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Aproximação epistemológica à biologia evolutiva do

desenvolvimento

Gustavo Caponi

1 Apresentação

No meio século que vai de 1940 a 1990, o devir da biologia evolutiva esteve regido

pelo Neodarwinismo; e esse modo de entender os fenômenos evolutivos se constituiu

na referência básica, e quase exclusiva, de toda a reflexão epistemológica sobre essa

disciplina, que se desenvolveu entre 1960 e 1999. Durante esse período, a filosofia da

biologia evolutiva foi um esforço por elucidar e estabelecer os princípios fundamentais

e os conceitos constitutivos do modo neodarwiniano de interrogar o vivente; e este se

transformou em padrão e modelo do que essa ciência devia e podia ser. Na ordem

neodarwiniana a teoria da seleção natural foi a chave reitora de toda a biologia evolutiva;

e a filosofia da biologia assumiu essa contingência histórica como se ela fosse uma

necessidade da razão. Como Kant fez com a física newtoniana, os filósofos da biologia

erigiram uma teoria particular, a teoria da seleção natural, na chave para definir os

limites, as condições de possibilidade e os objetivos explanatórios de toda uma ciência.

Esse compromisso entre reflexão filosófica e posições científicas era, porém, inevitável

e até legítimo: “Os filósofos da ciência”, como disse recentemente Ron Amundson (2005,

p. 2), repetindo, talvez sem saber, uma velha lição bachelardiana (cf. BACHELARD,

1991 [1951]), “devem assumir o conhecimento científico contemporâneo como seu ponto

de partida, e eles não devem pretender ter uma sabedoria superior à de seus colegas

científicos”. Hoje, entretanto, essa atitude com relação ao Neodarwinismo e à teoria

da seleção natural já não é mais nem sustentável nem justificável: o surgimento e a

consolidação desse novo capítulo da biologia evolutiva, que é a biologia evolutiva do

desenvolvimento, também chamada evo-devo, obriga-nos a reconsiderar e a rediscutir
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alguns aspectos centrais dessa concepção da biologia evolutiva que a filosofia da biologia

construiu à luz da nova síntese instaurada na década de 1940.

Se quisermos entender essa nova biologia evolutiva, essa outra “nova síntese”, que

está em vias de constituição (cf. LAUBICHLER, 2007, p. 342), teremos que revisar,

ampliar e reformular, embora não necessariamente impugnar, a maior parte do que foi

até agora dito ou pressuposto sobre o que constitui a biologia evolutiva. Sem pretender

arrasar, ou sequer desprezar, o já construído pela nova síntese, os teóricos da evo-devo, tal

como exprime a imagem proposta por Wallace Arthur (2004a, p. 72), estão construindo

um segundo pilar da biologia evolutiva. Um pilar complementar, mas independente,

daquele constituído pela teoria da seleção natural e seu cambiante exército de hipóteses

auxiliares. Agora uma segunda teoria da evolução está sendo construída e os filósofos

da biologia podem contribuir para clarificar os seus contornos e a sua arquitetura, a

tornar mais claros seus pressupostos e conceitos fundamentais e a mostrar como é que

ela se articula com a sua irmã maior . É verdade que nem sempre uma mudança ou

uma ampliação no universo das teorias científicas coloca problemas que promovam e

exijam reflexões filosóficas; mas, conforme eu espero poder mostrar a seguir, esse não é

o caso: as mudanças teóricas associadas ao surgimento da evo-devo são muito radicais

para deixar de exigir algumas elucidações filosóficas.

Não acredito, entretanto, que essa revisão da concepção (filosófica) herdada da

biologia evolutiva à que estou me referindo, implique que esta deva ser condenada

totalmente. Uma revisão pode não exigir outra coisa que um ajuste em determinados

detalhes e uma melhor elucidação de alguns problemas fundamentais que agora, à luz

dos novos desenvolvimentos teóricos, já não parecem tão claros. Embora as mudanças

teóricas sejammuito importantes e, à primeira vista, totalmente contrárias a essa imagem

recebida, acredito que o que nos espera é uma ampliação, e não um abandono, da dita

imagem. Analogamente a como os desenvolvimentos da evo-devo não implicam um

questionamento, e sim uma complementação, da teoria da seleção natural, a revisão da

concepção epistemológica herdada da biologia evolutiva, embora imprescindível, pode

não exigir mais do que uma elucidação adicional: uma análise um pouco mais precisa e

abrangente dos pressupostos e objetivos fundamentais da ciência da evolução.

2 Uma nova teoria da evolução1

A primeira, e a mais importante, dessas mudanças teóricas em curso, a que me refiro,

pode ser individualizada, comparando os objetivos explanatórios da biologia evolutiva

do desenvolvimento com aqueles da teoria da seleção natural. O que os teóricos da

evo-devo querem explicar não parece ser o mesmo que aquilo que os neodarwinistas

ortodoxos consideram digno de explicação. Essa diferença, entretanto, não é fácil de

1 Em Caponi (2008a), poderá ser encontrado um desenvolvimento mais detalhado e aprofundado das
análises e teses desta seção.
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dimensionar e de caracterizar. Amundson (2005, p. 23) diz que, enquanto o darwinismo

ortodoxo procura uma explicação da mudança das formas, a evo-devo recuperaria o

objetivo de explicar a origem dessas formas. Mas, como outros autores (por exemplo:

AZKONOBIETA, 2005, p. 130-132), Amundson (2005, p. 229-230) também descreveu

a diferença que a esse respeito existiria entre ambas as perspectivas, dizendo que os

teóricos da evo-devo estariammais interessados na unidade de tipo do que nas diferenças

ou divergências produzidas pelas exigências da seleção natural; e esta me parece uma

tese definitivamente melhor encaminhada do que a anterior. Aquilo que constitui a

primeira e grande novidade da evo-devo é o retorno desse interesse pelas semelhanças,

que contrasta com o interesse pelas diferenças, característico tanto do darwinismo

clássico como do darwinismo neosintético.

