction to Comparative Psychology (1894), Conwy Lloyd Morgan 
formulou o que ficaria conhecido como “Cânone de Morgan”, que correspon-
de ao princípio da parcimônia cognitiva citado por de Waal: “Em nenhum 
caso a atividade de um animal deve ser interpretada em termos dos processos 
psicológicos superiores se ela puder ser interpretada com justeza em termos de 
processos que se  encontram em níveis inferiores na escala da evolução e 
desenvolvimento psicológicos.” 
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faculdade mental mais complexa a um primata não-humano, despre-
zando por completo o princípio da parcimônia evolutiva.    

De Waal considera legítimo, como vimos, o princípio da par-
cimônia cognitiva, e compreende que a preocupação subjacente à atitu-
de daqueles que nela insistem diz respeito à tendência do senso comum 
de atribuir aos animais intenções, pensamentos e sentimentos huma-
nos. Entretanto, o autor faz suas ressalvas: 

 
Há uma diferença significativa entre o uso do antropomorfismo para 
propósitos comunicativos ou para gerar hipóteses e o tipo de antro-
pomorfismo que pouco mais faz que projetar emoções e intenções 
humanas nos animais sem qualquer justificativa, explicação ou investi-
gação. O antropomorfismo acrítico (...) é precisamente o que deu à 
prática uma má fama, levando os críticos a se oporem a ele [o antro-
pomorfismo] em todas suas formas e disfarces. Em vez de jogar fora o 
bebê junto com a água da bacia, porém, a única pergunta que precisa 
ser respondida é se uma certa dose de antropomorfismo, usada de ma-
neira crítica, ajuda ou insulta o estudo do comportamento animal. Tra-
ta-se de algo que (...) nos permite ver sentido no comportamento ani-
mal e que (...) ‘funciona’ por aumentar a previsibilidade do comporta-
mento? Ou trata-se de algo que (...) precisa ser mantido sob controle, 
quase como uma doença, porque transforma os animais em humanos? 
(de Waal, 2006: 64). 

 
Para tais perguntas de Waal tem uma resposta clara, que envol-

ve conceitos precisos: 
 

Embora seja verdade que os animais não são humanos, é igualmente 
verdadeiro que os humanos são animais. A resistência a essa verdade 
simples, porém inegável, é o que subjaz à resistência ao antropomor-
fismo. Eu caracterizei essa resistência como antroponegação (anthropo-
denial), a rejeição a priori [da existência] de características compartilha-
das entre animais e humanos. A antroponegação denota uma cegueira 
deliberada às características similares às humanas presentes nos ani-
mais, ou às características similares às dos animais presentes em nós 
mesmos. Ela reflete uma antipatia pré-darwinista pelas semelhanças 
profundas entre o comportamento animal e o comportamento huma-
no (por exemplo, cuidados maternos, comportamento sexual, a busca 
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do poder) percebidas por qualquer um que tenha uma mente aberta (de 
Waal, 2006: 65).  

 
A antroponegação, essa rejeição, a priori e obsoleta, da existên-

cia de traços compartilhados entre humanos e não-humanos repousa, 
como observa de Waal, na insistência em diferenciar os humanos dos 
(demais) animais, por meio da negação da animalidade do homem e da 
sensibilidade e inteligência como atributos presentes no reino animal. 
Na visão de de Waal são os não poucos adeptos dessa atitude que con-
denam toda que qualquer forma de antropomorfismo: 

 
Estritamente falando, não se pode proclamar uma teoria unificada de 
todo comportamento, animal e humano, e, ao mesmo tempo, depreciar 
o antropomorfismo. Afinal de contas, o antropomorfismo pressupõe 
experiências similares em humanos e animais, o que é exatamente o 
que deveria ser esperado no caso de processos subjacentes comparti-
lhados (de Waal, 2006: 66). 

 
Por isso de Waal condena essa distorção que excluiu por tantos 

anos o comportamento humano das implicações óbvias da teoria dar-
winista e do princípio de parcimônia evolutiva que esta implica. Quanto 
aos alegados perigos do antropomorfismo, o autor também tem uma 
resposta: 

 
Sim, ele é perigoso para aqueles que desejam manter uma muralha en-
tre os humanos e os outros animais. Ele põe todos os animais, incluin-
do os humanos, no mesmo plano explicativo. Ele dificilmente será pe-
rigoso, contudo, para aqueles trabalhando sob uma perspectiva evolu-
cionista, desde que eles tratem as explicações antropomórficas como 
hipóteses (...) O antropomorfismo é uma possibilidade dentre várias, 
mas uma a ser levada a sério, visto que aplica intuições sobre nós 
mesmos a criaturas que são muito parecidas conosco. Ele é a aplicação 
do autoconhecimento humano ao comportamento animal. O que poderia haver 
de errado nisso? (de Waal, 2006: 67; grifos nossos). 

 
Essa “aplicação do autoconhecimento humano ao comporta-

mento animal” significa, em outras palavras, que um pesquisador trei-
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nado pode aprender a interpretar as motivações e estados internos de 
um primata não-humano com base naquilo que ele próprio, pesquisa-
dor, sente quando se comporta de forma semelhante. Barbara Smuts, 
discutindo da importância do emprego de suas capacidades empáticas 
no estudo dos babuínos, chega mesmo a afirmar que “embora eu tenha 
entrado no mundo deles como uma cientista interessada em compor-
tamento animal, muitas das habilidades que empreguei para vir a co-
nhecê-los [os babuínos] foram herdadas de meus ancestrais [remotos], 
e não aprendidas na universidade” (Smuts, 2001: 294). Em outras pala-
vras, pode-se dizer que essa autora sustenta que foi sua origem biológi-
ca comum com os babuínos, o compartilhamento de uma condição 
primata – que implica alguma zona de sobreposição de mundos-
próprios – possibilitou, mais do que um treinamento formal por meio 
de um conhecimento extrínseco, a compreensão de boa parte dos sinais 
emitidos por esses animais.  A pesquisadora teve que aprender, sim, os 
códigos particulares da sociedade babuína, porém isso se deu de modo 
muito semelhante a como um antropólogo ocidental precisa aprender a 
dominar os códigos de uma tribo qualquer que esteja conhecendo. 
Nesse sentido, o contato entre humano e babuínos – ou chimpanzés, 
gorilas, ou golfinhos – é um encontro entre duas culturas (Lestel, 
2002), que inclui uma via de mão-dupla, de trocas entre sujeitos, ou, 
nas palavras de Smuts, um espaço de “intersubjetividade humano-
babuíno” (Smuts, 2002: 132). 
 
Darwinismo e comunidade moral: implicações éticas. Considera-
ções finais. 
 

Em The Descent of Man, primeira obra de Darwin a explicitar a 
ideia da continuidade biológica entre a mente animal e a mente huma-
na, o evolucionista discute a questão de uma esfera de consideração 
moral: 
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Conforme o homem avança na civilização, e as pequenas tribos se 
unem em comunidades maiores, o mais simples raciocínio diria a cada 
indivíduo para estender seus instintos sociais e simpatias a todos os 
membros de uma nação, embora não sejam pessoalmente conhecidos 
dele. Havendo esse ponto sido alcançado, existe apenas uma barreira 
artificial impedindo que suas simpatias se estendam aos homens de to-
das as nações e raças (Darwin, 1871: 101). 

 
Observe-se na passagem acima a ideia de uma espécie de linha 

que demarca a esfera de consideração moral, que, na visão de Darwin – 
nesse aspecto específico, um homem vitoriano típico – vai-se amplian-
do, conforme o progresso civilizatório conduz inevitavelmente a um 
progresso moral. Essa ideia de uma linha demarcatória que define quais 
seres devem ser considerados objetos de consideração moral e quais 
não se incluem nessa categoria coaduna perfeitamente com uma noção 
atual: o conceito de comunidade moral. Essa concepção ajuda a circuns-
crever as fronteiras e critérios de consideração moral adotados por um 
determinado grupo ou cultura. A comunidade moral pode ser definida 
como a rede de seres com os quais reconhecemos ter uma conexão 
ética, em decorrência das demandas de justiça, dos laços de compaixão 
ou de um senso de obrigação (Spohn, 1996). Dessa forma, uma comu-
nidade moral é constituída por aqueles cujos interesses nós conscien-
temente levamos em conta quando tomamos decisões e pesamos o 
impacto de políticas sociais. No que concerne a nossa discussão, im-
porta enfatizar que no discurso darwiniano uma comunidade moral 
mais avançada deve se estender para além dos humanos, conforme se 
vê na continuação das palavras do evolucionista: 

 
(...) A simpatia para além dos confins do homem, isto é, a humanidade 
para com os animais inferiores, parece ser uma de nossas últimas aqui-
sições morais. (...) Essa virtude, uma das mais nobres com que o ho-
mem é agraciado, parece emergir de forma incidental, a partir de nos-
sas simpatias irem se tornando mais ternas e mais amplamente difun-
didas, até que se estendam a todos os seres sencientes (Darwin, 1871: 
102). 
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Nesse trecho Darwin deixa claras as implicações éticas de sua 
teoria. Sendo os demais animais também capazes de sentir, de experi-
mentar o prazer e o sofrimento tanto no nível físico como no emocio-
nal, é natural esperar que a comunidade moral humana se expanda até 
o ponto de abarcar também os corpos e mentes animais.  

Já na Inglaterra vitoriana as implicações éticas desse animal 
darwiniano serviram amplamente de argumento contra a experimenta-
ção animal (Carvalho, 2010), mas o debate contemporâneo dessa ques-
tão em moldes laicos, que inaugurou o campo da hoje chamada Ética 
Animal, teve início no princípio da década de 1970, com o psicólogo e 
filósofo britânico Richard Ryder, que em um panfleto de 1970 anunci-
ou que “desde Darwin os cientistas concordam que não existe qualquer 
diferença ‘mágica’ essencial entre o humano e os demais animais, falan-
do-se em termos biológicos”. Uma vez, continua Ryder, que “todos os 
organismos estão em um continuum físico, então também deveríamos 
estar em um continuum moral” (texto reproduzido em Ryder, 2010: 1).  
Nesse mesmo panfleto, Ryder cunhou o termo especismo (speciesism), 
como analogia ao racismo, para se referir à exclusão dos animais da 
comunidade moral por não pertencerem à espécie humana (Ryder, 
1989: 328). 

O grande divulgador mundial da noção de especismo, contudo, 
foi o filósofo australiano Peter Singer, que alcançou notoriedade inter-
nacional a partir da publicação, em 1975, de Animal Liberation (Singer, 
2004), que denuncia e analisa as deploráveis condições de vida dos 
animais em fazendas e granjas industriais, laboratórios e outros contex-
tos de exploração. Singer recorre ao darwinismo para fundamentar suas 
teses sobre a relevância moral dos animais, sendo co-autor do livro-
manifesto The Great Ape Project (Cavalieri e Singer, 1993), obra que con-
tém textos de autores de destaque no cenário internacional, como Ri-
chard Dawkins, Jane Goodall e do próprio Richard Ryder, e que de-
fende a inclusão dos grandes antropoides na comunidade moral huma-

ANDRÉ LUIS DE LIMA CARVALHO 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p.79-117, 2014. 

110

na. Em sua argumentação, Singer defende a aplicabilidade do conceito 
de pessoa aos grandes primatas.   

O filósofo americano James Rachels publicou Created from 
Animals: The Moral Implications of Darwinism (Rachels, 1998), que articula 
a teoria de Darwin com a filosofia moral, criticando como cientifica-
mente obsoletas as noções da singularidade humana e da sacralidade da 
vida humana. Como o título demonstra, Rachels recorre diretamente à 
teoria darwiniana da origem comum para sustentar por que os animais 
devem ser entendidos como dignos de consideração moral. As primei-
ras três palavras da obra de Rachels se baseiam em um pensamento de 
Darwin: 

 
O homem, em sua arrogância, pensa em si mesmo como uma grande 
obra, digna da interposição de uma divindade; [seria] mais humilde e, 
acredito eu, mais verdadeiro, considerá-lo criado a partir dos animais 
(Charles Darwin, Notebook C, nota 197)4 

 
Rachels sustenta que, em nossos tempos se faz necessária uma 

moralidade laica, e que esta não pode deixar de levar em conta as con-
tribuições de Darwin e do darwinismo para a ciência e para o pensa-
mento ocidental. Afirma que “precisamos de uma moralidade que re-
conheça tanto as similaridades quanto as diferenças entre os humanos e 
os outros animais”, e a tese que propõe para dar conta dessa tarefa é o 
que chama de “individualismo moral”. A ideia básica do individualismo 
moral, segundo esse autor, é que “a forma como um indivíduo deve ser 
tratado deverá ser determinada considerando-se não as suas afiliações 
de grupo, mas suas próprias características particulares”, independen-
temente de a qual espécie esse indivíduo pertença (Rachels, 1998: 173). 
Dito de forma mais clara, “se julgamos errado tratar um humano de 
uma certa maneira porque o humano possui certas características, e um 
                                                
4 No original, em inglês: “Man in his arrogance thinks himself a great work 
worthy the interposition of a deity. More humble and I think truer to consider 
him created from animals.” 
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animal não-humano em particular também tem essas características, 
então a coerência requer que também façamos objeções a tratar o não-
humano daquela maneira” (Rachels, 1998:175). O autor observa que 
“essa maneira de pensar combina naturalmente com uma perspectiva 
evolucionista, pois uma perspectiva evolucionista nega que os humanos 
sejam diferentes, em tipo, de outros animais; e ninguém pode fazer 
distinções razoáveis quanto à moral onde nenhuma distinção [pertinen-
te] existe de fato.” (Rachels, 1998: 174). 

O filósofo darwinista Daniel Dennet discute dois erros passí-
veis de ser cometidos por quem estuda o comportamento animal. O 
primeiro deles seria o de “superatribuir mentes”, como o faria alguém 
que se dedicasse a “estabelecer laços de amizade com suas plantas do-
mésticas” (Dennet, 1997: 13). O outro erro seria o de “subatribuir 
mentes”, ou seja, “desconsiderar, diminuir ou negar a experiência, o 
sofrimento e a alegria, as ambições contidas e os desejos frustrados de 
uma pessoa ou animal (sic) que possui mente” (ibid.). Discutindo esse 
equilíbrio delicado necessário entre os dois extremos, Frans de Waal 
posiciona-se: “No fim das contas”, afirma ele, “precisamos fazer a 
pergunta: qual tipo de risco estamos dispostos a correr – o de subesti-
mar a vida mental dos animais ou o de superestimá-la?” (de Waal, 2006: 
67).   

Embora a noção, hoje obsoleta, da singularidade humana esteja 
provavelmente presente desde os primórdios do pensamento ocidental, 
o pensamento científico certamente já passou por períodos marcados 
por uma propensão a superatribuir mentes, com projeções antropo-
mórficas ingênuas a respeito de como funcionavam as mentes dos de-
mais animais. Na ausência da compreensão de que os diferentes seres 
percebem o mundo de formas diferentes, a noção dos animais como 
seres dotados de mentes inferiores à mente humana tendeu (e tende, no 
mundo leigo) a induzir a interpretações do comportamento animal 
como uma versão inferior e limitada do comportamento humano.  
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Na primeira metade do século XX e nas primeiras décadas da 
segunda metade, a perseguição – legítima – de um ideal de rigor cientí-
fico, gerou, por sua vez, uma profunda aversão ao antropomorfismo e 
baniu por completo, durante muito tempo, a mente animal do cenário 
acadêmico. O resultado foi a troca de uma tendência ao antropomor-
fismo por uma afirmação radical do antropocentrismo, uma vez que a 
defesa de uma singularidade mental humana era um corolário inevitável 
dessa visão. 

Hoje, com as contribuições dos estudos de longa duração da 
primatologia e de outros campos da zoologia, e também do darwinismo 
e do conceito de mundos-próprios de Uexküll, a ciência proporciona 
ferramentas mais sofisticadas de apreensão do outro animal. Pelo me-
nos para os cientistas e filósofos alinhados com essas novas percepções 
e pesquisas acerca das capacidades animais, podemos dizer que a espé-
cie humana compartilha o planeta com centenas de espécies dotadas de 
mentes não propriamente inferiores à mente humana e sim diferentes 
dela. Diferentes porque seres que compartilham conosco um mundo 
físico, vivem em outros mundos-próprios, em universos experienciais 
diferentes dos nossos.  

Por outro lado, os mundos-próprios de cada espécie devem se 
encontrar em um continuum darwiniano que inclui zonas de interface, e 
por isso talvez eu possa ter mais esperanças ou oportunidades de apre-
ender algo do mundo-próprio de um macaco-prego que me encara do 
alto de uma árvore na floresta do que do bando de maritacas que so-
brevoa, em adorável algazarra, a minha janela.  Esse continuum biológico 
e mental inclui centenas de genes, condutas similares e o compartilha-
mento de várias estruturas que compõem as circuitarias neurais de es-
pécies com diferentes graus de parentesco filogenético. A lista dos 
animais com capacidades mentais significativas, assim como a enume-
ração de quais são essas capacidades, só tende a aumentar, conforme 
forem se realizando novos estudos, em campo ou cativeiro, do com-
portamento de grupos zoológicos ainda pouco explorados. Recente-
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mente, Jaak Panksepp assinou, junto a outros neurocientistas, na Uni-
versidade de Cambridge, um manifesto redigido pelo também neuroci-
entista Philip Low. Intitulado The Cambridge Declaration on Consciousness5, 
esse documento afirma, em suas linhas de conclusão que “os animais 
não-humanos possuem os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos 
e neurofisiológicos dos estados conscientes, além da capacidade de 
exibir comportamentos intencionais”. Consequentemente, prossegue o 
texto, “o acúmulo de evidências indica que os humanos não são únicos 
a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência”, pois “os 
animais não-humanos, incluindo todos os mamíferos e aves, e muitas 
outras criaturas, incluindo os polvos, também possuem esses substratos 
neurológicos6.”   

Em nossa condição, humana, de seres vastamente culturais, as 
novas percepções desenvolvidas pela ciência de cada tempo necessari-
amente influenciam na constituição e reformulação de nossos mundos-
próprios. Embora nada vá nos levar de volta ao contexto do pensa-
mento da era vitoriana, ainda assim podemos perceber nos discursos 
científicos emergentes uma espécie de renascimento do animal darwini-
ano, das capacidades daquele velho cão que o evolucionista, observan-
do a dormitar ao pé do fogo, acreditava estar a sonhar com as caçadas 

                                                
5 A  Cambridge Declaration on Consciousness foi redigida por Philip Low e editada 
por Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, 
Philip Low e Christof Koch. A declaração foi publicamente proclamada em 
Cambridge, Reino Unido, no dia 7 de julho de 2012, na Francis Crick Memorial 
Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals, no Churchill Col-
lege, University of Cambridge, por Low, Edelman and Koch. A declaração foi 
assinada pelos participantes da conferência naquela noite, na presença de 
Stephen Hawking, no Balfour Room do Hotel du Vin, em Cambridge, UK.  A 
cerimônia de assinatura foi filmada pelo programa 60 Minutes, da emissora 
CBS. 
6 O conteúdo desse manifesto se encontra disponível, na íntegra, no link abai-
xo: 
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf 
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do passado. Se nos permitirmos um certo descolamento expressivo do 
jargão acadêmico, podemos dizer, sem ferir, no entanto, o que essa 
nova ciência tem demonstrado, que hoje vivemos e convivemos com-
partilhando um mundo habitado por gorilas que amam, golfinhos que 
pensam, cães que sonham, papagaios que falam, polvos que brincam e 
ratos que riem. Animais inteligentes, sensíveis e conscientes. As zonas 
de sobreposição das fronteiras entre os nossos mundos-próprios e os 
de cada um deles podem ser o espaço no qual são possíveis a empatia, a 
compreensão mútua, a comunicação e o encontro. Foi a conscientiza-
ção das antes insuspeitadas e agora inegáveis capacidades desses ani-
mais que fez Philip Low, o neurocientista que encabeça o manifesto de 
Cambridge, declarar em entrevista recente a uma revista da imprensa 
brasileira7: “Não é mais possível dizer que não sabíamos”   
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Resumo: Este trabalho examina duas breves e instigantes seções do Treatise of Human 
Nature e da Enquiry concerning Human Understanding, intituladas, ambas, “Da razão dos 
animais”. Nelas, Hume compara as faculdades cognitivas dos seres humanos e dos 
animais, com o objetivo de “testar” sua teoria epistemológica acerca da causalidade, 
desenvolvida nas seções precedentes dessas obras. Tal “teste” torna explícita a 
aproximação que a teoria humeana efetivamente promove dos homens relativamente 
aos animais, ao mostrar que as inferências que ambos fazem quanto a toda e qualquer 
questão de fato não observada – inferências essas essenciais não apenas para a vida 
comum, mas também para as ciências – não dependem da razão, tal qual 
tradicionalmente entendida, mas de “uma espécie de instinto ou poder mecânico”. 