Mas essa divergência de interesses deve ser entendida como algo mais profundo

que uma simples questão pragmática: trata-se de uma diferença que envolve uma

divergência no nível dessas pressuposições fundamentais que Stephen Toulmin (1961,

p. 44-66) chamou ideais de ordem natural. Estes são pressupostos que, para uma teoria

particular, definem o que é o caso quando nada ocorre e, assim, estabelecem o horizonte

de permanência sobre o qual irrompem os fatos a serem explicados por dita teoria. Um

ideal de ordem natural, poderíamos dizer, define o estado ou o devir das coisas que

se considera óbvio, necessário, natural, de por si compreensível, e, por isso, carente de

toda necessidade de explicação. Sendo precisamente o desvio ou a ruptura dessa ordem

o que aparecerá como merecedor de explicação (TOULMIN, 1961, p. 45).

Assim, e como exemplo paradigmático de ideal de ordem natural, Toulmin (1961,

p. 56) propõe-nos o Princípio de Inércia: todo corpo continua em estado de repouso, ou de

movimento retilíneo e uniforme, a menos que seja compelido a mudar dito estado de movimento por

aplicação de uma força. Esta primeira lei de Newton nos diz, com efeito, que a permanência

de um corpo em qualquer desses dois estados é o esperável, o normal, o natural. O que

deve ser explicado, portanto, é a saída do repouso ou a saída do movimento retilíneo

uniforme; e toda a física newtoniana nos oferece o modo de explicar e calcular os desvios

desse estado em virtude de certas forças e leis adicionais como, por exemplo, a lei de

gravitação.

Embora esse princípio hoje nos resulte óbvio, por sua aparente trivialidade, ele

define, ao mesmo tempo, como são as coisas quando nada ocorre, o quê significa que

algo ocorra e qual deve ser a natureza da causa desse acontecimento que ocorre. Se

um corpo estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, então nada ocorre,

nada deve ser explicado. Mas, se ele se desviar desse estado, a teoria define o repertório

de forças que nos permitiriam, não somente explicar e prognosticar esse desvio, mas

também calcular a sua magnitude e o seu sentido. As indagações deverão versar, então,

sobre o modo com que esse repertório de forças terá que ser utilizado, eventualmente

ampliado ou modificado, para assim poder construir essas explicações e prognósticos.

Mas, como outros aspectos da gramática científica, os ideais de ordem natural são
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regionais: diferentes teorias científicas, no interior de diferentes domínios disciplinares ,

obedecem a ideais diferentes. Cabe, por isso, que nos perguntemos pelo ideal de ordem

natural sobre o qual se funda a teoria da seleção natural: a teoria que, desde Darwin até

a nova síntese, foi a chave ordenadora da biologia evolutiva. A pergunta a ser formulada,

neste caso, seria a seguinte: O que é um fenômeno evolutivo para a teoria da seleção natural?

Quer dizer: O que é que para ela merece explicação? Sobre qual horizonte de permanência

se recortam os fatos que a teoria da seleção natural pretende explicar? E a resposta que se

pode dar é a seguinte: tanto no universo darwiniano clássico como no universo da nova

síntese, é a variedade das formas biológicas o que deve ser explicado e justificado. Quer

dizer: são as diferenças entre os seres vivos que devem ser explicadas, como aquilo que,

a princípio, não tínhamos por que esperar.

O movimento retilíneo uniforme do mundo darwiniano, aquilo que nele constitui

o estado natural das coisas, seu ideal de ordem natural, é sempre a permanência da

forma ancestral comum ; e é o afastamento dessa forma ancestral o que, em cada caso

particular, deve ser explicado. Na natureza darwiniana differentiae non sunt multiplicanda

praeter necessitatem2; e é nesse sentido que podemos falar de um princípio de parcimônia

ontológica que ali funcionaria como ideal de ordem natural. Para o darwinismo não

há diferença que não tenha uma razão de ser; e essa razão de ser deve ser encontrada,

caso a caso, conforme os delineamentos da teoria da seleção natural. É esta, com efeito,

a que nos ensina a reconstruir, para cada caso particular, esse balanço entre lucros e

perdas que se constitui na razão de ser de todas as diferenças. Para cada afastamento da

forma ancestral, deve haver alguma explicação que nos mostre que essa diferenciação

responde a uma pressão seletiva que deve ser identificada (cf. CAPONI, 2004a).

Na biologia evolutiva do desenvolvimento, em troca, é a própria permanência da

forma ancestral o que mais imediatamente aparece como aquilo que necessita de explica-

ção. Antes de qualquer outra coisa, as constrições desenvolvimentais sobre as que tanto

insistem os teóricos da evo-devo, e sobre as que voltaremos um pouco mais abaixo, são

forças que preservam certos esquemas morfológicos ancestrais e nos permitem explicar

as semelhanças existentes entre diferentes táxons, não obstante as diferentes pressões

seletivas a que eles estão, ou estiveram, submetidos. Mas, do mesmo modo com que a

variedade de formas se torna interessante quando é projetada sobre um ideal de ordem

natural — fazendo com que a preservação das semelhanças ancestrais seja esperada —,

essa unidade de tipo sobre a qual se interessa a biologia evolutiva do desenvolvimento

só pode nos surpreender à medida que contradiz a expectativa de um mundo mais rico

em formas alternativas do que aquele que efetivamente existe.

É por isso que se pode dizer que a evo-devo obedece a um ideal de ordem natural

diferente daquele que guia as indagações do darwinismo ortodoxo e do neodarwinismo.

Essas presumem a permanência da forma ancestral como sendo aquilo que não precisa

2 As diferenças não devem ser multiplicadas sem necessidade.
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de explicação; e seu objetivo característico é explicar os desvios e afastamentos dela

que a evolução produz. A evo-devo, em troca, presume a variedade das formas como

aquilo que não precisa explicação: se algo é possível por que a evolução não o produ-

ziria? Assim, o que ali aparece como mais necessitado de explicação é que, malgrado

o variado e o peremptório das exigências ecológicas a que estão submetidos os seres

vivos, existam algumas constantes morfológicas que persistem ao interior de grandes

grupos taxonômicos, ainda que os clados que os integram tenham estado submetidos a

pressões seletivas de índole totalmente diversa. As alternativas morfológicas efetiva-

mente ensaiadas pela evolução parecem restringir-se a alguns temas fundamentais que

persistem como denominador comum de uma pluralidade, mais ou menos ampla, de

variantes; e fora deles nenhuma alternativa é explorada. É a isso que se referia Stephen

Jay Gould (2002, p. 347) quando escrevia:

A não-homogeneidade do morfoespaço parece tão obviamente intrínseca à

natureza (os leões perto dos tigres, com um grande salto que separa todos

os gatos dos cães e dos lobos), que raramente consideramos os problemas

que isso coloca. Uma vez que a evolução veio a ser paradigmática, a herança

e a filiação se erigem na razão mais óbvia para ordenar as semelhanças

refletidas em nossas hierarquias taxonômicas. Mas a simples filiação não

resolve todos os problemas suscitados por esses grupamentos discretos que

se dão no espaço fenotípico; ainda temos que nos perguntar por que algumas

formas atraem essas concentrações de diversidade, e por que existem esses

grandes espaços vazios em algumas regiões, concebíveis e não obviamente

disfuncionais, do morfoespaço potencial.

Regiões aparentemente saturadas e regiões intermediárias vazias do morfoespaço são

as duas faces de um mesmo problema: há constantes morfológicas que se mantêm e

das quais a evolução parece não poder se afastar. O fato de que existam arquiteturas

biológicas proibidas, impossíveis ou muito difíceis de serem ensaiadas pela evolução, e

o fato de que haja regiões desocupadas do morfoespacio implicam que há necessidades

ou exigências arquiteturais que não podem ser dribladas. E são essas mesmas exigências

as que explicam a persistência dessas constantes morfológicas que a evolução se obstina

em respeitar. Por isso, ao querer explicar essa ocupação enviesada, ou irregular, do

morfoespaço de que falava Gould, a biologia evolutiva do desenvolvimento não faz outra

coisa do que explicar a persistência de certas semelhanças ou constantes morfológicas; e

é nesse sentido que se pode dizer que a biologia evolutiva do desenvolvimento procura

uma explicação precisamente para aquilo que a teoria da seleção natural supõe como

ideal de ordem natural.

Essa diferença de interesses não deve ser pensada, entretanto, sob a forma da contra-

dição (cf. AMUNDSON, 2001a, p. 306). Os ideais de ordem natural a que obedecem

uma e outra perspectiva promovem agendas de investigação divergentes e põem em foco
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questões de naturezas diferentes; mas tais ideais não são teorias em conflito (ARTHUR,

2004a, p. 8). Os ideais de ordem natural não afirmam nada sobre a realidade: eles

simplesmente definem a natureza dos problemas que nossas teorias devem colocar e

devem tentar resolver. Contudo, falar de dois ideais de ordem natural implica falar de

duas teorias diferentes; e isso nos leva a reconhecer que o espaço disciplinar da biologia

evolutiva já não se ordenaria só em virtude da teoria da seleção natural.

Outra teoria estaria surgindo: uma segunda teoria que, sem ser contrária à teoria

da seleção natural, mas tampouco sem ser a sua auxiliar ou subsidiária, viria explicar

aquilo que esta, por sua própria natureza, e não por uma limitação conjuntural, não

podia explicar. E se isto é assim, poder-se-ia dizer que Gould (2002) tinha razão ao

insistir no fato de que a biologia evolutiva estaria passando pela maior transformação

desde sua fundação em 1859. Uma transformação, sem dúvida, mais radical do que

aquela operada em 1940, quando da constituição da nova síntese: ali a teoria da seleção

natural conservava, e inclusive reforçava, o seu lugar de eixo ou pivô central; e é isso o

que agora está mudando. Já não se trata somente de admitir que outros fatores podem

vir a perturbar ou a limitar a atuação da seleção natural: trata-se de reconhecer que uma

explicação plena do fenômeno evolutivo requer coordenadas teóricas que não podem

ser definidas em termos da própria teoria da seleção natural.

Essa nova teoria, como acontece em geral com as teorias biológicas e como ocorreu

inicialmente com a própria teoria da seleção natural, carece ainda de uma formulação

totalmente explícita e sistemática. Ela está, de algum modo, tacitamente pressuposta

pelos desenvolvimentos empíricos e teóricos da evo-devo, e disseminada neles. Mas a

individualização do ideal de ordem natural que pauta esses desenvolvimentos pode nos

servir para torná-la mais clara e explícita. Partindo de uma analogia entre o princípio

de inércia e essa enunciação particular do ideal de ordem natural darwiniano, que é

o princípio de Hardy-Weinberg (CAPONI, 2005a), Elliot Sober (1984, p. 13 e ss.) pôde

apresentar a teoria da seleção natural como uma teoria de forças, análoga, nesse sentido

particular, à mecânica clássica. Do mesmo modo, poderia ser possível apresentar essa

nova teoria pressuposta pela evo-devo como sendo uma teoria sobre as forças que

explicariam por que o padrão (pattern) morfológico gerado pela evolução só ocupa uma

parte restringida de um morfoespaço que, a priori, parecia oferecer mais possibilidades

do que as efetivamente atualizadas.