 
Next to the ridicule of denying an evident truth, is 
that of taking much pains to defend it; and no 
truth appears to me more evident, than that beasts 
are endow’d with thought and reason as well as 
men. The arguments are in this case so obvious, 
that they never escape the most stupid and ignorant.  
David Hume (T 1.3.16.1) 1 
 

 

By what immediate cause they are inclined,  

                                                
1Adotarei aqui a notação das edições das obras de Hume citadas na lista de 
referências bibliográficas deste texto, segundo a qual ‘T x.y.w.z’ denota A 
Treatise of Human Nature, livro x, parte y, capítulo w, parágrafo z; e ‘EHU r.t’ 
denota An Enquiry concerning Human Undertanding, capítulo r, parágrafo t. Em 
algumas citações mais extensas dessas obras a serem feitas neste trabalho utili-
zarei, com pequenas adaptações, as traduções brasileiras indicadas nas Refe-
rências bibliográficas. 
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In many acts, ’tis hard I own to find. 
I see in others, or I think I see, 
That strict their principles and ours agree. 
Evil, like us, they shun, and covet good, 
Abhor the poison, and receive the food: 
Like us they love or hate; like us they know 
To joy the friend, or grapple with the foe,  
With seeming thought their action they intend, 
And use the means proportion’d to the end. 
Then vainly the philosopher avers 
That reason guides our deed and instinct theirs. 
How can we justly different causes frame, 
When the effects entirely are the same? 
Instinct and reason how can we divide? 
’Tis the fool’s ignorance and the pedant’s pride. 
Matthew Prior (Solomon on the Vanity of the 
World, Book I.) 

1. Introdução 

O segundo mote deste artigo são versos do poeta inglês 
Matthew Prior (1664-1721). A parte final do trecho aqui transcrito é 
citada, em tradução, por Voltaire na seção III do Dicionnaire philosophi-
que, intitulada “De l’âme des bêtes”. De modo típico, nesse texto Vol-
taire envolve-se numa polêmica viva em seus dias; e também como de 
costume inspira-se na epistemologia de Locke para delinear sua própria 
posição.2 Neste caso, a posição envolve dois elementos: o ceticismo 

                                                
2 “Pereira et Descartes soutinrent … que Dieu … avait donné tous les 
intruments de la vie et de la sensation aux animaux, afin qu’ils n’eussent ni 
sensation, ni vie proprement dite. Mais je ne sais quels pretendus philosophes, 
pour répondre à la chimère de Descartes, se jetèrent dans la chimère opposée; 
ils donnèrent libéralement un esprit pur aux crapauds et aux insectes: / “In 
vitium ducit culpae fuga…” (Hor., de Art. poet.) / Entre ces deux folies, ... on 
imagina un milieu; c’est l’instinct: et qu’est-ce que l’instinct? … mais quand 
vous l’affirmerez, je vous dirai avec Prior dans son poème sur les vanintés du 
monde: …”. 
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quanto à questão metafísica da “essência” da alma, e a abordagem fe-
nomenológica da alma: o “método histórico direto” de Locke, que 
simplesmente investiga “as faculdades de discernimento do homem, 
enquanto operam sobre os objetos que lhe dizem respeito” (Locke, 
Essay, I i 2). Embora, tanto quanto se possa julgar a partir de seus escri-
tos, Locke nunca tenha feito uma investigação detalhada da alma dos 
animais, ele abordou o tema em diversos parágrafos do livro II do En-
saio. Esses parágrafos aparecem sempre fechando o estudo de alguma 
faculdade cognitiva do homem. Assim, por exemplo, no final do capítu-
lo sobre a memória (“Of retention, Essay, II x) há um parágrafo cujo 
título é “Brutes have memory” (II x 10). No capítulo seguinte, sobre “o 
discernimento e outras operações da mente”, há parágrafos específicos 
em que Locke argumenta que os animais “comparam” ideias (II xi 5) e 
“compõem” ideias (II xi 7), embora, presumivelmente, só o façam em 
casos bem simples e de forma um pouco diferente do que o fazemos. 
Quanto a outra importante faculdade, a de “abstrair”, ou seja, usar 
símbolos para representar classes de ideias, e não ideias individuais, 
Locke reconhece que os animais não a possuem (II xi 10). Mas logo em 
seguida reafirma sua tese geral de que embora homens e animais clara-
mente difiram quanto ao grau em que exibem faculdades cognitivas, 
estes últimos “não são meras máquinas... (como alguns pretendem)”, 
visto evidenciarem, à saciedade, que têm sentidos, ideias e, “em certos 
casos, raciocinam” (II xi 11).3 

Como todos sabem, a mais famosa defesa da tese de que os 
animais são máquinas desprovidas de todo tipo de vida mental – ideias, 

                                                
3 No livro IV, para exemplificar determinado ponto de sua teoria epistemo-
lógica, Locke brinda o leitor com esta observação, cujo interese não se resume 
à sua fina ironia : “The difference is exceeding great between some men and 
some animals: but if we will compare the understanding and abilities of some 
men and some brutes, we shall find so little difference, that it will be hard to 
say, that that of the man is either clearer or larger.” (Essay, IV xvi 12.) 
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sentimentos, desejos, conhecimento, razão, etc. – e portanto desprovi-
das de “alma”, foi feita por Descartes.4 Mas a erudita análise do assunto 
empreendida por Pierre Bayle no seu Dicionnaire historique et critique mos-
tra que, na verdade, antes de Descartes a tese foi sustentada, em forma 
igualmente radical, pelo médico espanhol Gomezius Pereira, no fim do 
séc. XVI.5 Pouco importa: quem levou a fama foi Descartes, e o peso 
de sua autoridade, aliado a um importante fator a ser mencionado logo 
adiante, tornou a tese amplamente popular nos círculos intelectuais por 
dois séculos ou mais. Diante disso, de pouco adiantaram as breves, 
porém incisivas, críticas de Locke e sua propaganda feita por Voltaire, 
como também não adiantaria a extensa, detalhada e bem fundamentada 
defesa da tese oposta feita por Hume, como veremos a partir da pró-
xima seção deste artigo.6  

O fator que contribuiu decisivamente para a aceitação quase 
generalizada da tese cartesiana, ou pelo menos de sua versão mais fraca, 
de que apenas o homem é capaz de raciocinar, foi sua imbricação com 
um conjunto de posições metafísicas, teológicas e éticas que configura-
vam o panorama da filosofia da época. Na verdade, tais posições come-

                                                
4 Ver, por exemplo, o Discours de la méthode, 5eme partie: “Et ceci ne témoigne 
pas seulement que les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu'elles 
n'en ont point du tout”. 
5 Bayle, Dicionnaire historique et critique, verbete “Pereira”. Voltaire também alude 
a esse precursor de Descartes, quanto à tese dos animais-máquinas, na referida 
seção III do seu Dicionnaire philosophique. 
6 Como curiosidade, vale notar que, em seu exame do assunto, Bayle desco-
briu, nos primórdios da modernidade, precursores da visão segundo a qual os 
animais são, sim, providos de razão: um deles foi Jerôme Rorarius (1485-1566), 
núncio de Clemente VII na corte de Ferdinando, rei da Hungria. Rorarius não 
só defendia que os animais possuem razão, mas ia mais longe, mantendo que 
eles raciocinam melhor do que os homens. Ver Bayle, Dicionnaire historique et 
critique, verbete “Rorarius”. Neste verbete e no já mencionado “Pereira” há 
relatos detalhados de como a questão foi tratada na Idade Média e na Antigui-
dade. 
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çaram a se delinear muito antes; mas sua presença, em versões variadas, 
em quase todos os principais sistemas filosóficos do início do período 
moderno fez com que se entrincheirassem filosoficamente de tal forma, 
que as tentativas de questionamento não tiveram sucesso, mesmo tendo 
partido, como estamos vendo, de algumas das melhores mentes filosó-
ficas de todos os tempos. 

Mas do que se trata? Uma fórmula simples e eloqüente de dar 
nome à coisa foi proposta por Edward Craig em seu livro de 1987, The 
Mind of God and the Works of Man. A partir da análise das posições de 
Galileo, Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche e Berkeley, além de 
outros nomes de menor expressão ou de épocas anteriores, Craig ar-
gumentou que todos compartilhavam aquilo que denominou de doutri-
na da “Imagem de Deus”: o homem, e somente ele, foi criado à ima-
gem e semelhança de Deus. Evidentemente, Craig se apropria aqui de 
uma conhecida expressão bíblica; procurou mostrar, porém, que essa 
doutrina teológica foi – como várias outras, aliás – absorvida pelo corpus 
filosófico da época, em cujo seio ganhou autonomia, visto que sua de-
fesa não dependia mais, agora, de supostas fontes de verdade revelada. 
Quer seja por meio do projeto de naturalização da religião, comum à 
época, quer pelo reforço indireto que recebia da confiança então rei-
nante nos poderes naturais do homem em descobrir o mundo natural, a 
doutrina da Imagem de Deus, em suas múltiplas variantes, se firmou de 
modo inequívoco na mentalidade filosófica do século XVII e início do 
seguinte, independentemente de qualquer vinculação com o pensamen-
to religioso ortodoxo. 

Tal qual explicitada por Craig, a doutrina da Imagem de Deus 
envolve diversos aspectos da relação homem-Deus, ou da comparação 
do homem com Deus. O que mais interessa a Craig em seu livro, e 
também a mim neste trabalho, é o aspecto epistemológico, que ele 
chamou de “Ideal do Insight” (Insight Ideal): o homem se assemelha a 
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Deus em suas capacidades cognitivas, na medida em que possuiria aces-
so infalível à verdade em, pelo menos, dois âmbitos fundamentais: o 
conhecimento imediato de seu mundo mental (contraparte humana do 
conhecimento imediato de Deus das substâncias criadas) e o conheci-
mento racional, ou seja, obtido por meio da operação da razão, cujo 
paradigma são as matemáticas. Quanto a este último âmbito, que é o 
que será analisado aqui, a diferença entre o homem e Deus seria apenas 
de grau: este último raciocina de forma instantânea, enquanto que o 
homem precisa de tempo para montar suas demonstrações; Deus, mas 
não o homem, é capaz de raciocinar a partir de um conjunto infinito de 
dados, de conduzir as demonstrações em cadeias infinitamente longas, 
etc. 

2. A “ciência da natureza humana” 

Evidentemente, Hume não construiu sua filosofia com o pro-
pósito de criticar a tese dos animais-máquinas. Mas é plausível manter 
que o fez tendo como um dos alvos principais justamente a tese mais 
geral da Imagem de Deus. Também é claro que, embora a tenha ataca-
do por diversos flancos, inclusive o teológico, seus argumentos não 
foram montados a partir de considerações teológicas. Estes eram de 
natureza principalmente epistemológica e moral. A abordagem de Hu-
me era, como ele mesmo salientou já no sub-título de sua principal 
obra, o Tratado da Natureza Humana, determinada pela convicção de que 
questões filosóficas, especialmente as dessas duas áreas, deveriam ser 
tratadas sob uma perspectiva análoga à da filosofia natural. Propôs, 
assim, que a filosofia fosse entendida como uma “ciência da natureza 
humana”. Nessa “ciência do homem” ficavam excluídas quaisquer su-
postas fontes de conhecimento por revelação, bem como quaisquer 
concepções metafísicas a priori sobre sua essência.  
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Este último aspecto da abordagem humeana tem semelhança 
evidente com “método histórico direto” de Locke, a que já fiz referên-
cia anteriormente. Hume deixa claro que também ele não se propõe a 
investigar a alma quanto à sua natureza íntima, limitando-se ao estudo 
de suas manifestações empíricas. Para salientar esse ponto, Hume lança 
mão da comparação de sua ciência do homem com dois ramos igual-
mente fenomenológicos da ciência, a anatomia e a geografia.7 Caberia 
ao cientista da natureza humana restringir-se, ou pelo menos priorizar 
epistemologicamente, a “delineação das diversas partes e poderes da 
mente” (EHU 1.13). 

Hume não tenta, ao contrário de Locke, fazer esse inventário 
de forma sistemática e exaustiva num único texto. Identifica e discute 
as diversas faculdades da mente au fur et à mesure, ao abordar as diversas 
questões epistemológicas. E, dentre elas, a que conduz ao nosso tema é 
a questão central de sua teoria epistemológica: a causalidade. No Trata-
do, essa questão ocupa toda a parte 3 do livro 1. Hume começa distin-
guindo, como Locke, a noção de conhecimento da de crença, ou probabilida-
de. Conhecimento, nesse sentido estrito, é aquilo que resulta de certas 
operações a priori da mente sobre as ideias que tem. Tais operações a 
priori são as reconhecidas pela tradição filosófica: intuição e demonstra-
ção. Pela primeira, a mente percebe relações entre ideias de forma ime-
diata; pela segunda, a relação só é percebida pelo encadeamento de 
diversos passos intuitivos, que formam uma demonstração.  

Para Locke, a montagem de demonstrações era, por excelência, 
a tarefa da razão; mas essa faculdade seria também a responsável pela 
estruturação de raciocínios prováveis, em que a conexão entre as ideias 
intermediárias não é assegurada por passos intuitivos.  
                                                
7 Para a comparação com a geografia, ver Abstract 2 e T 1.4.6.23; para a anato-
mia, ver EHU 1.13 e 4.4. Para um estudo dessas comparações, ver Chibeni 
2007. 
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É justamente aqui que Hume diverge de Locke de forma muito 
significativa (ver Owen 1994). Para Hume, a faculdade de fazer de-
monstrações e a de estabelecer probabilidades são essencialmente dis-
tintas. A primeira, que ele concorda em chamar de razão, lida apenas 
com relações de ideias. Por meio dela a mente obtém certeza, ou co-
nhecimento, no sentido estrito do termo. Seguindo também o plano 
geral de Locke, Hume investiga detalhadamente a “extensão” desse 
conhecimento, chegando à conclusão de que ele é, de fato, ainda mais 
limitado do que a investigação de Locke havia indicado. Ficam fora do 
âmbito do conhecimento vários dos tópicos mais fundamentais para a 
vida comum e para a ciência: estritamente, não sabemos se as regulari-
dades naturais observadas continuarão valendo para outros casos seme-
lhantes; não sabemos o que conecta as causas e efeitos, se é que há 
alguma ligação real entre eles; não sabemos se há corpos físicos, ou seja, 
objetos ontologicamente autônomos relativamente à nossa mente; e, 
quanto a esta, igualmente não sabemos o que a constitui, para além do 
fluxo de percepções, nem tampouco podemos saber se há alguma enti-
dade metafísica que garanta nossa identidade pessoal; não sabemos se 
Deus existe; etc. 

Não podemos, porém, prescindir de tudo isso (com possível 
exceção do último item), sem que nossa vida prática e nossa ciência 
sejam destruídas. A fórmula encontrada por Locke e Hume para aco-
modar essa tensão foi transferir todos esses itens para outra esfera cog-
nitiva: a da crença, ou probabilidade. Como já mencionei, há uma di-
vergência séria entre Locke e Hume acerca da abordagem desse domí-
nio. Locke mantinha que a mesma razão que estabelece demonstrações 
poderia também estabelecer bases para a crença, determinando os 
“graus do assentimento”. Hume discordou e propôs uma solução tão 
inovadora que não pôde ser percebida corretamente por seus leitores 
por cerca de dois séculos. Eles pensaram que, nesse passo, Hume efeti-
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vamente abandonara o trabalho filosófico, dedicando-se, antes, ao es-
tudo psicológico da mente humana.  

Hoje, depois de um século do aparecimento da primeira inter-
pretação alternativa do projeto filosófico de Hume (Kemp Smith 1905, 
1941), parece claro que esta última afirmação é uma meia-verdade. Ine-
gavelmente, a maior parte da contribuição de Hume, além do reforço 
dos argumentos céticos de seus predecessores imediatos, é, sim, um 
estudo científico da mente humana. Mas isso não era visto por Hume 
como o abandono da filosofia, e sim a implementação de sua proposta 
original de uma ciência da natureza humana, a partir da qual as questões 
filosóficas deveriam ser abordadas: não apenas questões epistemológicas, mas 
também éticas. E a partir desse núcleo de uma filosofia naturalizada (para 
aplicar uma expressão cunhada em nossos dias), Hume procurou es-
tender seu estudo para as demais áreas da investigação humana: a histó-
ria, a economia, a política e até mesmo, dentro de certos limites, a teo-
logia e a metafísica.  

3. Hume e o entendimento humano  

Focando atenção agora na porção da teoria epistemológica de 
Hume que diz respeito ao processo de formação de crenças, quero 
sintetizar, em poucas linhas, a primeira e mais significativa de suas im-
plicações. Trata-se, como já lembrei, do estudo da relação causal. Essa 
relação se singulariza, dentro da teoria humeana, porque, dentre as 
relações filosóficas que não envolvem apenas ideias – identidade, rela-
ções de espaço e tempo e causalidade – a causalidade é a única que 
permite que façamos inferências no âmbito das questões de fato.  

No início do estudo desse ponto Hume esclarece a noção de 
raciocínio. Começa sugerindo que “todos os tipos de raciocínio não pas-
sam de uma comparação, e de uma descoberta das relações [...] que dois 
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ou mais objetos guardam entre si” (T 1.3.2.2). Mas logo nota que essa 
caracterização é demasiadamente geral, pois quando os dois objetos 
estão presentes aos sentidos trata-se antes de percepção do que de raci-
ocínio propriamente dito. Desse modo,  

Hume conclui, então, que de todas as relações filosóficas “a 
única que pode ser prolongada além de nossos sentidos, e nos informar 
acerca de existências ou objetos que não vemos ou sentimos é a causa-
ção”. Esse ponto importante reaparece na Investigação: “Todos os racio-
cínios sobre questões de fato parecem fundar-se na relação de causa e 
efeito” (E 4.4), princípio que é aí justificado apenas com a exposição de 
alguns exemplos, e não, como no Tratado, por um exame teórico geral 
do assunto, que parte de uma enumeração exaustiva de todas as rela-
ções filosóficas.  

Desse ponto em diante, o objetivo principal de Hume é estudar 
esse tipo especial de raciocínio, de efeitos a partir de causas ou vice-
versa (raciocínios que chamarei, por simplicidade, de raciocínios causais). 
Uma cuidadosa análise leva Hume a dois resultados, ambos de cunho 
negativo: 1) os raciocínios causais não são a priori, ou seja, não funcio-
nam pela simples análise das ideias dos objetos envolvidos na relação 
causal; e, 2) nem mesmo quando a mente tem a experiência da conjun-
ção constante de causas e efeitos de um determinado tipo ela pode, a 
partir disso e das ideias envolvidas, fazer inferências racionais dessas 
causas para esses efeitos, ou vice-versa. Nas palavras de Hume: 
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Essa é uma conclusão de graves consequências, visto que as in-
ferências causais são, como Hume mostrou, a única forma que temos 
para prever questões de fato – ou, na linguagem mais técnica que ado-
tou, para estabelecer crenças na ocorrência de “questões de fato que 
estão além do testemunho presente dos nossos sentidos ou aos regis-
tros de nossa memória” (E 4.3).  

Ao contrário do que entenderam seus intérpretes clássicos, po-
rém, Hume não se acomodou a essa posição cética, e enfrentou o desa-
fio de buscar bases para tão importantes inferências. Encontrou-as 
numa esfera ignorada por todas as teorias epistemológicas até então 
propostas: os mecanismos instintivos da mente humana.  
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Logo, é a imaginação, uma faculdade até então não reconhecida 
como epistemicamente relevante, que desempenha, segundo Hume, a 
função central na formação das crenças causais. Ela é alimentada pela 
experiência da conjunção constante de causas e efeitos em casos simila-
res, conjunção essa que estabelece um “costume” ou “hábito” intelec-
tual: 

Uma das primeiras observações que Hume faz sobre essa pro-
posta é que a operação da mente que nos leva, a partir do hábito, a crer 
em certas questões de fato é “uma espécie de instinto natural, que ne-
nhum raciocínio ou processo do pensamento ou entendimento é capaz 
quer de produzir, quer de evitar” (E 5.8). Esse “instinto” é comparado 



HUME E A RAZÃO DOS ANIMAIS 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p. 119-143, 2014. 

131 

às paixões, por seu caráter automático, e também por ser, como elas, 
essencial à vida humana: 

Após haver chegado a esse ponto central de sua teoria sobre a 
causalidade, Hume dedica-se, como seria de esperar, ao desenvolvimen-
to ulterior dessa teoria. Não posso aqui me alongar sobre isso. Vou me 
restringir, para chegar logo ao tema principal deste artigo, às observa-
ções de Hume sobre as credenciais epistemológicas de sua inovadora teoria. 
A primeira delas diz respeito ao escopo limitado de suas pretensões: 

Tal modéstia epistemológica se reforça na sequência imediata 
desse parágrafo. Não apenas Hume declina a pretensão de descobrir 
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por que a mente opera desse modo,8 mas reconhece que, na verdade, 
sua proposta de explicação para a forma pela qual ela opera nas infe-
rências causais é uma hipótese, visto, conforme podemos depreender, 
não ser inteiramente redutível à experiência: o hábito, enquanto tal, é 
inobservável.9  

Como já lembrei na Introdução, a abordagem filosófica hu-
meana propõe uma adaptação do método de investigação das ciências 
naturais ao estudo das questões relativas à cognição, à moral, etc. Pois 
bem: estamos aqui diante de um ponto em que o apelo aos procedi-
mentos científicos se torna explícito e importante. Ao qualificar de 
hipótese a explicação do modo pelo qual as inferências causais são feitas, 
Hume procura, coerentemente, avaliá-la segundo procedimentos de 
avaliação de hipóteses comumente empregados nas ciências naturais.  