O estado de força zero nessa teoria seria um morfoespaço exaustivo ou, pelo menos,

homogeneamente ocupado; e as constrições desenvolvimentais seriam as forças que

fazem com que a evolução só o ocupe parcial e irregularmente, quase saturando algumas

regiões e deixando outras vazias (cfr. SCHWENK; WAGNER, 2003, p. 58; ARTHUR,

2004b, p. 284; SANSOM, 2009, p. 444). Entra assim em jogo uma nova categoria de

fatores causais que, junto com a seleção natural, também estariam pautando o caminho

da evolução. Se trata do modo pelo qual, as exigências organizacionais da ontogênese,

as constrições desenvolvimentais, impõem uma sequência, uma direção, e não só um
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limite, à filogênese.

É verdade, porém, que, da mesma maneira com que a teoria da seleção natural, às

vezes, pode e deve explicar convergências morfológicas e a ocasional estabilidade de

alguns traços3, a evo-devo também pode e deve explicar o surgimento de novidades

morfológicas. Mas, do mesmo modo com que a teoria da seleção natural só explica

esses fenômenos apelando a forças de mudança e diferenciação que se neutralizam

produzindo estabilidade ou fazem divergir formas de origem diferente em direções

convergentes, a evo-devo só se interessa em explicar essas novidades na medida em que

elas são projetadas sobre esse universo de constrições que permitem explicar a ocupação

enviesada do morfoespaço à qual acabo de me referir. Sem a prévia referência a essas

restrições que explicam essa ocupação desigual do morfoespaço, as invenções evolutivas

não seriam interessantes para a biologia evolutiva do desenvolvimento.

Mas, além da novidade que implica em falar de uma nova teoria da evolução, comple-

mentar, mas não auxiliar, à teoria da seleção natural, o fato é que falar de um controle que

a ontogenia exerceria sobre a filogênese, já apresenta, de por si, algumas dificuldades

muito importantes para essa imagem da biologia evolutiva que, à luz da nova síntese,

a filosofia da biologia construiu nas últimas décadas. A primeira dessas dificuldades

tem a ver com a distinção entre explicações variacionais e explicações transformacionais

da mudança evolutiva (LEWONTIN, 1985; SOBER, 1984; CAPONI, 2005b); e a segunda

se relaciona com a clássica distinção entre uma biologia funcional de causas próximas

e uma biologia evolutiva de causas remotas (MAYR, 1962; JACOB, 1970; ARIEW, 2003;

CAPONI, 2000, 2001 e 2004b).

3 A explicação variacional na biologia evolutiva do
desenvolvimento4

Conforme Lewontin (1985, p. 86) e Sober (1984, p. 149) apontaram, podemos tentar

explicar os processos de mudança que ocorrem em qualquer sistema natural ou social

apelando para dois tipos de teorias: as desenvolvimentais ou transformacionais e as

variacionais ou selecionais. As do primeiro tipo, nos dizem estes autores, tentam explicar

a evolução de um sistema em virtude de mudanças simultâneas e conjugadas que

ocorrem em todos e em cada um dos seus componentes. As do segundo tipo, enquanto

isso, explicam as mudanças do sistema em virtude de fatores que produzem alterações

nas proporções de seus componentes. Esses componentes, se pensa, diferem uns dos

outros em algumas características, ou seja, variam; e o conjunto como um todo se

modifica por causa de uma alteração na representação proporcional das diferentes

3 Nota do Org.: os termos ’traço’ e ’característica’ estão sendo usados como sinônimos neste e nos outros
capítulos desta obra.

4 Em Caponi (2008b), poderá ser encontrado um desenvolvimento mais aprofundado e detalhado das
análises e teses desta seção.
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variantes cujas propriedades específicas permanecem inalteradas (LEWONTIN, 2000, p.

9).

Assim, como exemplo paradigmático de explicação transformacional é inevitável

citar nossa concepção da ontogênese. Um embrião se desenvolve em virtude de uma

multidão de mudanças paralelas e conjugadas que ocorrem nas células que o compõem:

estas se multiplicam e se diferenciam seguindo determinadas pautas e trajetos; e o

resultado total desse processo é o desenvolvimento do organismo. Podem ser citados,

contudo, exemplos de outra natureza: se afirmarmos que “como grupo, as pessoas de

setenta anos são mais grisalhas e mais esquecidas do que o conjunto das que têm 35

anos, porque a mente e o corpo de todos os indivíduos envelheceram”, estamos dando

uma explicação transformacional do estado geral desse grupo de pessoas (LEWONTIN,

2000, p. 8). Em ambos os casos, o sistema total, organismo ou grupo humano, alterou-se

porque assim o fizeram paralelamente todos, ou a maior parte, dos seus elementos.

Em contrapartida, se dissermos que o tamanho médio de uma carga de ervilhas

diminui porque foi passado por um crivo que eliminou as ervilhas maiores, estamos

dando uma explicação selecionista dessa mudança: o sistema se modifica porque, pela

mediação de um processo seletivo, altera-se a frequência e a proporção dos seus com-

ponentes. Mas esses componentes, supõe-se, não sofreram individualmente nenhuma

mudança de tamanho. E o exemplo de um processo de crivo é pertinente porque as

explicações selecionais supõem sempre algum tipo de

processo eliminatório no qual algumas variantes persistem enquanto que ou-

tras desaparecem; desse modo, a natureza do conjunto muda sem nenhuma

mudança sucessiva nos elementos individuais (LEWONTIN, 1985, p. 86).

Mas, no que tange ao nosso assunto, o melhor modo de entender a distinção entre expli-

cações transformacionais e selecionais é a comparação entre a teoria transformacional

de Lamarck e a teoria selecionista de Darwin.

Na teoria de Lamarck, “as espécies se alteravam no tempo porque cada organismo

individual no interior da espécie sofria as mesmas mudanças”. Nessa teoria, como bem

o dizia Lewontin (1985, p. 85), os organismos individuais são “os sujeitos das mudanças

evolutivas”; quer dizer: as transformações que neles ocorrem são as que “produzem a

evolução”. Assim, aquele que explique essas alterações ontogenéticas poderia também

explicar o fenômeno evolutivo congregando estas narrações de processos individuais

de desenvolvimento em uma explicação do fenômeno coletivo. Enquanto isso, “a teoria

darwiniana da evolução orgânica se apoia em ummodelo variacional” (LEWONTIN,

2000, p. 9): nela, o fenômeno evolutivo nem pode nem necessita ser explicado pela con-

gregação de narrações de processos individuais de transformação. Segundo essa teoria,

uma população “se modifica não porque cada indivíduo passa por desenvolvimentos

paralelos durante a vida, e sim porque existe variação entre os indivíduos e algumas

variantes produzem mais descendentes do que outras” (LEWONTIN, 2000, p. 9).
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Assim, e “diferentemente da história desenvolvimental, o enfoque selecionista não

explica o fato no nível populacional por agregação de explicações individuais” (SOBER,

1984, p. 155). “Em lugar de reunir narrações desenvolvimentais individuais em uma

única explicação de um fato populacional”, Darwin, nos diz Sober (1984, p. 150), “colo-

cou a questão num nível irredutivelmente populacional”. Na teoria lamarckiana, do

mesmo modo que em qualquer outra teoria transformacional da evolução que possa ser

proposta, o que em definitivo é explicado, o que constitui o seu objetivo explanatório, é

como os organismos de um determinado tipo chegaram a ter a forma que de fato têm.

Na teoria darwiniana, em troca, o que se busca explicar é a composição da população.

Ou dito de outro modo: enquanto a teoria darwiniana explica perfis populacionais,

as teorias transformacionais explicam perfis orgânicos individuais. Seria o organismo

que inicial e paulatinamente se modificaria; e a soma e a concatenação desses fenôme-

nos fisiologicamente verificáveis explicariam a evolução geral das formas orgânicas. A

ontogênese seria, então, a causa da filogênese.

O interessante, e o que pode resultar problemático, é que, à primeira vista, esta

última ideia parece estar de volta: a biologia evolutiva do desenvolvimento assume

que toda inovação evolutiva possível, toda variação que possa se oferecer ao escrutínio

da seleção natural, tem que previamente tomar corpo em uma alteração ontogenética

viável (AMUNDSON, 2001a, p. 314; SCHWENK; WAGNER, 2003, p. 59). Para que

uma variação fenotípica surja e possa entrar em competição darwiniana com outras,

algo no processo da ontogênese tem que ser atrofiado ou hipertrofiado, agregado ou

suprimido, transposto ou deformado, adiado ou antecipado (ARTHUR, 2002, p. 760;

ARTHUR, 2004a, p. 216). Seja qual for a índole dessa alteração, ela tem que cumprir com

dois requisitos fundamentais: em primeiro lugar ela tem que ser acessível ao sistema

em desenvolvimento (MAYNARD SMITH et al., 1985, p. 269; RAFF, 2000, p. 78); quer

dizer: ela tem que ser uma alteração passível de ser produzida nesse mesmo processo

ontogénetico e por ele mesmo (cf. ARTHUR, 1997, p. 48; AZKONOBIETA, 2005, p.

118). Em segundo lugar, ela tem que ser tal que nem aborte esse processo nem gere um

monstro totalmente inviável (AMUNDSON, 2001a, p. 320).

Além de física ou fisiologicamente possível, uma mudança evolutiva tem que ser

ontogeneticamente possível (cf. AMUNDSON, 2005, p. 231; AZKONOBIETA, 2005, p.

118): a ontogênese pode ou não recapitular a filogênese; mas, com certeza, ela a limita

e a orienta (cf. HALL, 1992, p. 11; WILKINS, 2002, p. 384; AMUNDSON, 2005, p. 90).

A limita estabelecendo quais modificações são viáveis e quais não; mas ao fazer isso

também a orienta: se um traço A1 pode mudar para a forma A2 ou para a forma A3, mas

a viabilidade de A2 depende de que, simultaneamente, ocorra outra série complexa de

mudanças em outros traços, e a viabilidade de A3 não depende dessa coincidência feliz;

então, A3 será uma mudança mais provável que A2. Para a evolução, para dizê-lo de

outro modo, o estado A3 será mais acessível que o estado A2; e isto pode explicar que A3

se dê, e não A2, malgrado que nós pudéssemos imaginar que A2 seria darwinianamente
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mais eficaz que A3 (cf. SANSOM, 2009, p. 444).

A ideia de que a ontogenia, de algum modo, pauta a filogenia parece, com efeito,

estar implicando o retorno a uma explicação desenvolvimental ou transformacional da

mudança evolutiva: uma explicação alheia ao caráter variacional da teoria darwiniana.