                                                
8 Em Chibeni 2007 procuro mostrar que, na verdade, Hume por vezes se 
permitiu especular sobre possíveis mecanismos inobserváveis, de natureza 
neurológica, que poderiam contribuir para a explicação dos padrões fenome-
nológicos de funcionamento da mente. Passagens interessantes encontram-se, 
por exemplo, em T 1.2.5.20, 1.3.8.2 e 1.3.10.7. 
9 Esse ponto sutil foi explorado de forma original por Monteiro 1984, cap. 1. 
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Uma das primeiras providências de Hume é tornar mais precisa 
e completa a sua hipótese ou teoria, examinando as espinhosas noções 
de crença e de “conexão necessária”, ou poder causal (T 1.3.7 e 14, E 
7). A tarefa seguinte foi investigar detalhadamente as situações em que 
crenças surgem, aparentemente, de outras causas, que não a experiência 
da conjunção constante (T 1.3.8, 9 e 13). Depois, Hume trata de encon-
trar aplicações da hipótese a situações em que os fatores desencadean-
tes da crença não se apresentam da forma ideal – a conjunção perfeita-
mente regular de causas e efeitos; isso leva a seções específicas sobre 
“probabilidades”, tanto no Tratado (T 1.3.11 e 12) como na Investigação 
(E 6). Examina ainda a influência das crenças em diversas esferas de 
nossa atuação intelectual e prática, bem como suas implicações para 
algumas questões filosóficas clássicas (T 1.3.10, E 8). Por fim, vêm as 
considerações que mais diretamente interessam ao presente artigo: a 
extensão da hipótese para a cognição de animais não-humanos (T 
1.3.16 e E 9). 

4. Hume e a razão dos animais 

Hume dedica seções específicas ao tema da razão dos animais 
em suas duas principais obras epistemológicas, o Tratado da Natureza 
Humana (1739-40) e a Investigação sobre o Entendimento Humano (1748). 
Ambas essas seções levam o mesmo título, “Da razão dos animais”, e 
ambas têm extensão aproximada de três páginas. A seção do Tratado 
vem bem no final da parte 3, que versa sobre a causalidade (T 1.3.16). 
A seção da Investigação também vem fechando o estudo sobre causalida-
de, já quase no final do livro (E 9). Há algumas diferenças entre ambas, 
mais de forma do que de conteúdo. No Tratado, Hume começa com a 
afirmação de forte tom retórico que serviu de primeiro mote ao presen-
te artigo. Que, como os homens, os animais sejam “dotados de pensa-
mento e razão” seria, diz Hume, algo óbvio, só não reconhecido pelos 
homens “mais estúpidos e ignorantes”. Mas no parágrafo seguinte ele 
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abaixa o tom, e começa argumentar a favor dessa tese. Adotando uma 
perspectiva fenomenológica, registra a grande “semelhança das ações 
dos animais e dos homens”, quando se trata de “adaptar meios para 
fins”. Daí conclui, por um raciocínio analógico (como reconhece expli-
citamente bem no início do texto da Investigação), que tais ações devem 
provir de “uma causa semelhante”. Essa causa é o mecanismo da ima-
ginação que envolve a experiência da conjunção constante e o hábito, 
ou seja, a hipótese proposta por Hume para explicar os raciocínios 
causais humanos.  

O resto do texto consiste em uma aplicação dessa hipótese ao 
caso dos animais. O objetivo principal não é, porém, o de explicar o 
funcionamento da mente dos animais, mas o de “testar” a hipótese ou 
teoria em estudo num caso diferente daquele para o qual ela foi especi-
ficamente concebida. Essa é, como todos sabem, uma providência tipi-
camente muito valorizada pelos filósofos naturais, na medida em que 
mostra, se a extensão da teoria for bem sucedida, que essa teoria não 
pode ser acusada de ser ad hoc. 

Essa aplicação à ciência da natureza humana de um recurso de 
avaliação teórica emprestado das ciências naturais exibe, neste caso, 
uma virtude adicional da teoria, para além de sua capacidade de explicar 
fatos não levados em conta na formulação da teoria: é que, assumindo-
se que os animais não têm capacidade de raciocinar demonstrativamen-
te (e esse é um ponto importante, a ser comentado logo abaixo), fica 
claro que se, apesar disso, fazem inferências causais (quase) tão bem 
como nós, tais inferências independem de nossa faculdade racional, no 
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sentido reconhecido pela tradição filosófica. Hume acha aqui, portanto, 
mais uma arma para atacar a visão ainda comum em seu tempo, de que 
causas poderiam ser demonstradas de seus efeitos, e vice-versa. 

Vemos aqui que a aproximação efetiva que a teoria de Hume 
promove das capacidades cognitivas dos homens e dos animais se dá 
pela identificação, em ambos os casos, dos mecanismos de inferência no 
âmbito das questões de fato – que são inferências causais, como Hume ar-
gumenta de forma convincente. Não há nenhum indício nos textos de 
Hume de que ele tenha pretendido que os animais possam fazer infe-
rências demonstrativas, no âmbito das relações de ideias. Assim, embora 
estas últimas continuem demarcando uma distinção importante entre 
homens e animais não-humanos,10 a assimilação de ambos no que diz 
respeito à província mais ampla e relevante da cognição humana representou, sem 
dúvida, um passo de grande ousadia intelectual por parte de Hume. 

A relevância dessa aproximação levou Hume a efetivamente 
ampliar a extensão do conceito de razão, para que cobrisse não apenas 

                                                
10 Deve-se também salientar que mesmo quanto aos raciocínios causais Hume 
reconheceu, numa longa nota da seção 9 da Investigação, uma distinção de grau 
entre homens e bichos. É que justamente por terem capacidades cognitivas 
mais amplas e aperfeiçoadas, os homens podem fazer inferências causais de 
forma mais sistemática, sofisticada e mesmo consciente, caso haja necessidade (o 
que, felizmente, não é comum).  
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os raciocínios demonstrativos, mas também os raciocínios causais – que 
ele apropriadamente chamou de “raciocínios experimentais” (E 9.1); 
“raciocínios morais, ou referentes a questões de fato e existência” (E 
4.18); “raciocínios prováveis” (T 1.3.6.6); ou, finalmente, de “argumen-
tos prováveis” (Abstract, 14). Esse tipo de “raciocínio” não é da alçada 
do “entendimento”, tal qual classicamente considerado, no sentido de 
não ser feito por uma faculdade intelectual, mobilizável voluntariamen-
te para a estruturação de argumentos, em que explicitamente premissas 
sejam apontadas como fundamento para certas conclusões. Os “racio-
cínios experimentais” são processos automáticos, que se dão por “al-
gum instinto ou tendência mecânica” (E 5.22), de forma que a crença 
na realidade de causas a partir da observação dos efeitos, ou vice-versa 

 

Ambas as seções sobre a razão dos animais contêm, em seus 
parágrafos finais, considerações interessantes sobre a noção de instinto, 
evocada nessa passagem e em outras semelhantes. Hume nota, com 
perspicácia, que as ações dos animais, com vistas à consecução de cer-
tos objetivos, são de dois tipos. Há, primeiro, as ações condicionadas 
pela experiência da conjunção regular ou freqüente de fenômenos, co-
mo a do cachorro que evita o fogo, ou acaricia seu dono. Além dessas, 
há as ações incondicionadas, como a do pássaro que constrói seu ninho 
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na estação certa e choca os ovos pelo tempo certo.11 Hume nota que as 
ações do primeiro tipo “se dão a partir de um raciocínio que, em si, não 
difere, nem se funda em princípios outros, dos que aparecem na natu-
reza humana” (T 1.3.16.6) São, como vimos, os raciocínios experimen-
tais ou prováveis, envolvendo a relação causal. Já o segundo tipo de 
ação é o que ordinariamente atribuímos ao “instinto”. Além de notar 
essa distinção, Hume também observa que, curiosamente, o mesmo 
hábito que está envolvido nos raciocínios experimentais faz com que 
ordinariamente não percebamos a sua influência, de forma que as infe-
rências causais que fazemos não nos parecem nada intrigantes; nem 
sequer são notadas. Em contraste, os instintos animais produzem admi-
ração. Ora, diz Hume, o filósofo que compreende o que se passa no 
primeiro caso deve considerar ambos os fenômenos da mente humana e 
animal como igualmente admiráveis: 

Estamos diante de uma observação filosófica tão sagaz, que 
vale a pena ver a versão desse mesmo ponto que aparece na Investigação. 
Eis a íntegra do último parágrafo da seção 9: 

                                                
11 Os exemplos são de Hume (T 1.3.16.5), mas não, é claro, os termos ‘condi-
cionadas’ e ‘incondicionadas’. 
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Como se nota, há aqui um gancho muito interessante para os 
desenvolvimentos futuros em filosofia da biologia. Com o advento da 
teoria da evolução, e a explicação da evolução das espécies pela seleção 
natural, mais de um século após Hume haver escrito isso, podemos 
entender a distinção entre os dois tipos de “instinto” a que ele se refere 
a partir de uma base biológica, o que certamente não está em conflito 
com sua abordagem para a ciência do homem (e dos animais), antes o 
contrário. Há indicações, para quem souber procurar, de que embora 
essa ciência proposta por Hume tenha seu foco no nível fenomênico, 
ele achava possível fazer uma complementação da teoria, no sentido da 
busca de explicações mais finas para os fenômenos e leis fenomenoló-
gicas (ver Chibeni 2007). No presente caso, esse reforço veio da biolo-
gia, principalmente. Com base nela, acreditamos hoje que os dois tipos 
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de instinto na verdade têm uma origem comum.12 Enquanto que num 
caso a informação empírica que treina a mente é obtida e usada pelos 
organismos individuais em seu próprio proveito imediato, no outro a 
informação se fixa, por assim dizer, na espécie, ao longo do processo 
filogenético, pelos mecanismos de seleção natural.  

Mas essa é uma outra e conhecida estória e não será recontada 
aqui.13 O que eu quis notar é a admirável capacidade de Hume de, tra-
balhando num contexto filosófico extremamente adverso, haver dado 
início à exploração de um filão filosófico e científico que só se tornaria 
alvo de atenção e estudo muito mais tarde. Como vimos, sua contribui-
ção, mediante o projeto de uma ciência da natureza humana, para o 
efetivo rompimento da barreira qualitativa que se imaginava existir 
entre o homem e os animais não-humanos se deu pela deflação das 
pretensões dos filósofos em reduzir a mente humana a uma máquina 
lógica. Segundo eles, o que nos faz pensar seria, recorrendo a uma me-
táfora, uma fagulha da Divindade que existe em nós.14 

                                                
12 Esse ponto foi, é claro, lucidamente explorado por Darwin. Em sua colabo-
ração para o presente volume da Coleção CLE, C. A. Doria discute aspectos 
importantes desse assunto, a partir da análise de um texto pouco conhecido de 
Darwin intitulado “Instinct”, que por limitação de espaço não figurou em The 
Origin of Species, sendo publicado por John Romanes em 1883, como anexo de 
seu livro Mental Evolution of Animals.  
13 Uma interessante porta de entrada para a literatura atual em filosofia da 
biologia é o livro recente de G. Caponi (2011). Ver também a colaboração do 
autor para o presente volume da Coleção CLE, que é uma detalhada exposição 
e análise da forma pela qual a perspectiva biológica atual desautoriza cabal-
mente o “antropocentrismo” que caracterizou o pensamento científico-
filosófico combatido por Darwin e, antes dele e por vias diferentes, por Hume 
(como vimos neste trabalho).  
14 Embora pudéssemos esperar que para as pessoas com alguma cultura cientí-
fica e filosófica a inexistência de uma barreira qualitativa entre homens e ani-
mais não-humanos fosse hoje inquestionável, a realidade mostra-se, tristemen-
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Na verdade, isso é apenas metade do trabalho feito por Hume. 
A outra metade, que não foi examinada neste artigo, é a aproximação 
do homem relativamente aos animais quanto a outra importante esfera 
de sua vida mental: os sentimentos, ou, mais especificamente, as pai-
xões. Vale notar que o livro 2 do Tratado, dedicado ao estudo das pai-
xões, contém duas seções que cumprem papel análogo à seção sobre a 
razão dos animais, no livro 1. São seções de curta extensão, que fecham 
duas das três partes em que o livro é dividido: a parte 1, sobre o orgu-
lho e a humildade, conclui com a seção 12, “Of the pride and humility 
of animals”; e a parte 3, sobre o amor e o ódio, encerra-se com a seção 
12, “Of love and hatred of animals”. O propósito de ambas essas se-
ções é semelhante, embora não idêntico, ao das seções sobre a razão 
dos animais: verificar se a teoria proposta poderia ser estendida para 
outros seres, que não os humanos. A resposta é afirmativa, em ambos 
os casos, embora se deva reconhecer que a argumentação de Hume é, 
neles, menos robusta e desenvolvida do que no caso da razão dos ani-
mais.  

                                                                                                   
te, bem diferente. Consulte-se, a tal respeito, a abrangente e incisiva análise 
desse assunto empreendida por Carl Sagan e Ann Druyan em seu erudito livro 
Shadows of Forgotten Ancestors, publicado em 1992. Logo depois de fornecer uma 
impressionante lista (expandida ao longo do livro), que começa com Platão e 
vai até vários dos mais afamados filósofos contemporâneos, observam que 
Hume foi uma das únicas e honrosas exceções na defesa da visão hoje estabele-
cida pela ciência: “Only a few of the great Western philosophers – David Hu-
me, for instance – argued, as Darwin did, that the differences between our 
species and others were only of degree.” (Sagan & Druyan, 1992, cap. 19, p. 
364.) Se a situação é tão preocupante e vergonhosa entre filósofos e mesmo 
cientistas, como o estudo de Sagan e Druyan demonstra, o que não dizer da 
população em geral, incluindo seus líderes políticos e os assim chamados 
“formadores de opinião”? Nesses casos, são ainda mais evidentes os reflexos 
sobre o modo pelo qual têm sido tratadas (ou maltratadas) diversas questões 
de interesse vital para a sociedade, como por exemplo a questão ambiental, ou 
a dos direitos dos animais. 
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Vou concluir com uma tradução livre dos versos de Prior colo-
cados como mote do presente artigo, e que têm, fora o encantador 
charme poético (irremediavelmente perdido nesta tradução, é claro), a 
admirável capacidade de sintetizar, em pouquíssimas palavras, o que de 
mais importante contém a teoria humeana da mente dos animais (inclu-
indo os animais humanos). 

Por que causas imediatas são os animais movidos  
em muitos de seus atos? Difícil dizer, eu confesso. 
Vejo neles, ou penso ver,  
princípios concordes com os nossos. 
Do mal, como nós, fogem; e desejam o bem; 
Temem o veneno, e aceitam o alimento. 
Como nós, amam e odeiam; como nós,  
alegram-se com o amigo, e lutam com o inimigo. 
Suas ações, com aparente pensamento se motivam, 
ao adequarem meios aos fins. 
É, pois, em vão que os filósofos proclamam 
que a razão nos guia as ações, e, as deles, o instinto. 
Como podemos, com acerto, supor causas diferentes, 
quando os efeitos são os mesmos? 
Como separar o instinto e a razão?  
Só com a ignorância dos tolos e o orgulho dos pedantes.15 

 

                                                
15 Gostaria de agradecer ao meu colega João Quartim de Moraes o convite e 
incentivo para que elaborasse este artigo, com vistas à sua apresentação no III 
Seminário sobre materialismo e evolucionismo. Sou igualmente grato a Regina 
Rebollo e Livia Guimarães pela leitura crítica de versões preliminares do texto
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Em 1881, durante a ultima visita de John Romanes a Darwin, 
este o presenteou com um manuscrito, intitulado Instinct, que foi 
publicado em 1883 como anexo ao livro Mental evolution in animals1. No 
ano seguinte, o livro apareceu em francês, de onde foi recuperado o 
texto agora republicado como “inédito” (na verdade, “esquecido”) - 
estratégia editorial para chamar a atenção sobre ele2. Trata-se de um 
fragmento não utilizado por Darwin na publicação d´A origem das espé-
cies, que ele cedeu àquele, com quem, desde 1874, manteve correspon-
dência3 sobre teologia, vivissecção, pangênese e o próprio tema do livro 
de Romanes. A republicação francesa, traz a oportunidade de revisita-
ção desse texto darwiniano, pouco conhecido. 

Lendo A origem identificamos claramente onde o texto deveria 
estar inserido: no capítulo VIII Darwin se refere aos instintos que vari-
am necessariamente no estado natural para que a seleção possa agir 

                                                
1 Darwin, C. R. 1883. Essay on instinct. In Romanes, G. J., Mental evolution in 
animals. With a posthumous essay on instinct by Charles Darwin. London: Kegan Paul 
Trench & Co., pp. 355-384. A íntegra do texto em inglês encontra-se em  
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F1434&pageseq=1 
2 DARWIN, Charles, L´instinct (“inédit”), Paris, L´Esprit du Temps, 2009. 
3 Tal correspondência encontra-se em  
http://darwin-
online.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F2111&keywords=john+romanes&pageseq=1 
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sobre eles, argumentado que deveria dar quantos exemplos fossem 
possíveis, mas que se sentia impedido pela falta de espaço. Registrou, 
ainda, que os instintos sem dúvida variam, como os instintos migratório 
e o de nidificação, que não detalha na exemplificação mantida em A 
origem. Os instintos de nidificação, diz resumidamente, “variam, em 
parte, dependendo das situações escolhidas e da natureza e temperatura 
da região habitada; mas variam, com frequencia, por causas que nos são 
completamente desconhecidas”. Registra, em sequência, a diferenças de 
ninhos de uma mesma espécie nos Estados Unidos do norte e do sul e 
se pergunta: “por que, se o instinto é variável, não deu à abelha a facul-
dade de utilizar algum outro material quando faltava a cera?”4. 

Deixando de lado as questões historiográficas, gostaria que nos 
ativéssemos à seguinte questão: o que este texto pode acrescentar à 
nossa compreensão do pensamento de Darwin sobre o papel do acaso 
na evolução, tema de nosso seminário? E procurarei explorar o assunto 
em três tópicos: o sentido mais geral do termo “acaso” em Darwin; a 
variedade do instinto de nidificação; as conecções entre instinto, inteli-
gência e experiência que o texto sugere.  

I 

Vale a pena explicitar o que Darwin entendia por “acaso”, atra-
vés do estudo do que a palavra evoca em seus escritos. Numa época em 
que a teologia ainda ensinava que tudo era obra de Deus, o acaso sim-
plesmente não estava no horizonte de considerações sobre o mundo 
biológico. 

                                                
4 DARWIN, Charles, El origen de las especies, Madrid, Espasa Libros, 2010, pág. 
337. 



O NINHO DA ANDORINHA 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p. 145-157, 2014. 

147 

Entende-se, pois, que Darwin prefira se referir a ele antitetica-
mente como aquilo que “em nossa ignorância, chamamos variabilidade 
expontânea ou acidental”, ou seja, algo fora do conjunto de causas 
conhecidas de um determinado fenômeno. Desse modo, está claro que 
o “acaso” tem o sentido preciso de um deficit de conhecimento - tran-
sitório, porque histórico - mas nunca fruto de uma razão misteriosa, no 
sentido de uma vontade divina incrustada nas coisas. Em outras pala-
vras, esta acepção de “acaso” subtrai os fenômenos da ordem divina e 
os acumula num território que cabe à ciência explicar. É, assim, uma 
acepção de sentido anti-teológico e anti-teleológico. 

Outra acepção que pode ser percebida nos textos darwinianos 
aproxima o acaso da ideia de uma causação objetiva, compreendida ou 
não pela ciência, externa à ordem do fenômeno particular analisado. E 
é conhecida a passagem do The variation of animals and plants under domesti-
cation, na qual ele lança mão da metáfora do arquiteto que resolve cons-
truir um edifício com pedras que se esfacelaram ao cair de um precipí-
cio.  

Ainda que determinadas pela força da gravidade, a natureza da 
rocha e a inclinação do precipício, as formas de cada fragmento podem 
ser tomadas como acidentais, pois não guardam qualquer relação como 
o propósito do arquiteto. Assim - acrescenta Darwin - “do mesmo 
modo, a variação de cada criatura é determinada por leis fixas e imutá-
veis, mas estas não guardam relação com as estruturas vivas que são 
lentamente construídas pelo poder da seleção, seja ela natural ou artifi-
cial”5. E, pois, temos que a história - a precipitação e fracionamento das 
pedras, e a presença do arquiteto com a sua intenção construtiva - não 

                                                
5 DARWIN, Charles, The variation of animals and plants under domestication., vol II, 
New York, New York University Press, 1988, pág. 204. 
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estabelece nexo causal entre os dois processos, que aparecem como 
absolutamente independentes.  