Quer dizer: a evo-devo pareceria querer explicar os fenômenos evolutivos considerando-

os como os agregados ou as resultantes de mudanças ocorridas no nível do organismo

individual; e é assim que alguns autores estão falando de um retorno ao desenvolvi-

mentismo em biologia evolutiva (por exemplo: DEPEW; WEBER, 1995, p. 393). Mas,

para que a evo-devo possa ser pensada como um verdadeiro retorno ao desenvolvi-

mentismo, seria necessário pensar que as suas posições supõem a reabilitação de uma

teoria preweismanniana da herança; e isto definitivamente não ocorre: a transmissão das

características adquiridas não é o mecanismo pelo qual a ontogenia incidiria na filogenia.

O controle daquela sobre esta está sendo pensado de uma maneira que também pode

ser caracterizada como variacional ou selecional; e, portanto, também compatível e afim

à perspectiva do darwinismo ortodoxo e do neodarwinismo.

Isto pode ser esclarecido recorrendo ao conceito de seleção interna ou desenvolvi-

mental que foi originalmente proposto por Lancelot Law Whyte (1965) e recentemente

retomado por Wallace Arthur (2000, p. 54; 2004a, p. 121). Este conceito, absolutamente

distinto e irredutível ao conceito de seleção natural , alude ao fato de que, embora a

variação possível da informação hereditária possa ser isotrópica como Alfred Russell

Wallace (1891, p. 158) queria, de fato, a oferta de alternativas a serem escrutinadas

pela seleção natural não o é (ARTHUR, 1997, p. 251 e ARTHUR, 2004a, p. 90). Entre

a variação genética e a seleção natural parece estar operando outro filtro: aquele que

discrimina entre re-programações viáveis e re-programações inviáveis da ontogênese; e

o que a evo-devo nos permitiria é precisamente compreender como esse filtro estaria

pautando a trilha da evolução (ARTHUR, 1997, p. 218 e ARTHUR, 2004a, p. 122).

Segundo Whyte (1965, pp. 7-8), a seleção interna ou desenvolvimental poderia

ser definida de duas formas complementares: uma seria como “seleção interna de

mutantes no nível molecular, cromossômico e celular em função da sua compatibilidade

com a coordenação interna de um organismo”; e a outra seria como “restrição das

direções hipoteticamente possíveis da mudança evolutiva por fatores organizacionais

internos”. No primeiro caso, me atrevo a dizer, a seleção desenvolvimental é tomada

como uma causa próxima que atua nos processos ontogenéticos individuais, abortando

ou revertendo modificações inviáveis; e, no segundo caso, ela é considerada como

uma causa remota que atua sobre a evolução do phylum. Assim, do mesmo modo que

a seleção natural darwiniana pode ser considerada como o efeito microevolutivo de

certos fatores ecológicos que agem sobre uma população, a seleção desenvolvimental,

enquanto força evolutiva, poderia ser considerada como o efeito macroevolutivo de

fatores organizacionais que atuam sobre os processos ontogenéticos.

Quer dizer: a expressão seleção interna não seria mais que um termo geral que
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englobaria as constrições desenvolvimentais. Mas a sua utilização, não só nos permite

ver como esse controle da filogenia pela ontogenia está sendo pensado a partir de

uma perspectiva variacional, mas também entender em que sentido se pode dizer que

essas constrições pautam efetiva e positivamente, e não somente limitam, o caminho

da evolução. De modo análogo a como a seleção natural orienta a evolução de uma

população, reforçando ou punindo certas alternativas, a seleção desenvolvimental guia a

evolução do phylum, aceitando ou rejeitando certas variantes em virtude da possibilidade

de que elas gerem reprogramações viáveis da ontogênese.

4 A biologia evolutiva do desenvolvimento como ciência
histórica de causas remotas5

Mas, para que esse modo de pensar a seleção interna seja compreensível e aceitável é

mister que a própria distinção entre causas próximas e causas remotas seja rediscutida

e esclarecida. As pressões que a seleção interna exerce sobre os processos evolutivos,

usualmente descritas como constrições desenvolvimentais, constituem uma ordem de

fatores evolutivos que não parece encaixar-se muito bem na distinção entre causas pró-

ximas e causas remotas proposta por Mayr (1962), e tácita ou explicitamente aceita pela

maior parte dos filósofos e teóricos da biologia evolutiva inspirados pelo neodarwinismo

(BEATTY, 1994, p. 333; ARIEW, 2003, p. 553).

Por um lado, a referência a fatores ontogenéticos que incidiriam no percurso da evo-

lução parece romper com a distinção entre uma biologia funcional de causas próximas

atuantes nos organismos individuais e sobre eles, e uma biologia evolutiva de causas

remotas atuantes nas populações e sobre elas. As constrições desenvolvimentais são fa-

tores que atuam nos processos pelos quais os organismos se constituem; e, nesse sentido,

elas parecem ser causas próximas que afetariam o curso da evolução (cf. AMUNDSON,

2005, p. 204). Por outro lado, entretanto, essas constrições desenvolvimentais apresen-

tam a peculiaridade de agirem além dos limites de uma população; e isto se vê muito

bem no caso das homologias.

Para os teóricos da evo-devo, as homologias não são o simples remanescente de

uma forma ancestral comum (AMUNDSON, 2001b, p. 3): para eles, essas homologias

obedecem a constrições desenvolvimentais que ativamente preservam certas estrutu-

ras. Constrições que podem agir sobre diferentes sub-ordens de uma mesma ordem

taxonômica, ainda quando elas tenham permanecido reprodutivamente isoladas du-

rante centenas de milhões de anos (AMUNDSON, 2005, p. 237); e isto contrasta com o

que acontece no caso dos fatores evolutivos clássicos como a seleção natural, a deriva

genética e os processos migratórios. Esses são, todos eles, causas remotas atuantes em

5 Em Caponi (2008c), poderá ser encontrado um tratamento mais detalhado de algumas das análises e
teses desta seção.
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populações individuais, ou em grupos de populações que não estão reprodutivamente

isoladas entre elas (cf. CAPONI, 2003; CAPONI, 2004b).

Usando a linguagem de Wesley Salmon (1997), poder-se-ia dizer que enquanto os

tecidos orgânicos são o meio onde as causas próximas estudadas pela biologia funcional

se propagam e deixam suas marcas, as populações ou grupos de populações que com-

põem uma única espécie são o meio onde a causalidade evolutiva clássica se propaga e

deixa suas marcas. Por sua parte, o meio pelo qual se propagam os efeitos evolutivos das

constrições desenvolvimentais ou, se quisermos, da seleção interna, são grupamentos

de espécies que compartilham um mesmo plano básico (Bauplan); é nesse nível que suas

marcas poderão ser observadas. As constrições desenvolvimentais, com efeito, podem

ser identificadas como agindo sobre todas as ordens taxonômicas que compartilham um

mesmo plano corporal; e, nesse sentido, elas podem ser pensadas como causas remotas

de um nível superior às causas de mudança previstas na teoria da seleção natural: os

seus efeitos são mais macroevolutivos que microevolutivos.

Por isso, para poder mostrar em que sentido se pode dizer que, longe de serem causas

próximas, essas constrições são causas remotas atuantes emumnível supra-populacional,

é necessário revisar e reformular a própria distinção entre causas próximas e remotas,

superando, em primeiro lugar, a usual tendência a identificar causalidade evolutiva

e causalidade ecológica. Esta identificação, além de propiciar uma definição muito

estreita de causa remota, comete também o engano de ignorar que os fatores ecológicos

só se transformam em fatores evolutivos, só viram causas remotas, quando afetam o

sucesso reprodutivo diferencial dos indivíduos de uma mesma população, alterando a

composição desta ao longo de gerações sucessivas.

A ecologia provê o conhecimento das interações entre o vivente e seu meio, e estas

interações são a base das pressões seletivas estudadas pela biologia evolutiva clássica;

mas a esta disciplina só interessam os efeitos, frequentemente as mudanças, que essas

interações produzem na composição das populações. A ecologia, como tem dito Sterelny

e Griffiths (1999, p. 256), apelando aos conceitos de Sober (1993, p. 21), provê as leis-

fonte (source laws) que explicam a origem e a natureza das pressões seletivas; mas o

que é próprio da biologia evolutiva é o estudo das leis-consequência (consequence laws)

que explicam o impacto evolutivo dessas pressões. Quer dizer: o esclarecimento do

conceito de causa remota exige também o esclarecimento da relação existente entre

a ecologia e a biologia evolutiva. Um tema que foi comodamente descuidado pela

filosofia da biologia. Esta se ocupou, geralmente, com a distinção e as relações existentes

entre biologia evolutiva e biologia funcional e desconsiderou a distinção e as relações

existentes entre a biologia evolutiva e a ecologia.

Estabelecer claramente essa demarcação e essas relações nos levaria muito longe; e

nos obrigaria a uma discussão muito extensa para ser incluída neste capítulo. Mas, o que

poderia parecer um rodeio ou um desvio muito amplo na nossa linha de análise, poderia

nos servir para estabelecer uma analogia que pode revelar-se altamente esclarecedora: a
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relação que a teoria da seleção natural guarda com a ecologia é isomórfica com aquela

que a biologia evolutiva do desenvolvimento guarda com a biologia do desenvolvimento;

e assim como a ecologia não deve ser confundida com um capítulo da biologia evolutiva,

tampouco devemos confundir esse capítulo da biologia funcional, que é a biologia do

desenvolvimento, com a própria biologia evolutiva do desenvolvimento. Do mesmo

modo que os fatores ecológicos somente se transformam em causas remotas quando

projetados no tempo evolutivo, os fatores embriológicos também poderiam ser conside-

rados como causas remotas quando se analisa o seu impacto filogenético. A biologia

do desenvolvimento, poderíamos dizer, provê o conhecimento dos mecanismos que

explicam a origem e a natureza das constrições desenvolvimentais; mas o próprio da

biologia evolutiva do desenvolvimento é o estudo das consequências evolutivas dessas

constrições.

Dito assim, isso pode parecer óbvio; mas, de fato, quando se analisam algumas

discussões sobre a evo-devo, percebe-se claramente que a diferença entre biologia do de-

senvolvimento e biologia evolutiva do desenvolvimento se perde de vista, com a mesma

facilidade com que se perde de vista a diferença entre ecologia e biologia evolutiva. Isto

contribui para que, uma vez mais, menospreze-se, e inclusive se questione, a autonomia

de biologia evolutiva frente aos estudos relativos aos fenômenos organísmicos. Mas se

assumimos que uma causa remota é qualquer fenômeno que possa interferir no devir

dessas entidades genealógicas, e não ecológicas, que são as espécies — bem como os

grupos taxonômicos de ordem superior e as populações no sentido evolutivo e não

ecológico do termo (cf. ELDREDGE, 1995, p. 179) —, então poderemos reconhecer que

as constrições desenvolvimentais são fatores evolutivos no mesmo sentido, e com os

mesmos direitos, das pressões seletivas originadas por fatores ecológicos.

Só que, diferentemente destas últimas, a operação daquelas é registrada, em geral,

em um plano superior à espécie: a unidade de tipo é invisível no plano puramente

populacional. Quer dizer: as homologias só se verificam quando comparamos espécies

ou unidades taxonômicas superiores a estas; e, por isso, se pode dizer que a marca das

constrições desenvolvimentais (isto é: dos mecanismos que produzem as homologias)

só se verificam no modo com que algumas características se distribuem entre espécies

ou entre entidades genealógicas de ordem superior a elas. Não acredito, entretanto,

que isto seja uma razão para concluir, como Amundson (2005, p. 229 e ss.) sugere, que

as características homólogas sejam pensadas no evo-devo como constituindo classes

naturais (natural kinds).