Esta acepção remete à concepção comum no século XIX. No 
seu Ensaio sobre os fundamentos do conhecimento e sobre os atributos da crítica 
filosófica, o matemático e economista Antoine C. Cournot (1801-1877) 
assim se expressa: “os eventos desenrolados pela combinação ou pelo 
encontro de outros eventos que pertencem a séries independentes umas 
das outras são chamados de eventos fortuitos ou resultantes do aca-
so”. E se recorrermos a Laplace (Teoria analítica das probabilidades, 1812) 
teremos que: ”os acontecimentos, mesmo aqueles que por sua insignifi-
cância pareçam não obedecer às grandes leis da natureza, são uma se-
quência tão necessária quanto as revoluções do sol. Dada a ignorância 
que os liga ao sistema inteiro do universo, foram tomados como de-
pendentes de causas finais ou do acaso, conforme acontecem e se suce-
dem sem regularidade ou sem ordem aparente; mas essas causas imagi-
nárias recuaram sucessivamente diante dos avanços dos nossos conhe-
cimentos”6. 

Parece-nos que Darwin utiliza “acaso” em ambos os sentidos 
indicados: como uma palavra que recobre nossa ignorância sobre as 
conexões entre leis naturais e, por outro lado, como o encontro fortuito 
de duas séries de eventos com causações independentes. Ambas são 
distantes da concepção vulgar atual, próxima à ideia de baixa probabili-
dade de algo ocorrer num sistema espaço-temporal encerrado sobre si 
mesmo: por exemplo, a vaca que cai, como um raio em céu azul, sobre 
uma personagem do filme Um conto chinês (Sebastián Borensztein, 
2011), dando início à narrativa. 

                                                
6 Cf. TORT, Patrick, Darwin n´est pas celui qu´on croit, Paris, Le Cavalier Bleu, 
2010, pág. 32 e 34. 
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II 

Instinct está dividido em capítulos ou temas: migração, medo 
instintivo, nidificação e habitação - neste analisa o caso da andorinha e 
do castor - e, finalmente, o capítulo denominado alguns instintos sur-
preendentes. 

No capítulo sobre a nidificação e habitação, que Darwin consi-
dera entre os “instintos mais complexos”, ele nos propõe observar os 
ninhos dos pássaros na Europa e Estados Unidos como uma ocasião 
rara para captar a variação de um instinto importante. “Nós veremos 
(...), que as ocasiões favoráveis e a inteligência modificam as vezes ligei-
ramente o instinto nidificador. Dentre os ninhos dos pássaros, nós 
encontramos uma série excepcionalmente perfeita: depois daqueles que 
não foram construídos, mas dispostos sobre a terra nua, temos em 
seguida ninhos simples e imperfeitos, e depois ninhos mais aperfeiçoa-
dos, e assim sucessivamente, até chegarmos às construções maravilho-
sas, que rivalizam com a arte da tecelagem ”7. 

Essa afirmação geral, Darwin detalhará partindo do ninho co-
mum da andorinha, que é aquele que os chineses comem, e “nós po-
demos, eu creio, retraçar as fases pelas quais passou o instinto básico 
antes de ser completamente adquirido”8. Esses ninhos variarão segundo 
os materiais encontrados pelas andorinhas, sempre misturando-os com 
a saliva, que é a substância que os estrutura nos ninhos dessa espécie 
que possui folículos salivares muito desenvolvidos.  

Depois da demonstração da diversidade de soluções encontra-
das pelas andorinhas de diferentes habitats, Darwin propõe: “Se admi-

                                                
7 DARWIN,Charles, L´instinct, pág. 39-40. 
8 Idem, pág. 40. 
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tirmos que o ninho de qualquer pássaro, de qualquer modo que eles 
sejam localizados ou construídos, é bom para essa espécie, dadas as 
suas condições de existência, e se o instinto nidificador varia o suficien-
te à medida que o pássaro é submetido a novas condições e que essas 
variações podem ser transmitidas hereditariamente - sobre o que não se 
pode duvidar - então a seleção natural pode, no curso de épocas suces-
sivas, modificar o ninho do pássaro e o aperfeiçoar até o mais alto grau, 
em relação ao dos seus ancestrais das épocas mais remotas”9. 

Certamente Darwin está tomando o ninho como análogo a um 
“órgão externo” do animal, ou seu “órgão de incubação”. Nesse senti-
do o ninho evolui como evolui qualquer outro órgão, assumindo for-
mas adaptadas variáveis. No entanto, diferentemente desses, ele é uma 
projeção do animal sobre o meio, alterando-o, e não uma modificação 
na sua compleição física. Do mesmo modo que o castor modifica o 
curso dos rios, os pássaros modificam seu habitat para a ele adequar sua 
função reprodutiva. Por vezes, os pássaros aproveitarão das circunstân-
cias oferecidas pelo meio para adotarem estratégias que podem, inclusi-
ve, dispensar o “instinto nidificador”, como é o caso das aves que de-
positam seus ovos na terra, sob material em fermentação, aproveitando 
o calor desse processo natural para chocá-los.  

Esse raciocínio de Darwin nos leva à questão seguinte: em que 
circunstâncias, e por que, o vivente deixa de se modificar para explorar 
e mesmo modificar o meio como forma nova de adaptação? E ele 
acrescenta: “Diante da uniformidade geral dos ninhos de qualquer es-
pécie nós podemos notar detalhes, mesmo insignificantes, tais como a 
natureza dos materiais empregados, a localização escolhida sobre um 
galho alto ou baixo, ou sobre um talude ou um solo liso, a disposição 
isolada ou comunitária, que dependem não do acaso, mas da inteligên-

                                                
9 Idem, pág. 44-45. 
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cia ou do instinto”10. Cita, em seguida, o caso de espécies habituadas a 
construir nas árvores e que, por desmatamento, são “obrigadas a mudar 
a localização dos ninhos”, construindo-os sobre a terra ou rochedos11. 

Na longa sequência de exemplos de modificações de ninhos, 
Darwin cita o “taylor bird” da Índia, caso em que “a comodidade joga 
igualmente seu papel”, visto que, próximos aos homens, passaram a 
fazer ninhos com fios artificiais, em vez de produzi-los diretamente12. 
Depois de dar outro exemplo de andorinha que muda seu local de nidi-
ficação para se pôr a salvo dos homens, acrescenta: “Em todas as mo-
dificações, sejam provenientes de perseguição, sejam provenientes da 
comodidade, a inteligência entra em causa num certo grau”13. 

Sabemos que, em The descent of man, Darwin refuta a tese de 
Cuvier segundo a qual a inteligência e o instinto se encontram em pro-
porções mutuamente inversas, apoiando-se na copiosa monografia de 
Lewis H. Morgan sobre o castor (The American Beaver and his Works, 
1868) que evidencia a estreita afinidade entre instinto e inteligência14. 
Como diz, “um grau elevado de inteligência é certamente compatível 
com instintos complexos, e ainda ações que em princípio se aprende-
ram voluntariamente podem rapidamente, mediante o costume, se tor-
nar hábitos executados com a rapidez e precisão de um ato reflexo, não 
sendo improvável que exista certo grau de interferência entre o desen-
volvimento da inteligência livre e do instinto”15. 

                                                
10 Idem, pág. 50. 
11 Idem, pág. 51. 
12 Idem, pág. 52. 
13 Idem, pág. 53. 
14 DARWIN, Charles, The descent of man, Londres, Penguin Books, 2004 pág. 
87. 
15 Idem, pág. 88. Grifo nosso. 
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III 

Tomando a inteligência como o atributo que permite ao viven-
te adaptar-se, de forma maleável, a uma nova circunstância (“casual”), e 
o instinto como a fixação dessa adaptação como resposta mecânica, 
temos que, em Instinct, a inteligência e a experiência aparecem 
associadas como atributos que permitem ao vivente “avaliarem” as suas 
possibilidades num dado ambiente e diante de certas circunstâncias. 
Assim, espécies iguais fazem ninhos diferentes em climas diferentes do 
mesmo modo que indivíduos diferentes de uma mesma espécie, no 
mesmo ambiente, fazem ninhos com diferentes graus de perfeição, 
dada a sua experiência16. Esta variação pode ser observada, ainda, como 
resultado de um “instinto duplo”, que consiste na capacidade de fazer 
ninhos diferentes num mesmo ambiente segundo varie a estação do 
ano. 

Mas se soluções adaptativas diferentes são adotadas em função 
de experiências diferentes, mediadas pela inteligência ou instinto, po-
demos então nos perguntar: por que, em certas espécies, vai se impon-
do, ao longo da evolução, um caminho adaptativo capaz de afastar as 
abelhas, por exemplo, de soluções para as quais não concorra a cera? 
Em outras palavras: por que a cera é obrigatória se, em espécies de 
andorinhas, pode variar o material dos ninhos? Ora, numa passagem de 
A origem, fica claro que Darwin parece apostar numa espécie de “racio-
nalidade objetiva” quando compara a melipona com as abelhas domés-
ticas, no que tange à construção da colmeia. Diz ele: “A seleção natural 
não pode ir além desse estado de perfeição arquitetônica, pois a colmeia 
da abelha, até onde podemos julgar, é absolutamente perfeita no que 
se refere a economizar trabalho e cera”17. Refere-se ele à forma 

                                                
16 DARWIN, Charles, L´instinct,  pág. 60. 
17 DARWIN, C., El origen, pág. 362. 
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hexagonal dos alvéolos. Em outras palavras, é a natureza que, através 
do instinto, “economiza”; vale dizer, “economiza” a si própria, ou as-
sume formas “econômicas” e “racionais” que se plasmam, de modo 
objetivo, através do instinto ou da inteligência. 

Essa parece ser a ideia de “perfeição” subjacente à análise da 
série de ninhos que a andorinha pode produzir ao longo de sua história 
ancestral. Assim como um órgão desenvolve a sua função através de 
modificações sucessivas e cumulativas, os objetos externos construídos 
pelas espécies - sejam pássaros, castor ou homem - podem ser vistos da 
mesma maneira. No caso aqui analisado, teríamos, então, uma “história 
natural da habitação”, que avança por várias espécies, impulsionada 
pelo instinto ou inteligência. 

Vale lembrar que Darwin se refere à experiência como fator 
que leva o pássaro a “não fazer igual” ou a “inovar”, se é possível utili-
zar essa palavra que nos remete à própria definição do autor para cons-
ciência18.  

Se considerarmos que o ambiente é aquela dimensão externa ao 
vivente que resume toda sorte de “acasos”, de modo que nos dispensa 
de penetrar no seu movimento ou causação, este se erige como o poder 
que pressiona todos os recursos do vivente para produzir sua própria 
adaptação. E nenhuma qualidade se exige desta a não ser a modificação 
que permita a recorrência da vida com descendência. Ao falhar nesse 
processo, o “acaso” produz a extinção, como lembra Popper sobre a 

                                                
18 “Ele (o vivente) decidirá por agir de modo mais ou menos firme, diferente, 
no futuro; isso é a consciência; a consciência olha para trás e serve como guia 
para o futuro” (DARWIN, Charles, The descent of man, pág. 138). 
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chance única que o vivente tem diante de cada um dos novos desafi-
os19. 

Ao tratar do instinto, da experiência e da inteligência como ex-
pedientes adaptativos eficazes, Darwin parece nos propor que tomemos 
o desenvolvimento da plasticidade das espécies como hierarquia de 
atributos - experiência, inteligência ou instinto - que define suas chan-
ces de vida diante de um ambiente que é, naturalmente, mutável no 
conjunto. Em outras palavras, diante da mudança ambiental, a mudança 
do vivente será a resposta eficaz a um movimento que é incessante, 
sem começo ou fim. Ora, o que parece caracterizar a inteligência é jus-
tamente a capacidade de flexibilizar a estrutura viva, como os pássaros 
de uma mesma espécie e num mesmo ambiente que fazem ninhos dife-
rentes. 

Por fim, cabe registrar como Darwin nos sugere uma hierar-
quia dos próprios instintos: o instinto migratório que vence o instinto 
materno, como no caso das andorinhas. Apesar da força do instinto de 
autopreservação, o instinto materno faz com que aves se arrisquem em 
defesa da prole; por outro lado, o instinto migratório é ainda mais forte, 
fazendo andorinhas abandonarem sua prole, deixando que pereçam nos 
ninhos, quando é chegada a hora de partir. Muito provavelmente isso se 
dá porque, na espécie, os machos partiram na frente e atrasar-se signifi-
ca perder a chance de escolher um parceiro, dando continuidade à li-
nhagem20 - tudo sugerindo que o sentido de “sobrevivência” é bem 
mais complexo do que as escolhas imediatas. 

                                                
19 POPPER, Karl, “Natural selection and the emergence of mind”, in 
RADNITZKY, Gerard et alli (orgs.), Evolucionary epistemology, rationality, and the 
sociology of knowledge, La Salle, Open Court, 1993. 
20 DARWIN, Charles, The descent of man, págs. 131 e 246. 
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Assim, no processo de evolução, os viventes vão se tornando 
estruturas abertas - que atualizam ou “presentificam” uma “economia” 
da vida diante de circunstâncias casuais  - na medida em que os instin-
tos se flexibilizam e a inteligência se desenvolve. 

Ora, “adaptar seus hábitos a novas condições de vida”, no caso 
extremo do homem, funciona como um grande espessamento dessa 
camada de produtos externos - como são os ninhos, os diques dos 
castores ou as roupas e habitações humanas - que afastam seus orga-
nismos de necessidades de transformação, permitindo-lhe “manter seu 
corpo invariante em harmonia com o universo em mudança”21. 

Na história natural, o acaso sempre será traduzido em novas e 
inusitadas pressões seletivas - nisso se confundindo com o conjunto de 
variações ambientais - diante das quais a “independência” do vivente 
dependerá do desenvolvimento de faculdades próprias do instinto ou 
da inteligência, aptas a experimentar o novo (“casual”), abrindo-se co-
mo estrutura adaptativa. Num sentido muito preciso, como registrou 
Caponi22, a adaptação - ou a reafirmação da aptidão a perdurar - consti-
tui o móvel do processo de seleção natural; seja para a andorinha e seus 
vários modelos de ninhos; seja para o homem e seu caminho civilizató-
rio. A “perfeição” (do ninho da andorinha) ou a “economicidade” (do 
alvéolo hexagonal da colmeia) são resultados da sucessão de “acasos” 
que obrigaram as espécies a romper seus padrões anteriores de respos-
tas, através da aquisição seletiva de plasticidade comportamental, se-
gundo diferentes obras da inteligência ou instinto, nascidas da experi-
ência concreta e variável de cada vivente.  

                                                
21 Idem, pág. 152. 
22 CAPONI, Gustavo, “Charles Darwin y la naturalización de la teleologia”, 
Revista Reflexão, Campinas, no 78, set./dez./2000, p. 69-75. 
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No caso das abelhas, que tanto fascinou Darwin, “perfeição” e 
“economicidade” aparecem como sinônimos, sendo que os indivíduos 
se diferenciam de modo que aqueles que souberam construir os melho-
res alvéolos, com o menor trabalho e menor consumo de mel para a 
secreção da cera, “tiveram melhor sucesso e transmitiram seus instintos 
novamente adquiridos a novos exemplares, os quais, por sua vez, terão 
tido as maiores probabilidades de bom êxito na luta pela existência23. 
Assim Darwin responde à questão levantada por ele mesmo, que cita-
mos inicialmente: por que o instinto não deu à abelha a faculdade de 
utilizar algum outro material quando faltava a cera? Simplesmente por-
que o alvéolo hexagonal de cera é a solução adaptativa “absolutamente 
perfeita no que se refere a economizar trabalho e cera”24, superando 
outras soluções, como as adotadas pela melipona. Temos então, na 
apis, uma espécie mais prolífica, mais produtiva e de maior distribuição 
geográfica.  

Em outras palavras, é o “acaso” - o conjunto de processos na-
turais ambientais - que incita a auto-transformação comportamental, de 
modo a perenizar o vivente, como a abelha apis que, ao produzir o 
material do seu ninho, se torna mais independente das variações ambi-
entais. Diante das circunstâncias desafiadoras postas pelo “acaso”, a 
diferença entre “instinto” e “inteligência” se torna irrelevante, desde 
que o vivente solucione o seu acoplamento com o ambiente de modo 
apto a superar a contradição momentânea deste com suas estruturas e 
funções. 

Como sugeria Haeckel, a natureza é esse mecanismo capaz de 
produzir “maravilhas”, isto é, formas de acoplamentos perfeitos entre 
os viventes e o ambiente. Tão mais perfeitos, parece nos sugerir Dar-

                                                
23 DARWIN, Charles, El origen..., pág. 363. 
24 Idem, pág. 362. 
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win, quando esses acoplamentos se dão através de transformações exte-
riores que aparecem como projeções dos próprios organismos, que 
passam a dispensar o sacrifício das estruturas orgânicas de evolução 
milenar que a própria seleção natural produzira. Nesse sentido, a natu-
reza se assemelha a uma economia das formas vivas. 
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A referência a valores normais e a desvios ou variações dessa 
normalidade no estudo de diversos processos de saúde-doença é um 
recurso cotidianamente utilizado pelo saber médico. Os valores nor-
mais e os desvios definem tanto o nível de colesterol considerado sau-
dável, como a pressão arterial correta, a relação peso- altura desejada, 
conhecida como IMC (Índice de Massa Corporal), ou a quantidade de 
glóbulos brancos em sangue indicativo de uma patologia. A estratégia 
explicativa que permite definir esses valores como ideais a ser alcança-
dos se fundamenta na freqüência e regularidade com que eles se apre-
sentam no conjunto da população.  

A distribuição desses valores na população, já seja o IMC ou a 
medida do colesterol, segue um mesmo desenho, o de uma curva em 
forma de sino, onde os valores médios são os mais freqüentes e os 
inferiores e superiores, quer dizer os que mais se afastam da média, são 
os mais incomuns e raros. Entretanto, a constatação dessa regularidade 
estatística, a verificação de que um número maior de indivíduos de uma 
determinada população possui, por exemplo, uma relação entre peso e 
altura determinada, não nos autoriza imediatamente a transformar essa 
média em uma norma ou modelo que deve ser seguido e desejado por 
todos (Desrosières, 2002; Doval, 2004; Hacking, 1995).  
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Esse movimento pelo qual os valores que aparecem com mais 
freqüência se transformam em “normativos”, definindo um parâmetro 
de distinção entre médias normais e desvios patológicos, continua sen-
do, ainda hoje, um dos maiores desafios epistemológicos que apresenta 
o discurso médico. Assim, embora possa afirmar-se que determinados 
desvios da média indicam uma patologia, não é simples compreender a 
estrutura explicativa que define, para uma infinita variedade de indica-
dores, o momento exato em que se inicia um processo patológico; por 
que razão um IMC que se mantenha entre 18 e 25 deve ser considerado 
normal e por que motivos valores menores que 18 ou maiores que 25 
indicam um quadro patológico ou uma situação de risco?  

Adolphe Quételet, astrônomo belga e criador do que hoje co-
nhecemos como IMC, foi quem enunciou pela primeira vez essa certe-
za que se sustenta no tempo, pela qual se associa a normalidade bioló-
gica e social à freqüência de aparição de determinadas características na 
população (Rabinow, 2006, Desrosières, 2008). Ao mesmo tempo, ele 
permite identificar os processos patológicos com desvios dessa média 
ou freqüência estatística. Como afirma Canguilhem: ¨O interesse que 
apresenta a concepção de Quételet consiste no fato de identificar em 
sua noção de média as noções de freqüência estatística e norma, porque 
uma média que determina desvios que são tanto mais raros quanto 
maiores são, se apresenta, na verdade, como uma norma a ser procura-
da.¨ (Canguilhem, 1990:122).  

Analisamos aqui dois textos de Quételet: ¨Sobre o homem e o 
desenvolvimento de suas faculdades¨, publicado em 1835, e ¨Do siste-
ma social e das leis que o regem¨,  publicado treze anos mais tarde 
(1848). Ambos os textos põem em evidência que as idéias de Quételet 
referidas ao homem médio estão perpassadas ao mesmo tempo por 
estratégias explicativas próximas às ciências clássicas, como a física ou a 
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astronomia, e por estratégias discursivas que o aproximam da teologia e 
dos argumentos religiosos.  

A ideia de homem médio elaborada por Quételet é o resultado 
da articulação de uma série de causas físicas, morais e intelectuais que 
se mantêm constantes em determinados momentos históricos e em 
determinados lugares geográficos. Essa é sua maior certeza: a existência 
de uma completa regularidade e perseverança na repetição dos mais 
variados fatos sociais. Quételet  se propõe explicar essa regularidade 
que observa, não só nas formas físicas como altura, peso, tamanho do 
tórax (ocupou-se obstinadamente da medição do tórax dos soldados), 
mas também em comportamentos tais como o crime, os homicídios, o 
suicídio, a loucura, entre outros.   

Quételet parecia estar obcecado por determinar as leis que re-
gem essa regularidade de fatos sociais e biológicos com a mesma preci-
são com que os astrônomos podiam determinar as leis do movimento 
dos astros. Como afirma Hacking: “Quételet estava apaixonado pelos 
números e sentia prazer em tirar conclusões. É assombroso comprovar 
com quanta profundidade Quételet tirou conclusões que afetaram o 
esquema conceptual das verdades do século XX, às quais ainda hoje 
nós aderimos” (Hacking, 1995:158). Entre essas verdades está a certeza 
de que as características mais freqüentes na população devem ser con-
sideradas normais e desejáveis e que os desvios constituem patologias.  

Ao analisar a altura média dos homens de uma determinada 
população, dirá que: “A altura média do homem é um elemento que 
nada tem de acidental. É o produto de causas fixas que lhe atribuem 
um tamanho determinado. Não devemos considerar a altura dos ho-
mens como a altura dos edifícios de uma cidade que varia segundo o 
gosto da época e o capricho daqueles que as construíram” (Quéte-
let,1848:18). Se tomarmos as alturas dos prédios de um país e logo os 
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classificamos por seu tamanho, não encontraremos nenhuma regulari-
dade, pelo contrário se medirmos as alturas dos habitantes desse país 
veremos que existe uma regularidade muito precisa. Neste último caso, 
os números se apresentarão como se se tratasse do resultado de diver-
sas medições obtidas sobre a altura de uma mesma pessoa realizadas a 
partir de instrumentos pouco precisos que levam a resultados divergen-
tes. 

Quételet toma como ponto de partida para seu argumento os 
métodos de medição próprios da astronomia aos quais estava acostu-
mado. Nesse caso, para determinar a trajetória ou a órbita de um corpo 
celeste se utilizavam diversas medições mais ou menos aproximadas, 
definindo-se que o valor médio dessas medições, obtidas a partir de 
observações realizadas com instrumentos diferentes, daria o percurso 
real de movimento dos corpos celestes. Considerando a falta de ins-
trumentos precisos e confiáveis que permitam determinar essa trajetó-
ria, seria possível identificar aquilo que se mantinha constante nas dife-
rentes medições e desse modo descartar os enganos cometidos pela 
falta de precisão das diversas medidas tomadas. Desse modo, os enga-
nos cometidos pelas medições imprecisas tenderiam a anular-se entre 
si, e a média resultante definiria a trajetória real das orbitas celestes.   

O mesmo princípio de medição poderia ser aplicado às diver-
sas proporções humanas, como por exemplo, à altura. Esse será um 
dos principais argumentos de Quételet: a identidade entre as leis da 
natureza, as leis biológicas e as leis sociais. Nos três casos, o que permi-
te unificar fatos diversos é a chamada “teoria do erro”. Quételet trans-
lada a lógica da astronomia aos assuntos humanos, tanto biológicos e 
físicos quanto morais e sociais. As diversas medições realizadas sobre 
uma população apresentarão uma variedade de alturas, das quais o 
maior número corresponderá ao tipo médio dessa população. Os des-
vios em relação a essa média resultarão mais raros quanto major seja a 



O HOMEM MÉDIO DE QUÉTELET 

Moraes, João Quartim de (org.). Materialismo e Evolucionismo III. Coleção CLE, v. 67, p. 159-175, 2014. 

163

distância com que se afastam da mesma, e mais freqüentes quanto me-
nores sejam essas distâncias. Esses desvios tenderão a anular-se entre si 
tornando possível a permanência do tipo médio dessa população atra-
vés do tempo. ¨A esse tipo humano em relação ao qual o desvio se faz 
tanto mais estranho quanto maior é, Quételet dá o nome de homem 
médio¨ (Canguilhem, 1990:123). 

Para determinar a persistência dos fatos, isto é para determinar 
a existência de valores fixos como a altura, o peso, a força ou o IMC, 
para um conjunto de indivíduos que têm a mesma idade e que habitam 
em uma determinada população, será preciso situar-se em uma pers-
pectiva populacional: “entende-se que, falando do indivíduo, não se 
trataria de falar de tal ou qual homem em particular; deveremos recor-
rer à ideia geral que permanece depois de ter considerado separada-
mente um grande número de pessoas” (Quételet, 1835:12).  

A ciência que se propõe desenvolver persegue um objetivo ex-
tremamente ambicioso: estudar o homem em suas três dimensões, 
física, moral e social, e em seus diversos graus de agregação, que vão do 
indivíduo, às populações e, por fim, à humanidade. Cada uma dessas 
combinações dará nascimento a uma nova ordem (Quételet dirá “a um 
novo corpo”) que será necessário explorar. “É pelo homem considera-
do como indivíduo que devem começar os estudos, em seguida nos 
situaremos em uma altura maior, onde, perdendo de vista as particula-
ridades que o caracterizam, não perceberemos mais que os contornos 
pelos quais se refere ao povo do que forma parte. Em terceiro lugar, 
tentaremos reconhecer os vínculos que se estabelecem entre os povos e 
que constituem a humanidade por inteiro” (Quételet, 1848:IV).  

Em relação aos fatos sociais, Quételet procede do mesmo mo-
do e conclui, a partir de estudos quantitativos e da observação de dados 
empíricos, que em cada ano se repete, de maneira exata, o mesmo nú-
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mero de crimes, de suicídios, de matrimônios e de nascimentos em 
uma população determinada. Analisando as estatísticas do exército 
concluirá que os soldados apresentavam, ano após ano, as mesmas 
medidas de peso, altura, tamanho de tórax. Observa que o número de 
alienados internados nos asilos se mantém assombrosamente constante 
e que o tipo de crimes e as penas aplicadas permanecem regulares se-
gundo os dados ministrados pelos registros civis e os psiquiátricos. O 
único modo de poder explicar essas constantes que tanto seduziam ao 
Quételet era analisar cada um destes fatos de uma perspectiva, já não 
individual, mas sim populacional.  

Não se tratava de entender por que razão ocorria certo tipo de 
crime e não outro, ou por que motivo um indivíduo apresentava uma 
altura ou peso determinados. Tratava-se de explicar a repetição de fe-
nômenos que, por sua constância, pareciam indicar alguma força co-
mum a todos eles, uma causa comum capaz de manter esse equilíbrio, a 
ação de leis tão regulares como as que regem os astros ou a queda dos 
corpos. “Devemos, antes que nada, perder de vista ao homem tomado 
isoladamente, não considerá-lo mais que como uma fração da espécie. 
Despojando-o de sua individualidade eliminaremos tudo o que é aci-
dental, e as particularidades se apagarão.” (Quételet, 1835:31) “É deste 
modo que estudaremos as leis que concernem à espécie humana, por-
que se as examinamos de perto resulta impossível achar as regularida-
des ficando apenas nas particularidades individuais que são infinitas” 
(Ibidem). 

Para explicar esta perspectiva populacional Quételet recorre a 
algumas figuras, como a de uma imensa circunferência traçada sobre 
um plano. Dirá que, quando nos aproximamos, só vemos uma parte 
constituída por uma série de pontos que se apresentam a nossos olhos 
de forma desordenada e desconexa; esses pontos darão lugar a uma 
forma determinada na medida em que observamos o conjunto. Para 
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compreender as leis que regem a física social será necessário descartar 
as peculiaridades e anomalias, deixar de lado as singularidades.  Desse 
modo, o homem médio, visto na perspectiva populacional, cumprirá 
para a sociedade uma função análoga a aquela que cumpre o centro de 
gravidade para os corpos na física.  

O homem médio é a média em torno da qual oscilam todos os 
fatos sociais. Um ser fictício, obtido a partir do conjunto de qualidades 
físicas e morais dos indivíduos que compõem determinada sociedade. 
“Reunindo os indivíduos de uma mesma idade e de um mesmo sexo e 
apresentando a média de seus constantes particulares, observa-se a 
constância que atribuo a esse ser fictício que denomino o homem mé-
dio de um determinado povo” (Quételet, 1848:14).  

O homem médio será, assim, o termo de comparação que 
permitirá determinar as condições físicas e morais desejáveis para os 
indivíduos que compõem uma determinada sociedade. Afirmar que se 
trata de uma ficção significa simplesmente dizer que não encontrare-
mos um homem com uma altura exatamente igual à média de uma 
determinada população, ou, por exemplo, um homem com 1,2 filhos. 
Mas esse homem médio possui uma realidade tão objetiva para Quéte-
let como a lei de gravitação universal, permitindo identificar a regulari-
dade dos fatos sociais, os desvios, os acidentes, os enganos.  

Como afirma Halbawachs: ¨Para Quételet, a frequência de uma 
característica não é o signo de que ela é normal. Ela não é mais fre-
qüente porque é normal, mas sim ela é normal, de fato e de direito, 
porque é a mais frequente¨ (1912:158).  

Para compreender por que razão o mais freqüente é o que de-
fine ao homem médio devemos diferenciar dois tipos de casualidade: a 
causa constante, que tende a que a mesma proporção de fatos ou carac-
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terísticas se mantenha igual, e as causas acidentais que produzem varia-
ções que levam a existência de características individuais e concretas, 
menos prováveis ou menos freqüentes, isto é, a desvios maiores ou 
menores em relação a essa média.  

Desse modo, Quételet constrói um modelo tipológico de análi-
se que, em grande parte, permanece inalterado até hoje. O homem 
médio, no preciso momento em que se enuncia, transforma-se em 
normativo. Servirá de parâmetro de comparação para definir os valores 
considerados desejáveis para cada sociedade em particular, mas tam-
bém para a humanidade em seu conjunto. Será por referência ao ho-
mem médio como tipo ideal que se poderá determinar a correção ou o 
desvio das mais variadas características humanas, sejam físicas ou mo-
rais, como altura, peso, proporção das diversas partes do corpo, núme-
ro de crimes, suicídios, enfermidades mentais ou anormalidades físicas 
que caracterizam os indivíduos de cada sociedade.    

Para Quételet: “A constituição do homem médio serve de tipo 
a nossa espécie. Cada povo tem sua constituição particular, que se en-
contra determinada por influências do clima e dos hábitos, e que se 
desvia mais ou menos do homem médio que caracteriza esse país. Cada 
indivíduo tem sua constituição particular que depende de sua organiza-
ção e de sua maneira de ser. Temos, em conseqüência, interesse em 
conhecer cada um desses elementos que nos concernem individual-
mente e temos um interesse geral em conhecer os elementos relativos 
ao homem médio, que é o tipo ao qual devemos, sem cessar, recorrer” 
(Quételet, 1835:505).  

Existe outra razão que leva Quételet a estabelecer como parâ-
metro universal de medida o homem médio. Este não é simplesmente 
o mais freqüente, representa também um modelo de beleza e de perfei-
ção tanto física como moral ao qual todos deveriam aspirar e ao qual 
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tendem as sociedades civilizadas. Por essa razão, Quételet pode afirmar 
que “se o homem médio estivesse perfeitamente determinado e defini-
do poderíamos considerá-lo como o tipo (ou modelo) de beleza, e ao 
contrário, tudo aquilo que mais assemelhar-se a suas proporções ou a 
sua maneira de ser se afastasse delas, constituiria as deformidades ou 
enfermidades” (Quételet, 1835:502).  

Aquilo que se apresenta como radicalmente diferente do ho-
mem médio deveria ser considerado, já não como uma enfermidade, 
mas sim como uma monstruosidade. Assim, quanto maior seja a dis-
tância que separa a um indivíduo do homem médio, mais se afastará da 
humanidade e mais se aproximará desse estádio intermediário entre o 
homem e o animal que é a monstruosidade.   

No extremo contrário à monstruosidade, a plenitude humana 
estará dada por esses indivíduos que Quételet denomina os grandes 
homens: os gênios, os artistas, os homens de Estado considerados 
notáveis. Todos eles compartilham uma mesma característica: são os 
que mais se assemelham ao homem médio, pois “um indivíduo que 
resumisse em si mesmo, em uma época dada, todas as qualidades do 
homem médio, representaria tudo o que existe de bom e de belo” 
(Quételet, 1835:510).  

Porém, o que define as multidões humanas é a diversidade. Por 
essa razão, para  Quételet deve ser criada uma estratégia teórica e me-
todológica que permita, ao mesmo tempo, respeitar o caráter normati-
vo ou tipológico do homem médio sem deixar de contemplar a diversi-
dade que caracteriza os indivíduos e povos. “É impossível que em uma 
totalidade dada, como em um determinado povo que tem um tipo co-
mum, não existam indivíduos que representem mais ou menos esse 
tipo. Existem aqueles que o representam menos, menos claramente, 
mais confusamente, e aqueles que o representam mais claramente, me-
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nos confusamente. Por isso é possível estabelecer uma linha de demar-
cação entre todos os indivíduos de um mesmo povo” (Quételet, 
1835:511), entre aqueles que mais se aproximam e aqueles que mais se 
distanciam do homem médio. Esta linha de demarcação é a que permi-
te diferenciar a normalidade da enfermidade, ou a normalidade da 
monstruosidade quando o desvio é extremo.  

De fato, Quételet insistirá em afirmar que para cada caracterís-
tica física ou moral é possível não só definir o justo meio representado 
pelo tipo (o homem médio) mas também o grau de dispersão (Doval, 
2004) ou os limites de variabilidade que podem considerar-se aceitáveis, 
tanto para mais como para menos. Aquilo que se mantenha dentro 
desses limites de variabilidade aceitável poderá ser considerado normal 
e o que escapa desses limites deverá ser considerado patológico ou 
indicar uma tendência (penchant) para um estado patológico ou anor-
mal. A demarcação desses limites estará dada pela freqüência com que 
um determinado parâmetro, a altura por exemplo, aparece na popula-
ção estudada, estabelecendo uma margem normal de variabilidade entre 
os desvios mais freqüentes, tanto para mais como para menos, que 
aparecem em relação à média.  

Para Quételet, a determinação desse grau de dispersão respon-
de a diversos cálculos matemáticos simples que, em cada caso concreto, 
darão as medidas máximas e mínimas aceitáveis, seja de altura, de peso, 
de proporção altura-peso, de crimes, de nascimentos ou de loucura.  

Assim, Quételet inicia um modo matemático de entender a re-
lação entre altura e peso (Sánchez Carrión, 1999), que dará lugar ao que 
hoje denominamos IMC (Índice de Massa Corporal). “O índice de 
Quételet, também denominado IMC, calcula-se pela razão entre massa 
corporal (kg) e estatura ao quadrado, amplamente utilizado nos estudos 
epidemiológicos atuais” (Gugelmin e Santos, 2006:1865). Quételet 
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estabeleceu pela primeira vez a proporção ideal entre altura e peso, 
definindo ao mesmo tempo os limites entre a relação peso/altura que 
devia considerar-se normal e aquela que devia considerar-se patológica. 
Ocupou-se assim de estabelecer a margem aceitável de variabilidade ou 
grau de dispersão, seja para mais (hoje seria um IMC>25) ou para me-
nos (hoje seria um IMC<18), da média, identificada com a proporção 
ideal (IMC=21). O modo como se definem as margens de variabilidade 
aceitáveis e as fronteiras que os separam do desvio considerado patoló-
gico, será essencial para compreender o lugar estratégico que as médias 
estatísticas ocuparam no campo do saber médico, desde 1835 até hoje.  

Os dois textos de Quételet aqui analisados, ¨Sobre o homem e 
o desenvolvimento de suas faculdades¨, publicado em 1835, e ¨Do 
sistema social e das leis que o regem¨ (1848), publicado treze anos mais 
tarde, evidenciam uma mesma preocupação que permaneceu através 
dos anos: explicitar, com o auxílio de instrumentos matemáticos, a 
constância e a semelhança com que se repetem, ano após ano, as carac-
terísticas físicas, morais e mentais do homem. Afirma que é possível 
planejar intervenções sociais e médicas que permitam reduzir as mar-
gens que demarcam normalidade de anormalidade. Entende que se 
podem aproximar os limites para mais e para menos que caracterizam 
um fenômeno determinado em uma sociedade determinada. Entretan-
to, essa margem de variabilidade só tem sentido se a pensarmos em 
relação ao homem médio. Essa figura, ao mesmo tempo fictícia e nor-
mativa, é a que permite falar de normalidade e de desvios mais ou me-
nos aceitáveis. Assim, a variação dos limites ou margens de normalida-
de em nada afeta à constância, nem à regularidade que caracteriza o 
homem médio. 

O homem médio se nos impõe com uma força tal que é im-
possível introduzir qualquer modificação. Não só as características 
fisiológicas como a quantidade de respirações ou de pulsações por 
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minuto, a altura ou a força que podemos alcançar se definem em rela-
ção à constância representada pelo homem médio, mas também fatos 
sociais tão variados como a quantidade de matrimônios ou suicídios, 
estão preestabelecidos de modo tal que escapa de nossas mãos qualquer 
modificação.  

Quételet manterá em 1835 e em 1848 a mesma certeza: 
¨Podemos enumerar antecipadamente quantos indivíduos mancharão 
suas mãos com o sangue de seus semelhantes, quantos serão falsifica-
dores, quantos envenenadores, com tanta precisão como podemos 
enumerar a quantidade de nascimentos e mortes que ocorrerão em uma 
sociedade. A sociedade contém nela os gérmenes de todos os crimes 
que se cometerão, ao mesmo tempo que as condições para que eles 
ocorram (Jorland, 2010). É ela quem prepara seus crimes e o culpado 
não é mais que o instrumento que os executa¨ (Quételet, 1835:35, 
1848:315).  

Não existe espaço neste esquema explicativo para decisões in-
dividuais, o ¨livre-arbítrio¨ não é mais que um obstáculo para a com-
preensão das leis que regem as constantes biológicas e sociais. Não se 
trata de afirmar que cada um de nossos atos está predeterminado, nem 
de negar a liberdade individual. O determinismo de Quételet é mais 
complexo. Dirá que as ações realizadas de acordo a escolhas livres e 
individuais em nada alterarão a persmanência dos fenômenos sociais, 
pois elas se verão compensadas por outras ações de signo contrário, 
levando a regularidade dos mesmos fatos sociais. De nada serve que 
nos neguemos a provocar um crime, este ato de liberdade será com-
pensado com a ação contrária possibilitando que se realize a natural 
tendência à repetição. Cabe retomar aqui uma pergunta formulada por 
Halbwachs em 1912, em sua crítica a Quételet: ¨por que considerar a 
espécie como um tipo do qual os indivíduos só se afastam por acidente 
(ou por efeito de causas acidentais)?  Por que não pensar que essa se-
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melhança resulta do conflito de um certo número de tendências orgâ-
nicas que se equilibram entre si? " (Halbwachs, 1912: 61) . 

A resposta que Quételet daria a estas perguntas já não estará 
fundamentada em dados da física ou da astronomia, mas em referenci-
as à teologia. Para Quételet do mesmo modo que não podemos fugir à 
lei de gravitação universal, tampouco podemos escapar à lei da cons-
tância de proporções que rege o homem médio. Pois ambas são leis da 
natureza que foram impostas pelo desígnio divino: ¨Não tenho outro 
objetivo neste estudo que o de mostrar que existem leis divinas e prin-
cípios de regularidade e conservação, nesse mundo em que tantos ou-
tros se obstinam em achar um permanente caos¨ (Quételet, 1848:9). As 
referências a Deus e à divindade são permanentes nos dois textos de 
Quételet. O pensamento religioso está presente do início ao fim de seus 
estudos, Deus é o grande regulador que permite anular as distâncias e 
compensar os desvios da média garantindo sua permanência. É ele 
quem, segundo Quételet, possibilita a admirável harmonia que encon-
tramos no universo, permitindo que o homem exerça livremente sua 
faculdade de atuar, ao mesmo tempo em que limita suas ações com 
tanta sabedoria que é impossível entrever as leis imutáveis que regem a 
conservação do mundo sem o estudo sistemático da física social (cfr. 
Quételet, 1848:9). 

As referências à divindade como origem do princípio de con-
servação que rege a natureza reaparecem insistentemente nos textos 
analisados. “Tudo está previsto, tudo está regrado: só nossa ignorância 
nos leva a acreditar que tudo está abandonado ao capricho ou ao aca-
so” (Quételet, 1848:P17).  

Se inicialmente acreditamos ver, aqui ou ali, diferenças que pa-
recem ser acidentais, quando analisamos essas situações, já não de ma-
neira individual mas sim a partir de um grande número de casos, o que 
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fica em evidência é que ¨o que considerávamos efeito do acaso, está 
submetido a princípios fixos, e que nada escapa às leis impostas pela 
onipotência divina aos seres organizados¨ (Quételet, 1848:16). É a oni-
potência divina a que estabelece esse laço misterioso que nos coloca 
como parte necessária de um tudo, no qual o homem médio exerce o 
papel de grande regulador, um modelo a partir do qual se definem e 
anulam os desvios. Uma e outra vez, Quételet se referirá à fixidez das 
proporções como ¨prova da assombrosa sabedoria das leis do criador¨ 
(Quételet: 1848:37).  