Na biologia evolutiva do desenvolvimento, como na teoria evolutiva clássica, a

expressão ’membro vertebrado’ (do mesmo modo que as designações de entidades

taxonômicas como ’cão’ ou ’mamífero’), funciona como o nome próprio de uma enti-

dade histórica individual e não como aquilo que Quine ([1969] 1980) chamaria uma

’classe natural’. Se afirmarmos que uma homologia é produzida e preservada por um

mesmo mecanismo ontogenético compartilhado por diferentes espécies, ou inclusive
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compartilhado por diferentes phyla como vertebrados e artrópodes (cf. AMUNDSON,

2001b, p. 3), estamos pressupondo que essas espécies ou esses phyla integram, por sua

vez, um único grupo monofilético, que também é considerado como uma entidade

histórica individual.

Se esta última hipótese for descartada — por mais semelhante que sejam esses

mecanismos —, falar-se-ia de analogias desenvolvimentais; e as estruturas ou traços

por eles gerados seriam considerados como homoplasias, tal como ocorre no caso

das semelhanças produzidas por pressões seletivas análogas. Embora a constrição

desenvolvimental responsável pela preservação de uma homologia determinada é uma

força que, diferentemente de uma pressão seletiva concreta, atua para além dos limites

de uma espécie ou de uma população individual (cf. AMUNDSON, 2005, p. 235), os

seus efeitos continuam restritos a um clado individual - mais amplo que uma espécie

mas, mesmo assim, individual (cf. GHISELIN, 1997, p. 306).

Como em qualquer outro capítulo da biologia evolutiva (cf. SOBER, 2003, p. 278),

na evo-devo também existem termos que remetem a classes naturais. Mas os termos

que designam traços homólogos, diferentemente daqueles que designam características

análogas como as asas de morcegos e pardais, não são um bom exemplo disso; como

tampouco o são, a despeito de Quine ([1969] 1980, p. 193), aqueles termos que, como

’leão’ ou ’artrópode’, designam unidades taxonômicas de diferentes níveis: eles são

nomes próprios que designam entidades individuais que um dia emergiram sobre a

face da terra e que outro dia poderão desaparecer. Quer dizer: se trata de termos que se

parecem mais a ’Chimborazo’ que a ’vulcão’.

Por isso, como Ronald Jenner (2006) mostrou em um artigo recente, o retorno às teses

de Michael Ghiselin (1983; 1997) e David Hull (1980; 1984; 1994) sobre a individualidade

das ordens taxonômicas, se impõe como um recurso necessário para esclarecer essa

confusão de Amundson e de outros autores, como Wallace Arthur (2004, p. 159), que

também parecem considerar que a biologia evolutiva do desenvolvimento teria um

perfil mais notadamente teórico (por oposição a histórico), que outras áreas da biologia

evolutiva. Nesse sentido, pode-se afirmar que o principal objetivo cognitivo da evo-

devo, do mesmo modo que o de toda a biologia evolutiva, reside mais na construção de

narrações históricas (cf. HULL, 1984; LÓPEZ BELTRÁN, 1998; MAYR, 1998), referidas à

evolução e à constituição de clados particulares, do que no desenvolvimento de modelos

teóricos gerais como os construídos pela genética de populações.

É verdade que ‘re-programação desenvolvimental’, ‘viés desenvolvimental’, ‘seleção

interna’ e ‘normas de reação’ são conceitos que transcendem os limites de clados indi-

viduais (cf. ARTHUR, 2004, p. 160); mas isso também ocorre com conceitos próprios

da teoria clássica como ‘pressão seletiva’, ‘relação presa-predador’, ‘migração’ ou ‘efi-

cácia biológica’. No que se refere a como se entrelaçam classes naturais e indivíduos

na biologia evolutiva, não existem maiores diferenças entre a teoria da seleção natural

e essa segunda teoria que se estaria gerando no espaço da evo-devo. Talvez se possa
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falar de tipos de constrições desenvolvimentais tal como se pode falar de tipos de pressões

seletivas (a predação seria um exemplo disto) cujo acionar pode produzir ou preservar

estruturas semelhantes em diferentes clados com independência de qualquer vinculação

genealógica entre eles; mas, nesse caso, essas constrições e essas pressões só poderão

ser consideradas como responsáveis pelo surgimento de estruturas análogas, e não

homólogas.

5 Conclusão

Poderíamos concluir, então, que, malgrado o fato de estar ampliando o espaço

da biologia evolutiva com uma nova teoria independente e complementar à teoria

da seleção natural, a biologia evolutiva do desenvolvimento continua obedecendo ao

modelo variacional de explicação consagrado pelo darwinismo; e, além disso, seus

objetivos cognitivos, embora diferentes dos da teoria da seleção natural, também nos

permitem caracterizá-la como uma disciplina predominantemente histórica, orientada

ao estudo das causas remotas de processos evolutivos específicos. Nesse sentido, ainda

quando a própria noção de causa remota deva ser ampliada e redefinida para incorporar,

dentro dela, as constrições desenvolvimentais, a autonomia e a identidade da biologia

evolutiva podem continuar sendo pensadas em virtude da oposição entre explicações

por causas remotas e explicações por causas próximas, proposta por Mayr. A biologia

evolutiva do desenvolvimento nos dá motivo para reflexão; o que não nos dá é pretextos

para o escândalo.6
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