O Deus de Quételet não é somente um hábil calculador, nem é 
exclusivamente um manipulador capaz de nos fazer acreditar que atu-
amos livremente quando não fazemos mais que responder a uma or-
dem preestabelecida, ele é também quem nos inculcou em nossas men-
tes a existência de um ideal de beleza e harmonia, um tipo único para 
toda a espécie ao que se aproximarão os povos que atingem a perfei-
ção. O Deus de Quételet é também um artista que imprimiu em cada 
um de nós as formas estéticas ideais. ¨O criador, ao formar seu tipo, 
deveu gravar em nós o sentimento íntimo da proporção das formas¨ 
(Quételet, 1848:39). Temos um sentimento tão claro das proporções 
das formas humanas, sem ter realizado estudos anteriormente, que 
podemos descobrir rapidamente o tipo ideal ou os desvios numa obra 
artística, como por exemplo numa escultura.  

O Deus de Quételet é também um Deus desconfiado. ¨O ser 
supremo impôs prudentemente limites a nossas faculdades morais (par-
ticularmente ao livre arbítrio), assim como o tem feito com nossas 
faculdades físicas (limitadas pela força de gravitação universal), pois ele 
não quis que o homem pudesse minar suas leis eternas¨ (Quételet, 
1848:79). Tudo ocorre, enfim, como se os diversos fatos biológicos e 
sociais, suicídio, crime, loucura, ou características fisiológicas, estives-
sem submetidos a leis permanentes da natureza que impõem sua regu-
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laridade e permanência. Nada podemos fazer para alterar essa regulari-
dade porque os efeitos do livre arbítrio se encontram restringidos em 
limites estreitos, jogando o rol de causas acidentais cujos efeitos se 
neutralizam e se destroem mutuamente.  

Na estrutura explicativa imaginada por Quételet, Deus ocupa 
um lugar privilegiado, opera como essa causa constante que confere 
legitimidade à figura ideal e normativa do homem médio. Nessa estru-
tura, Deus não parece ocupar o lugar secundário que lhe atribui a leitu-
ra do Sánchez Carrión (1999) mas, pelo contrário, parece ocupar um 
lugar central. Excluída a hipótese de um ser supremo como origem e 
causa da fixidez das proporções, todo o edifício teórico queteliano se 
desvanece. Sem essa figura legitimadora, nada permitiria explicar a 
razão pela qual aquilo que aparece com maior freqüência em uma po-
pulação deve ser considerado normal, e os desvios como patologias a 
ser normalizadas. Como afirma Canguilhem, não seria correto dizer 
que ¨Quételet apresenta a média estatística como fundamento empírico 
das normas, pelo contrário, as normas apresentam explicitamente uma 
regularidade ontológica que se expressa pelas médias estatísti-
cas¨(Canguilhem, 1990:200).  

Se a freqüência de aparição de determinado traço, a altura por 
exemplo, tem sentido normativo para Quételet, é porque ela nos per-
mite indicar os desvios para mais ou para menos que existem em rela-
ção ao homem médio. Os limites de variabilidade se estreitarão cada 
vez mais, na medida em que as sociedades integrem as conquistas da 
civilização e se aproximem desse modelo ou tipo ideal de beleza e 
normalidade criado por Deus. Ciência e teologia se confundem no 
discurso de Quételet, a tal ponto que esse ser fictício e ideal representa 
um tipo supra-humano de validação, uma referência normativa que se 
mantém inalterada através dos séculos e das transformações culturais. 
Diante da pergunta enunciada no início deste escrito sobre o que nos 
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autoriza a transformar à freqüência de aparição de uma característica 
dada em uma norma e em valor que deve ser alcançado, o pensamento 
tipológico de Quételet leva a uma resposta hoje inaceitável para o dis-
curso médico e estatístico: o que garante a constância e repetição desse 
ser fictício e ideal que é o homem médio é a lei suprema, único princi-
pio ordenador do acaso capaz de normatizar e normalizar os mais vari-
ados assuntos humanos.  
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A noção filosófica de teleologia, a posição que defende a finali-
dade como organizador de sistemas, se contrapõe às perspectivas fun-
damentalmente mecanicistas, em um contexto intelectual naturalista e 
materialista, definitivamente anti-vitalista e anti-finalista. Nessa perspec-
tiva mecanicista, o mundo, os organismos, os homens se constituem 
por elementos que, em suma, se articulam de forma casual e não têm 
direção, não caminham para ponto algum, apenas ocorrem na natureza 
ou na história, podendo seguir leis físicas, químicas e biológicas, que 
são, em última instância, cegas e isentas de projetos, hierarquias, valo-
res. Não há em tal mecanicismo qualquer traço de finalidade, tendência 
para certos objetivos finais, para certos padrões, direção específica ou 
estado culminante; não há, enfim, nada que se possa associar à noção 
de progresso, finalismo ou teleologia (embora reconheçamos que pro-
gresso e teleologia possam se sobrepor, não são conceitos idênticos; 
mas isto aqui não é o foco). 

Cabe examinar, neste momento, um pouco mais atentamente a 
noção de teleologia ou finalismo, que tão profundamente influenciou 
tanto as ciências biológicas como as humanidades e ciências sociais. 
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Segundo James Lennox (1992)1 o termo  teleologia, introduzido pelo 
filósofo Christian Wolff, em sua Logica, de 1728, tem sua origem con-
ceitual em Platão e em Aristóteles. Neles, entretanto, encontram-se 
duas formulações distintas de teleologia. A de Platão (exposta, por 
exemplo, no Timaeus), formula o mundo natural como um produto final 
de um artesão divino. Esta noção teleológica ficou conhecida como 
teleologia externa, pois o agente (p.ex., Deus), cujo objetivo é alcançado 
ao final, é externo ao objeto (p.ex. o mundo) que passa então a ser 
compreendido teleologicamente. Deus, agente externo, tem por objeti-
vo que o mundo (objeto de seu projeto) chegue a um estado dado de 
perfeição.  

Já a teleologia formulada por Aristóteles (encontrada, por 
exemplo, na obra Partes dos Animais) se baseia em uma distinta teoria de 
causalidade e explanação. Certas mudanças e certos atributos naturais 
existem para o bem de certos fins. As relações entre fins e causas na 
natureza não depende da ação de um agente racional externo. Este tipo 
de teleologia é referida como interna. Em Aristóteles, por exemplo, a 
teleologia natural relaciona-se à capacidade dos seres vivos manterem-
se. Através do ato reprodutivo dão início a um processo dirigido à pro-
dução de outro organismo com a mesma forma. A biologia e antropo-
logia dos últimos dois séculos operam, com exceção das propostas 
criacionistas (que não interessam particularmente aqui), com as pers-
pectivas de teleologia interna, incorporando-as ou rejeitando-as. 

De modo geral, no debate acadêmico ocorrido ao longo do sé-
culo XX, os pressupostos, posturas e atitudes tanto dos biólogos evolu-
cionistas como de cientistas sociais revelam uma tendência geral à críti-
ca e recusa das perspectivas teleológicas.  Teleologia no mundo orgâni-
                                                
1 Lennox J.G. Teleology. In: Evelyn Fox Keller and Elisabeth A. Lloyd, 
Keywords in Evolutionary Biology, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1992. 
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co ou nas sociedades associa-se à ideia de progresso, hierarquia e per-
fectibilidade, todas elas vistas como noções claramente valorativas, ou 
seja, estranhas e mesmo avessas a uma perspectiva seriamente científi-
ca, neutra politicamente e objetiva epistemologicamente.  

Um renomado paleontólogo e influente divulgador como 
Stephen Jay Gould usou toda a sua excelência para demonstrar a tese 
de que a evolução darwiniana não admitia qualquer teleologia e a noção 
de progresso seria mesmo danosa filosófica- e politicamente (Gould, 
1996)2.  

Do lado das humanidades, a noção de teleologia e de progresso 
foi gradualmente decretada morta, por várias razões. No ambiente filo-
sófico do século XX, a perspectiva teleológica associa-se à permanência 
de teses metafísicas e essencialistas, rejeitadas por um grande número 
de filósofos e pensadores influentes no século. O desconstrucionismo 
pós-moderno é apenas um exemplo de tal perspectiva.  

Além disso, como assinala Robert Nisbet (1985/1980), ainda 
que em tom incomodamente conservador, a noção de progresso de-
pende de certas premissas que o século XX foi paulatinamente rejeitan-
do e abandonando; a crença no valor do passado, a nobreza da civiliza-
ção ocidental (a civilização paradigmática do progresso), a fé na razão e 
no tipo de conhecimento científico que só pode derivar da razão, a 
aceitação do valor do crescimento econômico e tecnológico, assim 
como a fé em um inefável valor da vida neste mundo.  

Dos fatores associados à rejeição de tais premissas no século 
XX, cabe ressaltar a importância do ceticismo quanto ao valor do cres-
cimento econômico, em decorrência da crise ambiental, talvez uma das 
                                                
2 Gould S. J. In the mind of the beholder. In : Stephan G. Gould, Dinosaur 
in a Hay-stack, 108-120, Jonhathan Cape, London, 1996. 
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preocupações mais agudas no momento, bem como a rejeição de uma 
suposta superioridade da civilização ocidental, tomando-se em conta os 
horrores do colonialismo e das grandes guerras protagonizadas pelo 
ocidente e a crítica cerrada sobre a razão, pois ela vincula-se a esse tipo 
de civilização produtora de desigualdade e desastres ecológicos e, em 
certos momentos, de violências inusitadas.  

Finalmente, o último polo resistente na defesa da noção de 
progresso social e humano, o marxismo, sofreu sérios reveses em sua 
imagem pública com o colapso das nações nas quais o socialismo real 
se instalou ao longo do século. Assim, a noção de teleologia e de pro-
gresso em relação à sociedade e às questões humanas sobrevive apenas 
de forma residual, como algumas noções teleológicas também residuais 
em biologia evolutiva. 

Mas eliminar toda e qualquer teleologia pode ser um pouco 
mais difícil do que parece à primeira vista. Aqui podem-se apontar dois 
aspectos dessa curiosa resistência da teleologia; um terminológico-
linguístico e outro empírico.  

É de se constatar que a biologia moderna utiliza de forma re-
corrente e abundante uma linguagem teleológica; o coração bate, as 
fibras cardíacas contraem, para bombear o sangue (ele não bate sim-
plesmente para fazer barulho ou para inspirar os poetas), há uma finali-
dade nas contrações rítmicas e concatenadas do miocárdio. Os animais 
carnívoros têm excelente olfato e dentes afiados para identificar suas 
presas e melhor atacá-las (seu olfato desenvolvido não lhes serve para 
um prazer estético e os dentes afiados não existem para impressionar as 
crianças). A linguagem teleológica deve, para um biólogo moderno, ser 
tomada como totalmente metafórica, como um recurso econômico e 
útil de descrição dos fatos, sem qualquer implicação metafísica ou fina-
lista. Mas isso é plenamente possível? Trata-se enfim de lançar mão de 
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uma linguagem recusando totalmente seus antecedentes conceituais. É 
possível? Talvez sim, mas tal uso não se dá totalmente isento de riscos 
e problemas. 

Embora menos recorrente, a linguagem teleológica também es-
tá presente nas ciências humanas, como na antropologia; a briga de 
galos em Bali, nos diz Clifford Geertz, lá é produzida para que os bali-
neses descubram como se sente um homem, depois de atacado, ator-
mentado, insultado, ao atingir o triunfo total ou o fracasso; ela serve 
para criar um acontecimento humano paradigmático. Em teoria políti-
ca, por exemplo, o Estado responderia à manutenção de certos interes-
ses, à legitimação ou à mediação de grupos e forças sociais. Em antro-
pologia social, o ritual ou o mito expressam, resumem ou traduzem 
conflitos sociais, lutas por poder, momentos de transformação da vida 
nos grupos etários etc. Assim, embora metaforicamente, seja em abor-
dagens funcionalistas ou mesmo não-funcionalistas ou anti-
funcionalistas, o recurso mais ou menos direto à terminologia teleológi-
ca parece difícil de ser eliminado. Aqui, outra vez, decreta-se o fim da 
teleologia, mas não se abre mão totalmente de seu auxílio terminológi-
co, restando a pergunta; o que isto pode significar? 

O outro cenário de resistência ao sepultamento da teleologia 
em biologia ou antropologia refere-se a questões empíricas. O registro 
paleológico indica que a história dos organismos vivos não é reversível; 
as espécies não vivem eternamente, surgem e uma vez extintas, perma-
necem extintas. A história filogenética revela assim uma flecha do tempo. 
No início da vida no planeta, há 3,6 bilhões de anos atrás (e por algo 
mais de um bilhão de anos), havia na terra apenas organismos unicelu-
lares procarióticos (células sem membrana nuclear e sem organelas, 
como as mitocôndrias, e com genoma bem menor e mais simples). 
Surgiram depois os organismos eucarióticos (há 1,3 a 2,3 bilhões de 
anos atrás), com membrana nuclear, organelas e genomas mais comple-
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xos. Há 950 milhões de anos, organismos unicelulares se integram em 
agrupamentos e surgem, então, organismos multicelulares; as células 
desses passam a se diferenciar cada vez mais, cada vez mais tipos celu-
lares distintos aparecem. Há 500 milhões de anos surgem animais mais 
complexos como os vertebrados, com ainda mais tipos celulares, e um 
sistema nervoso consideravelmente mais complexo. Nas plantas tam-
bém se constata um incremento indelével de complexidade orgânica. 
Não que os organismos muito simples tenham deixado de existir (eles 
permanecem mesmo dominando em termos proporcionais a biomassa), 
mas a emergência de seres cada vez mais complexos é inegável, mesmo 
para um Stephen Jay Gould, radical na sua rejeição à 
teleologia. 

Embora seja difícil e problemático definir complexidade em 
biologia, McShea, (1991)3 sugere definir complexidade através do nú-
mero de partes ou de elementos de um sistema orgânico junto com um 
grau crescente de diferenciação, ou surgimento de novos tipos ou estru-
turas), a história filogenética aponta para o surgimento no tempo de 
seres cada vez mais complexos. Certamente pode-se argumentar que 
tais seres mais complexos não são necessariamente mais adaptados 
(bactérias, vírus e fungos se adaptam muito rapidamente a mudanças 
ambientais), mais eficientes, mais resistentes à extinção (novamente, 
bactérias parecem existir desde o início da vida na Terra e não há qual-
quer indício que se extinguirão antes dos organismos multicelulares), 
melhores ou hierarquicamente, de uma forma ou outra, superiores. 
Mas, apesar disso tudo, os organismos multicelulares, como os grandes 
vertebrados, não deixam de ser mais complexos, estão por aí, e não 
estavam no pré-cambriano. Isto impõe um pensamento, alguma teori-
zação.  

                                                
3 McShea D.W. (1991) Complexity and evolution: what everybody knows. 
Biology and Philosophy, 6, 303-324. 
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Em relação à postulada evolução social e cultural há também 
analogias, embora com particularidades igualmente evidentes. Desde 
que surgiram os primeiros representantes do gênero Homo, como o 
Homo habilis e o Homo erectus, há mais de dois milhões de anos atrás, e 
desde que surgiu o Homo sapiens, há cerca de 200 mil anos atrás, pode-se 
afirmar que uma série de eventos, no mais das vezes, irreversíveis, ocor-
reu. Pois bem, também aqui é possível se postular uma flecha do tempo. 
Uma vez que o habilis e algumas espécies contemporâneas ou pouco 
anteriores a ele adquiriram a capacidade de fabricar artefatos de pedras 
para perfurar o couro de animais e processar madeira, raízes e tubércu-
los, tal aquisição não mais se perdeu para a humanidade. Uma vez que 
o erectus adquiriu o controle do fogo, tal controle permaneceu acompa-
nhando a vida dele, mas também do neandertal, do heidelberguensis e do 
sapiens.  

Outras habilidades, conhecimentos e formas de lidar com a na-
tureza e de organizar a vida social são candidatas a testemunha de uma 
história cumulativa: a linguagem simbólica dotada de uma estrutura 
recursiva, a produção e apreciação de obras de arte (como a impressio-
nantemente sofisticada pintura rupestre e a arte mobiliária do paleolíti-
co superior), a domesticação de plantas e animais, ou seja a chamada 
revolução neolítica ocorrida há 10 mil anos no Oriente Próximo (e em 
outros vários pontos do planeta, em épocas distintas), a escrita e a or-
ganização política estatal. Todas esses eventos são registrados na histó-
ria humana como algo que uma vez surgido não se extinguiu.  

Alguns como Michael Tomasello (2003)4 propõem uma pro-
priedade da cultura e cognição humana que denominam efeito catraca, ou 
seja, tais aquisições, tal como uma catraca de sentido único, uma vez 
obtidas não são (pelo menos totalmente) reversíveis. Um evolucionista 
                                                
4 Tomasello M. Origens culturais da aquisição do conhecimento humano. 
Martins Fontes, São Paulo, 2003. 
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cultural contemporâneo, como Robert Carneiro (2003), irá postular 
haver também para a sociedade e para a cultura humana um indelével 
incremento de complexidade, em várias dimensões, como tecnologia, 
organização social, formas políticas, número e tipos variados de insti-
tuições sociais, divisão social do trabalho e consequente especialização.    

Certo é que uma visão estreitamente etnocêntrica de história 
cumulativa, que é cega para dimensões sociais e culturais outras que 
não as valorizadas no ocidente dominante já foi claramente apontada há 
mais de 60 anos por Levi-Strauss, em Race et Histoire (Lévi-Strauss, 
1976/1950). Para ele “(...) a humanidade em progresso nunca se asse-
melha a uma pessoa que sobe uma escada (...) o que ganhamos num, 
arriscamo-nos a perdê-lo noutro e é só de tempos a tempos que a histó-
ria é cumulativa, isto é, que as somas se adicionam para formar uma 
combinação favorável” (p. 68).  

Há, para o etnólogo francês, diferentes dimensões da vida soci-
al humana que só arbitrariamente podem ser escolhidas como linhas de 
referência para uma suposta história cumulativa; o que é progresso para 
uma forma de civilização não o é para outra. De todo modo, para Lévi-
Strauss, a possibilidade de algo no sentido de progresso social só pode 
ocorrer através da diversidade das culturas em interação; as sociedades 
não podem realizar-se em processos de desenvolvimento cumulativo 
(seja na dimensão que for) em solidão profunda e na homogeneidade 
estagnada; como assinalado anteriormente, é a troca social que permite 
formas variadas de civilizações mais ou menos sofisticadas. 

É certo que a teleologia implicada em um incremento de com-
plexidade, seja na evolução orgânica, seja na história da humanidade, 
pode ser vista como uma teleologia interna e bastante mitigada. O in-
cremento de complexidade simplesmente ocorreu, ele não é necessari-
amente algo que estava inscrito no início dos tempos, geológicos ou 
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históricos. Não é necessário, nesse finalismo interno brando, a existên-
cia de uma força propulsora ou de um script prévio. Ocorreu dessa for-
ma, poderia muito bem ter ocorrido de outra forma. Também, nada 
impede que um grande meteorito caia sobre a terra (ou que venha a 
ocorrer uma guerra atômica generalizada) e desapareçam, por algum 
processo físico aleatório, o oxigênio da atmosfera e todas as formas de 
vida aeróbica pereçam definitivamente, permanecendo vitoriosas ape-
nas bactérias anaeróbicas, únicas herdeiras triunfantes da história filo-
genética. Ou que, por algum motivo inesperado, apenas grupos de ca-
çadores e coletores sobrevivam a algum colapso político-militar (algo 
menos provável que o triunfo das bactérias anaeróbicas, mas não im-
possível). A leitura que se faria depois de tais eventos seria de que certa 
complexidade (seja lá como for definida) não aumentou de forma inde-
lével, mas diminuiu radicalmente ou alguma forma de história cíclica 
revelou-se plausível. 

De qualquer forma, o problema empírico de formas cada vez 
mais complexas na história das sociedades humanas, assim como na 
história filogenética dos organismos vivos, permanece como problema, 
como um dilema biológico, no caso da história filogenética, segundo o 
biólogo evolutivo Greene (1991)5. Poderíamos acrescentar que também 
na dimensão histórica humana o incremento de complexidade repre-
sentaria um dilema antropológico, um incômodo para aqueles que, afinados 
com o ethos intelectual contemporâneo, sentem um mal estar difuso ao 
ouvirem palavras como progresso, finalismo ou teleologia. 

 

                                                
5 Greene J.C. (1991) Progress, science, and value: a biological dilemma. 
Biology and Philosophy, 6, 99-106. 
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Efeito reversivo  

Apoiando-se em The descent of man, a última grande obra de 
Darwin (1871), em que ele enfatiza os “instintos sociais” e o sentimen-
to de simpatia que acompanham a civilização, Patrick Tort sintetizou na 
fórmula a seleção natural seleciona a civilização, que se opõe à seleção natural1 sua 
tese sobre o “efeito reversivo da evolução”, segundo a qual a seleção 
natural, que elimina os menos aptos na luta pela vida, seleciona na hu-
manidade uma forma de vida social que, pelo efeito combinado da ética 
e das instituições, tende a excluir cada vez mais os comportamentos 
eliminatórios. Na antropologia darwiniana, o tema da ultrapassagem da 
natureza pela cultura já havia sido discutido notadamente por Julian 
Huxley, para o qual, muito esquematicamente, o homo sapiens teria supe-
rado a espécie biológica enquanto “principal unidade da evolução”, em 
proveito do “método da experiência cumulativa combinado a propósi-
tos conscientes»2. A fórmula de Patrick Tort tem a ambição de vincular 
dialeticamente  seleção natural e civilização: esta se instaura invertendo 
o funcionamento daquela. A hipótese é engenhosa, mas seu pressupos-

                                                
1 Patrick Tort, “Darwin lido e aprovado”, Crítica Marxista 11 (2000), p. 113. A 
passagem em itálico assim está no original.  
2 Julian Huxley, Evolution in Action. New York: The New American Library, 
1953, p.14. Comentamos essa tese em “O trabalho, adaptação seletiva”, in 
Materialismo e Evolucionismo volume II A origem do homem, Campinas: CLE/Fapesp, 
2011, pp 135-136. 
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to (o “efeito combinado da ética e das instituições”) é muito discutível. 
Ao passo que por se ater à constatação de que o colossal domínio ma-
terial e cognitivo adquirido pelo homo sapiens sobre as forças naturais 
colocou num segundo plano os fatores biológicos de sua evolução, J. 
Huxley dispensa-se de formular hipóteses sobre a determinação recí-
proca entre biologia e cultura, contentando-se em separá-las abstrata-
mente: uma de um lado, outra de outro; uma antes, outra depois.  

Sem dúvida, não se deve pedir a uma fórmula mais do que ela 
pode dar. Mesmo admitindo que a civilização tende a eliminar os com-
portamentos eliminatórios, constatamos de outro lado que ela compor-
ta contra tendências, as quais, embora condenadas pelos valores ideoló-
gicos oficiais, não só não foram abolidas, mas provocaram, ao longo do 
século XX, duas guerras mundiais, além de muitas outras, geografica-
mente mais limitadas, mas não menos atrozes. A iniciativa eliminatória 
mais letal foi, pelo critério objetivamente aritmético da quantidade de 
vítimas por unidade de tempo, a utilização pelos estadunidenses em 
Hiroshima e Nagasaki no mês de agosto de 1945, da bomba nuclear 
que acabava de ser inventada. A pulverização em alguns minutos de 
cerca de 200.000 japoneses foi, com efeito, a maior operação de exter-
mínio de toda a trajetória do homo sapiens.  

Durante as quatro décadas seguintes, da ruptura do monopólio 
nuclear estadunidense pelos soviéticos (1949) até a derrocada do bloco 
socialista do leste europeu, o confronto estratégico que opôs a União 
Soviética aos Estados Unidos foi adequadamente caracterizado como 
equilíbrio do terror nuclear.  Longe de conduzir, como anunciaram en-
tão os porta-vozes das potências ocidentais triunfantes, a uma era de 
paz universal, num mundo livre de fronteiras e de muros, o desapare-
cimento da “ameaça soviética” estimulou um ciclo aparentemente lon-
go (que já se estende por duas décadas) de agressões por parte da Otan, 
cujos pretextos variam entre a mentira pura e simples (as “armas de 
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destruição maciça” que o iraquiano Saddam Hussein teria acumulado), 
a retórica da cruzada (contra o “terrorismo”) e a hipocrisia explícita dos 
“humanitarian air strikes”. Um antigo adágio define a hipocrisia como a 
homenagem que o vício presta à virtude. As únicas armas de “destrui-
ção maciça” utilizadas no Iraque eram as que os invasores anglo-
estadunidenses para lá levaram e despejaram em escala genocida. Ofici-
almente, porém estas armas foram declaradas “inteligentes” (smart), 
precisas, cirúrgicas, com “efeitos colaterais mínimos”. Não há de ser 
preciso insistir em que essa alardeada preocupação em limitar os efeitos 
eliminatórios da chuva de mísseis não passa de um tributo hipócrita 
prestado pelo belicismo aos valores da civilização. Frágil tributo, na 
verdade: o Pentágono intitulou “Choque e pavor” a campanha militar 
de invasão do Iraque, desencadeada em março de 2003. A utilização do 
termo awe (pavor) em vez de terror não atenua o caráter eliminatório da 
empreitada bélica, apenas evitou servir-se de um termo que designava o 
inimigo a eliminar (o terrorismo islâmico).   

Patrick Tort poderia replicar que o “efeito reversivo da evolu-
ção” constitui uma tendência de longo prazo e que portanto a persistência 
de comportamentos eliminatórios em larga escala não o nega enquanto 
tendência, apenas mostra que esta segue enfrentando contra tendências re-
gressivas. Estas, porém tanto podem ser interpretadas, de modo otimis-
ta, como resíduos de um longo passado, quanto, de modo pessimista, 
como manifestações persistentes da barbárie moderna. A questão deci-
siva, entretanto, consiste em saber se efetivamente o conceito de efeito 
reversivo da seleção natural oferece a chave da compreensão da evolu-
ção humana.  

Ajuda mútua e invenção técnica 

Uma explicação mais antiga dos instintos sociais, também ins-
pirada no darwinismo, prescinde da hipótese do “efeito reversivo da 
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evolução”. No início do século XX Peter Kropotkin publicou seu co-
nhecido estudo sobre a ajuda mútua como fator da evolução3. Critican-
do a redução do princípio da seleção natural a um hobbesianismo vul-
gar, ele pôs sistematicamente em evidência os efeitos decisivos da coo-
peração nas mais diversas espécies de viventes, sustentando que eles 
são mais importantes para garantir a sobrevivência do que os compor-
tamentos eliminatórios. Diferentemente de darwinianos como Julian 
Huxley e Patrick Tort, que enfatizam o salto do homo sapiens da natureza 
para a cultura, Kropotkin generaliza a todos os viventes o princípio da 
ajuda mútua. Exatamente porque esta proporcionou desde sempre 
vantagem seletiva na luta pela sobrevivência, não há porque introduzir 
uma ruptura na história natural para explicar o predomínio dos com-
portamentos não eliminatórios e dos “instintos sociais” na civilização. 
A vantagem seletiva desses comportamentos estava operante desde os 
estágios iniciais da propagação da vida pela reprodução sexuada.  

Se a hipótese da ajuda mútua torna, senão inútil, ao menos 
pouco relevante a do salto reversivo da evolução, a antropologia mar-
xista, sem rejeitá-la, subordina-a aos efeitos do desenvolvimento das 
forças produtivas do trabalho sobre as relações sociais. A produção de 
riquezas, nas mais brilhantes civilizações da Antiguidade, bem como 
nas colônias da Europa, era movida a trabalho escravo e a luta de clas-
ses, com seus desdobramentos em confrontos entre povos disputando 
acesso à terra e a suas fontes de riqueza, tem constituído a trama básica 
da história social da humanidade. Diferentemente do darwinismo, para 
o qual a tendência à superação dos “comportamentos eliminatórios” 
acompanha linearmente o progresso da civilização, este, para o mar-
xismo, acompanha-se da exploração do homem pelo homem. Ninguém 

                                                
3 Peter Kropotkin, Mutual aid, a factor of evolution. Mineola: Dover, 2006. (Pri-
meira edição: Londres: Heinemann, 1902). Agradeço ao amigo e colega C. A. 
Dória a sugestão de levar em conta este livro. 
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melhor do que Engels, em seu discurso de despedida à beira do túmulo 
de Marx, relacionou o legado teórico do autor do Capital com o do 
autor da Origem das espécies: “assim como Darwin descobriu a lei de de-
senvolvimento da natureza orgânica, Marx descobriu a lei do desenvol-
vimento da história humana”. O homo submeteu progressivamente a 
seus fins os meios e objetos sobre os quais incidia sua luta pela sobrevi-
vência ao tornar-se um produtor de formas úteis inventando ferramen-
tas que lhe permitiram ultrapassar a condição comum a todos os viven-
tes (extrair imediatamente da natureza ambiente seus meios de subsis-
tência). Mas essa capacidade de criar formas úteis é moralmente neutra. 
Pode servir tanto para o “bem” quanto para o “mal”. Não há nisso 
nada de surpreendente. Não é a bondade ou maldade de um artefato, 
mas sua eficiência que conta para a evolução. Desde sua aurora pré 
histórica, a invenção técnica exibiu sua radical ambiguidade ética: o 
progresso da civilização sempre esteve associado ao das artes conexas 
da caça e da guerra.  Não foi eliminando comportamentos eliminató-
rios, mas forjando ferramentas de dominação da natureza e de outros 
humanos, que o homo se tornou humano. 

Nem as ideias de Kropotkin, nem as de Marx, são incompatí-
veis com as de P. Tort. Não é preciso aceitar “in totum” a defesa e 
ilustração, empreendida por Kropotkin, da ajuda mútua como fator 
fundamental da evolução para constatar que, desde os primórdios, os 
instintos sociais foram tão decisivos para a sobrevivência quanto os 
comportamentos eliminatórios. Mas embora a pertinência da ajuda 
mútua enquanto princípio explicativo seja inegável, a dificuldade está 
em avaliar sua importância relativa na imensa multiplicidade das espé-
cies e na vertiginosa complexidade de sua morfologia. Mesmo o cuida-
do com a progênie, modo mais elementar do altruísmo, que por ser 
unilateral não é mútuo, varia consideravelmente de uma espécie para 
outra, da quase indiferença até o sacrifício da própria vida. As espécies 
sexuadas que sobreviveram e se transformaram foram as que lograram 
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encontrar, a partir de suas condições biológicas próprias, o modo ade-
quado de sobreviver e de gerar descendentes. A competição pelo ali-
mento costuma pôr rudemente à prova os impulsos altruístas, mas são 
muitos os exemplos de espécies, notadamente as aladas (pássaros, mor-
cegos) que regurgitam para nutrir a prole. Nem por isso é o caso de 
falar, a respeito deles, em “efeito reversivo da evolução”. Basta consta-
tar, com Kropotkin, que os comportamentos altruístas resultam da 
própria seleção natural. Com efeito, não havendo (salvo para a teologia 
criacionista) nenhum “plano diretor” para a vida orgânica, encontramos 
na história natural as mais díspares soluções adaptativas, tanto no con-
cernente à relação com a progênie quanto aos modos de sociabilidade.  

As formigas, as abelhas e as térmitas são habitualmente apre-
sentadas como exemplo cabal de sociedade animal altruísta sociedade 
em que o indivíduo é mero acidente da substância social. Porém, mes-
mo nessas sociedades altruístas, em que os indivíduos identificam-se 
imediatamente ao grupo a que pertencem, deparamo-nos não somente 
com diferenças funcionais (reprodutores, operários etc.), mas também 
com parasitismo escravista e mutualismo. Em relação aos hominídeos, 
que apresentam, comparados aos demais viventes, um grau médio de 
sociabilidade e entre os quais portanto os indivíduos dispõem de certa 
autonomia, os modos de associação inter e trans genéricos tendem a se 
desenvolver com ainda maior variedade, sobretudo considerando os 
efeitos do aumento exponencial e sinergético da destreza manual e da 
capacidade cerebral do homo habilis e erectus.  

Reconhecendo desde logo que a inexaurível diversidade dos 
processos evolutivos transborda as classificações fixas, constatamos que 
interações biológicas como o mutualismo, o parasitismo e a simbiose com-
portam algumas modalidades que dificilmente podem ser consideradas 
ajuda mútua no sentido próprio da expressão. Após referir exemplos de 
mutualismo (espécies de formigas que mantêm, sem violência eliminató-
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ria, dependência recíproca com pulgões, alimentando-se do líquido que 
estes excretam quando estimulados no abdómen pelo contato com suas 
antenas), Darwin descreve, no tópico “Slave-making instinct” do capí-
tulo 8 (“Instinct”) da Origem das espécies, o que chama de instinto escravista 
entre formigas. Aplicado a estes insetos, o termo slave apoia-se em evi-
dente analogia com o comportamento humano. As espécies dotadas de 
tal instinto, nomeadamente Polyergas rufescens e Formica sanguinea, atacam 
outros formigueiros, em geral da Formica fusca, exterminam as adultas e 
se apoderam das ninfas, isto é, das larvas já desenvolvidas. Desprovidas 
de qualquer referência ao formigueiro originário, as formigas oriundas 
dessas ninfas tornam-se servidoras de suas raptoras. Estas, por sua vez, 
numa inversão que lembra irresistivelmente a dialética hegeliana do 
senhor e do escravo, tornam-se tão dependentes de suas servas que sem 
elas não podem nem cavar suas tocas, nem alimentar-se4.   

Darwin achou “wonderful” o instinto escravista da Polyergas ru-
fescens5, mas como Patrick Tort observou ao comentar a pormenorizada 
descrição desse fenômeno no verbete « Esclavage » do monumental 
Dictionnaire du darwinisme et de l´évolution 6, ele considerava abominável o 
dos humanos. Entretanto, embora sincero, esse horror não o impediu, 
perante a Guerra de Secessão estadunidense, de lamentar, com britâni-
co pragmatismo, a crise da produção de algodão nas plantações escra-
vistas dos Estados sulistas em guerra contra o Norte abolicionista, que 
estava privando os britânicos da matéria prima indispensável à indústria 
têxtil. Não passaria de uma banalidade dizer que sua moral era bem 
relativa. Mais interessante seria examinar a natureza do contraste entre 
seu horror pela escravidão propriamente dita, a do homem pelo ho-

                                                
4 Charles Darwin, The origin of species. A reprint of the sixth edition(1859). Lon-
don: Oxford University Press, 1968, pp. 281-285. 
5 Ib.p. 281. 
6  Patrick Tort (organizador), Dictionnaire du darwinisme et de l´évolution, três vo-
lumes, Paris: P.U.F.,  1996. 
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mem e sua admiração perante a da formiga pela formiga. Sem dúvida, 
não se pode atribuir valor moral aos arranjos evolutivos que se mostra-
ram seletivamente vantajosos, ao passo que a escravidão humana agride 
frontalmente os valores que a moralidade atual preconiza. Só muito 
recentemente, porém consolidou-se um consenso majoritário para con-
siderar a escravidão abominável. A Inglaterra, nomeadamente, só proi-
biu o tráfico negreiro no primeiro quarto do século XIX e a França só 
aboliu a escravidão em suas colônias em meados do mesmo século. Na 
Grécia e Roma antigas, ela nunca foi abolida. Como porém recusar a 
esses países o título de civilizações? Seria jogar com as palavras. Mais 
razoável é admitir, como sustenta o marxismo, que a moral não é inde-
pendente da base econômica das relações sociais e que a defasagem é 
profunda entre a ideia de humanidade e a civilização humana tal como 
ela efetivamente se desenvolveu.  

Com efeito, ao longo da evolução humana, a simpatia e o altru-
ísmo permaneceram limitados ao interior da horda ou do clã e, mais 
adiante, da etnia e da classe social, mas não vigoraram entre populações 
distintas de uma mesma espécie, nem na espécie em seu todo. Conside-
rações análogas aplicam-se aos artefatos materiais e aos componentes 
cognitivos da técnica. Eles constituem patrimônio comum das popula-
ções que os inventaram, conferindo-lhes vantagem seletiva em relação 
às demais. Sem dúvida, os contatos, pacíficos ou belicosos, entre popu-
lações e etnias distintas suscitaram certa difusão de conhecimentos 
técnicos, mas parece-nos altamente improvável que esta difusão tenha 
correspondido a iniciativas altruístas por parte dos que detinham tais 
conhecimentos.  

Dir-se-á que não faltaram, ao longo da história, aspirações a 
tornar universais os sentimentos humanitários. Não por acaso, porém 
no mais das vezes foi através de duros confrontos que essas aspirações 
adquiriram algum peso histórico. Também no mais das vezes, as gran-
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des religiões monoteístas universais, o cristianismo e o islamismo7, 
entenderam a universalização como assimilação. Ao longo de sua traje-
tória, eles não se abstiveram de propagar a ferro e fogo a fé “verdadei-
ra”. Em nossos dias, o cartel bélico da Otan recorre a métodos elimina-
tórios semelhantes para impor o que seus porta-vozes chamam de globa-
lization, democracy, human rights, international community etc.  

Linguagem  

A comunicação por sons articulados constituiu um marco iné-
dito e decisivo na evolução dos hominídeos, abrindo ilimitadas possibi-
lidades de desenvolvimento da capacidade cerebral, de interação social 
e de domínio cognitivo do meio circundante, sem comum medida com 
os códigos de comunicação de que dispõem outras espécies de viventes. 
Os dados arqueológicos diretos sobre a formação da linguagem articu-
lada provêm de certos traços anatômicos da evolução humana. Os an-
tropólogos soviéticos Diakov e Kovalev salientaram a importância da 
adoção da posição vertical e da diminuição do volume do maxilar infe-
rior sobre a fala: graças a elas a laringe e as cordas vocais puderam se 
desenvolver. Evidentemente, elas desenvolveram-se em complexa cor-
relação com o aumento da capacidade cerebral e da destreza manual. 
Tran-Duc-Thao notou muito pertinentemente a esse respeito que “a 
mudança fundamental” na inflexão decisiva para a hominização não 
consistiu “na aquisição da bipedia em geral, mas da bipedia enquanto ela 
libera a mão. Tanto assim que os gibões andam muito bem sobre os dois 
pés, mas são obrigados a estender os braços para manter o equilíbrio: 
não há, pois liberação da mão”8. Liberando as mãos, os hominídeos 
puderam especializá-las, com crescente destreza, na multiforme aquisi-

                                                
7 Não mencionamos o judaísmo por considerá-lo um monoteísmo de vocação 
predominantemente nacional.  
8 (o itálico é do original). Tran-Duc-Thao,  Recherches sur l’origine du langage et de 
la conscience, Paris, Éditions sociales, 1973, p. 68, nota 2.  
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ção de meios de subsistência e assim ultrapassar gradualmente a mera 
coleta, que permanecia circunscrita ao aqui e o agora, porque condicio-
nada pelo reflexo sensório-motor no contexto biológico imediato.  

Alguns paleontólogos atribuem a invenção da linguagem articu-
lada ao homo erectus (-1.800.000 anos), outros ao homo heidelbergensis, que 
viveu na África e na Europa entre os anos -700.000 e -300.000. Qual-
quer que tenha sido o momento em que os humanos passaram a 
transmitir uns aos outros informações veiculadas em signos sonoros, 
esse modo inédito de comunicação exerceu um efeito duplo, para den-
tro e para fora, sobre as populações que dela se serviam. Ele reforçou 
os laços sociais entre aqueles que participavam da mesma identidade 
linguística, mas os opôs aos que a ela não pertenciam.  Um estudo re-
cente sobre o homo heidelbergensis sustenta que nele é nítida a cooperação 
na busca de alimentos e na reprodução, mas que ele não apresenta tra-
ços convincentes de simbolismo, arte, cultura cumulativa9. Parece evi-
dente que o novo patamar evolutivo instaurado pela linguagem, que 
levou da expressão de emoções e da transmissão de sinais por grunhi-
dos ou gritos até a comunicação por palavras, explica em larga medida 
o forte grau de cooperação constatado entre os heidelbergenses. Foi sobre-
tudo nas formas cooperativas de trabalho, em que a presteza e precisão 
da comunicação são indispensáveis (na caça de grandes animais, por 
exemplo), que a possibilidade de completar por palavras os gestos indi-
cativos e os grunhidos ou gritos revolucionou a luta pela sobrevivência.     

Durante uma transição sem dúvida longa, em que a habilidade 
manual se desenvolvia em sinergia com a capacidade cerebral, relampe-
jaram no cérebro dos hominídeos, em incontáveis ocasiões, as imagens 

                                                
9 B. Dubreuil, “Paleolithic  goods games: why human culture and cooperation 
did not evolve in one step”, Biology & Philosophy, 25 (1), janeiro de 2010, pp. 
54-55. Na verdade, o heidelbergensis somente teria carecido de artefatos simbóli-
cos, já que falar é associar um símbolo fonético a uma representação mental. 
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abstratas dos gestos manuais de raspar, cortar, furar, esmagar, lançar, 
moer, polir, martelar etc. Gradualmente, eles tornaram-se capazes de 
discernir e fixar na mente aquelas imagens e em seguida de começar a 
construir instrumentos adequados às funções produtivas representadas 
por cada uma delas, e limitava-se ao uso de instrumentos stricto sensu 
(objetos naturais em estado bruto). A designação mais comum desse 
salto evolutivo é passagem da pedra lascada à pedra polida, mas o fato 
decisivo subjacente a esta passagem é a invenção das ferramentas, portan-
to a produção de meios de produção. Trata-se de um fato recente na 
história natural do homo. Quer situemos a aquisição da capacidade de se 
expressar por sons articulados na época do homo erectus, quer na do homo 
heidelbergensis, em qualquer caso, foi muito longa a duração que a separa 
do começo da fabricação de ferramentas. Esta grande anterioridade 
cronológica da linguagem sugere claramente que a atribuição de um 
nome a cada uma das imagens das formas instrumentais foi decisiva 
para impô-las à pedra e aos demais materiais de que se serviam.  

Seria de esperar que Patrick Tort examinasse os efeitos desse 
salto evolutivo na sociabilidade humana. Mas provavelmente porque ele 
se ateve, nessa questão fundamental, aos temas de que o próprio Dar-
win tratou, não encontramos no Dictionnaire du darwinisme et de l´évolution 
um verbete “Langage” (nem tampouco um verbete “Technique”). O 
verbete “Civilisation” não supre essas ausências; seu objetivo é justificar 
pelo contexto histórico-ideológico o uso às vezes demasiado eurocên-
trico que Darwin faz desse termo.   

No estudo pioneiro que consagrou ao papel do trabalho na trans-
formação do macaco em homem10, após situar na dinâmica evolutiva do tra-
balho cooperativo a origem da linguagem articulada, Engels faz obser-
                                                
10 Engels, O papel do trabalho na transformação do macaco em homem, texto escrito 
em 1876, publicado "post mortem" em 1896 em Die Neue Zeit, órgão da Inter-
nacional Socialista. 
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vações notáveis sobre os efeitos que ela suscita nas interações biológi-
cas entre o homem e os animais domésticos que lhe são mais próximos. 
Nota que o cão e o cavalo adquiriram um ouvido tão sensível à voz 
humana que eles  

podem, no marco de suas representações, chegar a compreender qual-
quer idioma[...]. Quem conhece bem estes animais dificilmente poderá 
escapar da convicção de que, em muitos casos, essa incapacidade de fa-
lar é vivida atualmente por eles como um defeito. Desgraçadamente, esse 
defeito não tem remédio, pois seus órgãos vocais se acham demasiado 
especializados em determinada direção. Não obstante, quando existe 
um órgão apropriado, essa incapacidade pode ser superada dentro de 
certos limites". É o caso do papagaio, o qual, "no âmbito de suas repre-
sentações", "pode chegar a compreender o que diz”.11 

As descobertas biológicas e arqueológicas acumuladas ao longo 
do século XX confirmaram amplamente as observações de Engels. A 
respeito da linguagem, em particular, sabemos hoje que os chimpanzés, 
nossos mais próximos parentes, não falam não porque não pensam, 
mas porque não dispõem de aparelho fonador capaz de produzir sons 
articulados. Um chimpanzé pode aprender e utilizar centenas de signos 
linguísticos, servindo-se de linguagens humanas artificiais que dispen-
sam as cordas vocais e a articulação dos sons, como os códigos utiliza-
dos pelos surdos-mudos. Mas ele aprende o que o homem lhe ensina. 
Suas capacidades cerebrais ociosas são estimuladas em situação de do-
mesticação (a saber, num laboratório de pesquisas primatológicas). O 
que confirma a evidente vantagem evolutiva da capacidade de comuni-
car-se por sons articulados. Afinal, para o bem ou para o mal, foi o 
homem e não o chimpanzé que dominou o planeta. 

Menos evidente é o caráter técnico dessa capacidade, que se vin-
cula à conexão evolutiva da mão com o cérebro. Na exposição original 

                                                
 
11 Versão em espanhol, Moscou, Editorial Progresso, 1966, pp. 6-7. 
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e riquíssima de observações concretas que Aristóteles nos oferece da 
doutrina biológica que hoje chamamos desígnio inteligente, encontra-
mos uma visão hierárquica das formas orgânicas e técnicas que prevale-
ceu até o final do século XVIII12. Nessa hierarquia, que o pensamento 
aristotélico e as demais filosofias da forma consideram constituir a or-
dem perene da natureza, os instrumentos técnicos subordinam-se à 
mão e esta à inteligência.  Em Das partes dos animais, Aristóteles pondera 
que «o mais inteligente é aquele que é capaz de bem utilizar o maior 
número de instrumentos; ora a mão parece ser não um, mas muitos 
instrumentos. Ela é com efeito, pode-se dizer, um instrumento dos 
instrumentos»13. Ele observa também que o homem anda reto (orthón) 
porque sua natureza e sua essência são divinas e sendo próprio ao divi-
no pensar e saber, sua cabeça não deve pesar muito, como ocorreria se 
ela estivesse inclinada para a frente, como ocorre com os demais mamí-
feros14.  

Ao contrário do que sustentou Anaxágoras, para o qual é por 
possuir mão que o homem é o mais inteligente dos viventes, ele enten-
de que é por ser eminentemente dotado de inteligência que o homem 
dispõe deste instrumento natural polivalente que lhe permitiu construir 
instrumentos técnicos especializados15. A teoria da evolução ultrapas-
sou as opiniões opostas de Anaxágoras e Aristóteles, pondo em evidên-
cia a correlação dinâmica entre cérebro, mão e linguagem.   

                                                
12 A modificação introduzida na filosofia da vida pela doutrina cartesiana dos 
animais-máquina não se impôs, dada a extravagância de suas consequências. 
Sobre essa doutrina ver o texto de Sílvio Chibeni no presente volume.  
13 De partibus, IV,10, 687 a 18-21. Acrescenta logo adiante que a mão « é capaz 
de tudo capturar e de tudo segurar» (a 24). Ver tb. II, 1, 646, b 24 ; IV, 10, 687, 
b 5. Também no De anima, III, 8, 432 a 1, ele define a mão como « um instru-
mento dos instrumentos ». 
14De partibus, IV,10, 686 a 27-32. 
15 De partibus, IV, 10, 687 a 8. 
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Para Aristóteles, a inteligência explica não somente a suprema-
cia do homem em relação aos demais viventes, mas também a desigual-
dade no interior das coletividades humanas. É o que ele sustenta em 
duas passagens bem conhecidas da Política. Relativamente a outros vi-
ventes também considerados políticos (as abelhas, as formigas, as ves-
pas e os grous), o homem, por ser o único a dispor da palavra (lógos), é 
político num grau eminente16. Relativamente à desigualdade entre os 
próprios homens, ele contrapõe "aquele que, graças à sua inteligência, é 
capaz de prever, exerce o comando (arkhôn) por natureza, é senhor de 
escravos (despôzon) por natureza”, àquele “que, pela força corporal, 
pode executar, é dirigido (arkhômenon) por natureza, escravo (doûlon) por 
natureza"17. É clara aqui a transposição à pólis da metáfora do organis-
mo18: os cidadãos e suas economias domésticas (oikíai) são partes da 
coletividade, assim como os órgãos são partes do corpo. A metáfora 
está lexicamente sugerida pelo termo hólon, que denota o todo enquanto 
necessariamente anterior às partes19. O uso da palavra é traço distintivo 
dos humanos, mas como os escravos também falam, é a inteligência, da 
qual a fala e a mão são atributos, que fundamenta a hierarquia social e 
distingue os homens livres dos escravos por natureza.  

 

 

                                                
16 Pol. I, 2, ib., 1253a 7-10. Nunca se insistirá demais em que o sentido dessa 
caracterização do humano fica totalmente adulterado se, além de traduzirmos 
polítikon por social, interpretarmos como anúncio de um destino transcendente 
a frase lógon de mónon ántropos ekei tõn zôon  
17 Pol. I, 2, 1252a 31-34. 
18 Segundo a hipótese sustentada por J. Le Blond  em seu notável Logique et 
méthode chez Aristote, de (Paris, Vrin, 1939, pp.346-372), o "esquema biológico" 
constitui um dos grandes paradigmas da analítica aristotélica.  
19Pol., ib., 1253 a 20-23: "se o corpo for destruído, não haverá mais pé nem 
mão, salvo por homonimia, como quando falamos de uma mão de pedra[...]" 
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Violência e civilização 

Civilização talvez seja uma ideia clara, mas certamente não é 
uma ideia distinta. O ponto mais discutível dessa noção tal como Pa-
trick Tort a emprega é sua vinculação essencial com o predomínio dos 
comportamentos não eliminatórios. Deixando abertas as hipóteses 
suscetíveis de explicar a persistência das contra tendências eliminató-
rias, nomeadamente a guerra, comportamento eliminatório por exce-
lência que tem acompanhado a trajetória dos humanos desde a pré 
história, constatamos que a questão é tanto mais complexa que um grau 
máximo de altruísmo, tal qual o encontramos no formigueiro, na col-
meia e no cupineiro, não oferece um paradigma desejável aos humanos, 
em que pesem os retratos imaginários da sociedade ideal traçados por 
muitos reformadores do mundo, de Platão a Thomas More e deste aos 
socialistas utópicos do século XIX. O território da imaginação é ilimi-
tado, mas sintomaticamente os paradigmas da colmeia e do formigueiro 
transparecem nesses retratos.  

Mas tampouco serve de paradigma o individualismo que 
Hobbes sintetizou em algumas de suas fórmulas célebres: guerra de 
todos contra todos, o homem é um lobo para o homem. Entre a for-
miga e o lobo, os paradigmas que mais inspiram os ideais da moralidade 
contemporânea remontam à Declaração de Independência dos Estados 
Unidos em 1776 e principalmente às declarações dos direitos universais 
do homem e do cidadão formuladas pela Revolução Francesa entre 
1789 e 1793 justapõem os dois valores irrenunciáveis, embora nem 
sempre harmônicos, da liberdade e da igualdade.  

É possível que a realidade concreta da humanidade venha a 
coincidir substancialmente com os ideais de uma civilização que univer-
salize a emancipação e a igualdade social num mundo sem fronteiras, 
nem guerras, nem opressão. O progresso da civilização, depende, se-
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gundo Darwin, da consolidação dos “instintos sociais”. Mas estes não 
são necessariamente convergentes nem independentes da base técnica 
da sociedade. Um bom exemplo de conflito de instintos sociais nos é 
oferecido pelos sentimentos contraditórios do próprio Darwin perante 
a Guerra de Secessão estadunidense. Devemos considerar civilizada sua 
compaixão pelos negros acorrentados e bárbara sua preocupação com a 
falta de insumos para a indústria têxtil britânica? Essa contradição se 
resolveu na prática pela abolição da escravidão. Mas temos assistido a 
constantes ressurreições desse peculiar e ambíguo conúbio de civiliza-
ção e barbárie. A compreensão de tal persistência remete à história 
longa da dominação das forças naturais pela capacidade técnica, adqui-
rida através da hominização, de criar formas úteis, que obedece, cumpre 
insistir, não à lógica do altruísmo, mas à da eficiência e por isso é em si 
mesma eticamente neutra, senão ambígua. Sem dúvida, as utilizações 
possíveis de um artefato ou de um saber prático estão inscritas em suas 
funções respectivas: não se pode pescar com um machado, nem fender 
um corpo com um arpão. Mas pode-se usar o machado e o arpão tanto 
para obter lenha ou completar a dieta alimentar quanto como armas de 
combate, para defender-se ou atacar: elas podem pois visar tanto à 
ajuda mútua quanto a comportamentos eliminatórios. Evidentemente, 
quanto mais especializado o artefato, mais circunscrito estará seu uso. 
Os mísseis servem apenas para destruir seus alvos.   

A associação entre técnica e violência e a relação ambígua da-
quela com a moralidade remontam às origens da hominização. Robert 
Ardrey vinculou-as à passagem à bipedia. A redução das florestas na 
África colocou os primatas, até então arborícolas, diante de um impas-
se: acirrar a luta pela sobrevivência perante a escassez crescente de ár-
vores ou descer ao chão à cata de novas opções alimentares. Um ramo 
audacioso (ou mais famélico) dos primatas resolveu o dilema (aceitar 
passivamente a lei malthusiana da população ou adaptar-se ao solo), 
arriscando-se a descer das árvores. Muitos certamente terminaram nas 
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garras dos grandes felinos da savana, sempre à espreita. Mas os que 
sobreviveram desenvolveram, ao longo de milhões de anos, a bipedia e 
a postura ereta, liberando e especializando a mão, condicionante decisi-
vo do desenvolvimento do cérebro. A liberação da mão, segundo Ar-
drey, permitiu aos primatas bípedes que enfrentaram o risco de lutar 
pela vida no chão, improvisar rudimentos de armas para se defender e 
para começar a caçar pequenos animais 20.  

Milhões de anos depois, o homo sapiens, já atingida a etapa dita 
neolítica, usava para fins eliminatórios as armas que produzia. É o que 
confirmam estudos de sepulturas datadas do final do VI e começo do V 
milenário antes de nossa era.  A mais célebre dessas sepulturas, desco-
berta em 1983 nas escavações de Talheim, em Bade-Wurtenberg, con-
sistia numa fossa comum contendo trinta e quatro corpos, mais da 
metade dos quais apresentava marcas de traumatismos profundos con-
centrados no crâneo, provocados por golpes de machado. Em Her-
xheim (Palatinato) e em Asparn-Schletz (Áustria), duas outras aldeias 
neolíticas também da mesma tradição cultural dita do Rubané (caracte-
rística do início do Neolítico), foram encontradas respectivamente mais 
de 300 e mais de 100 ossadas, a maioria, principalmente as crianças, 
com marcas de fraturas e cortes provocados por machados ou estile-

                                                
20 “Crossing predator-hunted meadows between fruit-bearing forest clumps 
would have been a high-risk venture without some kind of expedient weapon 
in our hand. And so, for defensive purposes, preadaptation for hunting and 
meat-eating came about. To carry a weapon demanded free hands. To free our 
hands, a degree of erect posture and bipedal movement, however awkward, 
became a necessity[...] Perhaps as our capacities increased we use our weapons 
not entirely to defend ourselves, but on occasion to knock down a small, slow 
animal and so supplement our diet of fruit with odd bits of meat.  Whether we 
did or we didn’t, we were being  preadapted for the hunting life, though mil-
lions of years might pass before the final reduction of forest made meat-eating 
a survival necessity. (R. Ardrey, The hunting hypothesis, London, Collins, 1976, p. 
43). 
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tes21. Na França, as ossadas com marcas de morte brutal até agora en-
contradas concentram-se entre -3500 e -2500, na fase final do neolítico 
europeu.  

Resumindo suas conclusões, Beyneix enfatiza o contraste entre 
a abundância crescente de armas ofensivas (especialmente flechas) e a 
diminuição relativa do consumo de carne graças aos progressos da 
agricultura. Impõe-se a inferência: as armas destinavam-se mais à guerra 
do que à caça. A revolução agropastoril, ao fixar as populações huma-
nas em aldeias, suscitou cobiças constantes que conduziram à  pilhagem 
e aos massacres dos vizinhos ou a incursões de hordas nômades ou 
seminômades. Implicando na delimitação do território, portanto na 
possibilidade de que este fosse “invadido”, o sedentarismo tornou-se 
nova causa de confrontos bélicos. Ele nota ainda que “as tentações 
belicosas parecem mais importantes nas sociedades não igualitárias”, 
tanto assim que “os primeiros sinais de uma hierarquização social e do 
surgimento do poder aparecem precisamente no meio do Neolítico na 
Europa Ocidental”22.  

Mais de um século depois, estas e outras descobertas conver-
gentes confirmaram o extraordinário alcance científico das teses sobre a 
conexão entre agricultura, linhagem patriarcal, opressão da mulher e 
propriedade privada da terra, desenvolvidas por Frederick Engels em A 
origem da família, da propriedade e do Estado (1884). O crescente domínio 
exercido pelo homo faber/sapiens sobre as forças naturais permitiu-lhe 
satisfazer mais abundante e eficientemente as carências da vida. Mas a 
vida de quem? Das coletividades (horda nômade, aldeia neolítica) que 

                                                
21 Alain Beyneix, “Aux origines de la guerre: actes de violence et massacres 
dans le néolitique européen”,  Revue des Études Anciennes, 103, nº3-4 (2001),p p. 
332-333. O autor é pesquisador do Laboratoire de Pré-histoire du Museum 
National d’Histoire Naturelle de Paris. 
22 Beyneix, ib., p. 340-341. 
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forjavam formas úteis à própria sobrevivência. No interior de cada uma 
dessas coletividades, o progresso técnico cimentou “instintos sociais”, a 
começar da cooperação na produção. Relativamente às demais, entre-
tanto, cada uma permaneceu em estado de natureza, tanto no sentido 
hobbesiano (não há pacto possível) quanto no darwiniano (comporta-
mentos eliminatórios, cujo mais radical paradigma é a cadeia alimentar: 
excetuados os vegetais que operam a fotossíntese, a vida de uns é a 
morte de outros). O que do ponto de vista da sardinha é contradição, 
do ponto de vista do tubarão é complementaridade. Estes grandes pei-
xes fusiformes não deixam de ter razão: afinal, o que as sardinhas são 
para eles, o plâncton é para as sardinhas: o cadáver dos tubarões adensa 
o plâncton, fechando a cadeia alimentar.  

Compreende-se assim porque os avanços técnicos revolucioná-
rios que tornaram possível a sobre produção e a acumulação de reser-
vas de alimentos, afastando a ameaça constante da fome, conduziram 
também ao emprego regular da violência armada, à dissolução da co-
munidade primitiva, à consequente divisão da sociedade em classes e ao 
surgimento do Estado. Por tudo isso, a tese de que a invenção da civili-
zação teria favorecido e reforçado os instintos que Darwin chama soci-
ais só nos parece aceitável com muitas ressalvas. Além dos massacres 
pré-históricos relatados por Beyneix, a caça de humanos por humanos 
foi estimulada pelo canibalismo, que ajudou a completar a dieta alimen-
tar, até que com os progressos da agricultura e da criação de animais 
domesticados, foi se tornando mais vantajoso fazer um cativo trabalhar 
do que comê-lo. A captura de escravos, que dividiu a sociedade em 
exploradores e explorados, não é, diferentemente do canibalismo, um 
comportamento eliminatório no sentido estrito. Mas por isso mesmo 
configura um modo propriamente humano de se apropriar da vida 
alheia e de reduzi-la a uma condição análoga à de um rebanho.  
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Não nos escapou a ironia, sintomática, porque inevitável, con-
tida na duplicidade de sentido da expressão “modo propriamente hu-
mano”. A escravidão propriamente dita, não a da formiga pela formiga, 
é um fato próprio à história humana; a ela recorreram todas as grandes 
civilizações; todas as grandes religiões justificaram-na. Classificá-la de 
desumana é moralmente simpático. Mas com isso estamos também 
classificando de desumana ou menos humana a maior parte da história 
de nossa espécie. 

Meditando sobre a defasagem entre a realidade dos homens e a 
ideia de humanidade, o célebre ensaísta britânico Aldous Huxley, me-
nos otimista do que seu irmão Julian, refere-se ironicamente, numa 
novela publicada em 1925, à emocionada admiração de Charles Dic-
kens perante o sentimento moral e a nobreza de caráter que muitas 
vezes podem-se discernir no fundo da miséria, da degradação, do cri-
me. Herdamos essas qualidades dos animais que são nossos ancestrais e 
partilhamo-las com nossos bichos de estimação. As virtudes são tão 
naturais no homem quanto seus órgãos digestivos. Por acaso nos emo-
cionamos, pergunta, pelo fato de que o homem tem um pâncreas ou 
um fígado? Reconfortante seria encontrar nas sociedades contemporâ-
neas “virtudes peculiarmente humanas”: mente aberta, ausência de 
preconceitos irracionais, completa tolerância e uma estável e razoável 
busca por bens úteis à sociedade. Mas são exatamente estas as virtudes 

que não logramos encontrar23.   

                                                
23 “There is no reason to be particularly proud of qualities which we inherit 
from our animal forefathers and share with our household pets. The gratifying 
thing would be if we could find in contemporary society evidences of peculiar-
ly human virtues—the conscious rational virtues that ought to belong by defi-
nition to a being calling himself Homo Sapiens. Open-mindedness, for exam-
ple, absence of irrational prejudice, complete tolerance and a steady, reasona-
ble pursuit of social goods. But these, alas, are precisely what we fail to discov-
er. For to what, after all, are all this squalor, this confusion and ugliness due 
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A palavra-chave desse paradoxo construído em torno dos dois 
sentidos de “humano” é “peculiarmente”. Embora a noção hegeliana 
de Gattungswesen (=essência genérica do homem) seja estranha à lingua-
gem elegante do pensador britânico, ela recobre conteúdo semelhante 
ao que este designa por virtudes peculiarmente humanas. Não se trata 
das virtudes que resultam das vantagens seletivas que fizeram do homo o 
que ele é, mas das que expressam uma excelência própria ao ideal de 
humanidade. Na “civilização”, tal como a conhecemos, a força conti-
nua sendo a “ultima ratio” das relações sociais. Por isso o caráter con-
dicional do otimismo marxista (a supressão da exploração do homem 
pelo homem supõe a superação revolucionária da subordinação da arte 
e engenho humanos à lógica da valorização do capital) parece-nos mais 
objetivo do que a confiança darwiniana nos “instintos sociais”. Sem 
revolução, a evolução seguirá desenvolvendo acumulando perversa-
mente a riqueza material num polo e a miséria no polo oposto.   
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